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

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2013/0140(COD)

18.12.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG
59 - 255

Förslag till betänkande
Mario Pirillo
(PE522.944v02-00)

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om 
djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och 
växtskyddsmedel samt om ändring av förordningarna (EG) nr 999/2001, 
(EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, 
(EG) nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, 
(EU) nr 1151/2012 och (EU) nr [….]/2013 [Publikationsbyrån: inför numret 
för förordning om fastställandet av bestämmelser för förvaltningen av utgifter 
för livsmedelskedjan, djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, 
växtförökningsmaterial] och direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 
2008/119/EG, 2008/120/EG och 2009/128/EG (förordningen om offentlig 
kontroll)

Förslag till förordning
(COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))



PE526.075v01-00 2/122 AM\1013302SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\1013302SV.doc 3/122 PE526.075v01-00

SV

Ändringsförslag 59
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser 
om djurs hälsa och välbefinnande, växters 
sundhet, växtförökningsmaterial och 
växtskyddsmedel samt om ändring av 
förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) 
nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) 
nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, (EG) 
nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) 
nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 
1151/2012 och (EU) nr [….]/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] och 
direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG 
och 2009/128/EG (förordningen om 
offentlig kontroll)

om offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser 
om djurs hälsa och välbefinnande samt om 
ändring av förordningarna (EG) 
nr 999/2001, (EG) nr 1829/2003, (EG) 
nr 1831/2003, (EG) nr 1/2005, (EG) 
nr 396/2005, (EG) nr 834/2007, (EG) 
nr 1099/2009, (EG) nr 1069/2009, (EG) 
nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012 och (EU) 
nr [….]/2013 [Publikationsbyrån: inför 
numret för förordning om fastställandet 
av bestämmelser för förvaltningen av 
utgifter för livsmedelskedjan, djurs hälsa 
och välbefinnande, växters sundhet, 
växtförökningsmaterial] och 
direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG 
och 2009/128/EG (förordningen om 
offentlig kontroll)

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. de

Motivering

Anpassning till förordningens nya föreslagna tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 60
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser 
om djurs hälsa och välbefinnande, växters 
sundhet, växtförökningsmaterial och 
växtskyddsmedel samt om ändring av 
förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) 
nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) 
nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, (EG) 
nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) 
nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) 
nr 1151/2012 och (EU) nr [….]/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] och 
direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG 
och 2009/128/EG (förordningen om 
offentlig kontroll)

om offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser 
om djurs hälsa och välbefinnande och 
växtskyddsmedel samt om ändring av 
förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) 
nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) 
nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, (EG) 
nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) 
nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) 
nr 1151/2012 och (EU) nr [….]/2013 
[Publikationsbyrån: inför numret för 
förordning om fastställandet av 
bestämmelser för förvaltningen av utgifter 
för livsmedelskedjan, djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet, 
växtförökningsmaterial] och 
direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG 
och 2009/128/EG (förordningen om 
offentlig kontroll)

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

(Denna ändring berör hela texten. Skälen 
bör också anpassas.)

Or. en
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Motivering

Dessa båda områden (växters sundhet och växtförökningsmaterial) har inget direkt samband 
med livsmedels- och fodersäkerhet. Egenskaperna för att utgöra ett livsmedel eller ett foder 
förvärvas först efter den primära framställningsprocessen och kräver ett medvetet beslut av 
aktören. I särskild lagstiftning fastställs kontroller inom dessa två områden och det skulle 
vara orimligt om dessa två områden även skulle ingå i denna förordning. När ett livsmedel 
eller ett foder kommer in i kedjan gäller naturligtvis alla bestämmelser enligt denna 
förordning.

Ändringsförslag 61
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt fördraget ska en hög 
hälsoskyddsnivå för människor säkerställas 
vid utformning och genomförande av all 
unionspolitik och alla unionsåtgärder. 
Detta mål ska bland annat uppnås genom 
åtgärder på veterinär- och 
växtskyddsområdet som direkt syftar till att 
skydda människors hälsa.

(1) Enligt fördraget ska en hög 
hälsoskyddsnivå för människor säkerställas 
vid utformning och genomförande av all 
unionspolitik och alla unionsåtgärder. 
Detta mål ska bland annat uppnås genom 
åtgärder på djurhälsoområdet som direkt 
syftar till att skydda människors hälsa.

Or. de

Motivering

Denna utvidgning är inte nödvändig om de sektorsspecifika rättsakterna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel lyfts ut.

Ändringsförslag 62
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionslagstiftningen säkerställer 
genom en uppsättning harmoniserade 

(3) Unionslagstiftningen säkerställer 
genom en uppsättning harmoniserade 
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bestämmelser att livsmedel och foder är 
säkra och hälsosamma, och att verksamhet 
som kan inverka på säkerheten i 
livsmedelskedjan eller på skyddet av 
konsumenternas intressen i fråga om 
livsmedel och livsmedelsinformation 
genomförs i enlighet med särskilda krav. 
Unionsbestämmelser säkerställer även en 
hög skyddsnivå för människors hälsa, djurs 
hälsa och välbefinnande och växters 
sundhet i alla led i livsmedelskedjan och 
på alla de områden där kampen mot 
eventuell spridning av djursjukdomar, som 
i vissa fall kan överföras till människor, 
eller av skadegörare som är skadliga för 
växter eller växtprodukter är ett viktigt 
mål, och för att säkerställa skyddet av 
miljön mot risker som kan uppstå till följd 
av genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel. Unionsbestämmelser 
garanterar även 
växtförökningsmaterialets identitet och 
kvalitet. Den korrekta tillämpningen av 
dessa bestämmelser om den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan, nedan 
kallade unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan, bidrar till att den inre 
marknaden fungerar väl.

bestämmelser att livsmedel och foder är 
säkra och hälsosamma, och att verksamhet 
som kan inverka på säkerheten i 
livsmedelskedjan eller på skyddet av 
konsumenternas intressen i fråga om 
livsmedel och livsmedelsinformation 
genomförs i enlighet med särskilda krav. 
Unionsbestämmelser säkerställer även en 
hög skyddsnivå för människors hälsa, djurs 
hälsa och välbefinnande i alla led i 
livsmedelskedjan och på alla de områden 
där kampen mot eventuell spridning av 
djursjukdomar, som i vissa fall kan 
överföras till människor. Den korrekta 
tillämpningen av dessa bestämmelser om 
den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, 
nedan kallade unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan, bidrar till att den inre 
marknaden fungerar väl.

Or. de

Motivering

Denna utvidgning är inte nödvändig om de sektorsspecifika rättsakterna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel lyfts ut.

Ändringsförslag 63
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) De grundläggande (4) De grundläggande 
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unionsbestämmelserna om livsmedel och 
foder finns i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet10. 
Utöver dessa bestämmelser finns det mer 
specifika livsmedels- och 
foderbestämmelser på olika områden 
såsom foder, inklusive foderläkemedel, 
livsmedels- och foderhygien, zoonoser, 
animaliska biprodukter, resthalter av 
veterinärmedicinska läkemedel, 
främmande ämnen, bekämpning och 
utrotning av djursjukdomar som inverkar 
på människors hälsa, märkning av 
livsmedel och foder, växtskyddsmedel,
livsmedels- och fodertillsatser, vitaminer, 
mineralsalter, spårämnen och andra 
tillsatser, material som kommer i kontakt 
med livsmedel, kvalitets- och 
sammansättningskrav, dricksvatten, 
joniserande strålning, nya livsmedel och 
genetiskt modifierade organismer.

unionsbestämmelserna om livsmedel och 
foder finns i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet10. 
Utöver dessa bestämmelser finns det mer 
specifika livsmedels- och 
foderbestämmelser på olika områden 
såsom foder, inklusive foderläkemedel, 
livsmedels- och foderhygien, zoonoser, 
animaliska biprodukter, resthalter av 
veterinärmedicinska läkemedel, 
främmande ämnen, bekämpning och 
utrotning av djursjukdomar som inverkar 
på människors hälsa, märkning av 
livsmedel och foder, livsmedels- och 
fodertillsatser, vitaminer, mineralsalter, 
spårämnen och andra tillsatser, material 
som kommer i kontakt med livsmedel,
kvalitets- och sammansättningskrav, 
dricksvatten, joniserande strålning och nya 
livsmedel.

__________________ __________________
10 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. 10 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. de

Motivering

Denna utvidgning är inte nödvändig om de sektorsspecifika rättsakterna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel lyfts ut.

Ändringsförslag 64
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Genom unionslagstiftningen om 
växters sundhet regleras införsel, 
etablering och spridning av 
växtskadegörare som inte förekommer, 
eller inte är allmänt förekommande, i 
unionen. Syftet är att inom unionen 
skydda grödornas, de offentliga och 
privata grönområdenas och skogarnas 
hälsa, samtidigt som man skyddar den 
biologiska mångfalden och miljön samt 
garanterar kvaliteten på livsmedel och 
foder som framställs av växter och deras 
säkerhet.

utgår

Or. de

Motivering

Denna utvidgning är inte nödvändig om de sektorsspecifika rättsakterna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel lyfts ut.

Ändringsförslag 65
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Genom unionslagstiftningen om 
växters sundhet regleras införsel, 
etablering och spridning av 
växtskadegörare som inte förekommer, 
eller inte är allmänt förekommande, i 
unionen. Syftet är att inom unionen 
skydda grödornas, de offentliga och 
privata grönområdenas och skogarnas 
hälsa, samtidigt som man skyddar den 
biologiska mångfalden och miljön samt 
garanterar kvaliteten på livsmedel och 
foder som framställs av växter och deras 

utgår
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säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 66
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionslagstiftningen om 
växtförökningsmaterial reglerar 
produktion, i syfte att släppa ut på 
marknaden, och utsläppande på 
marknaden av växtförökningsmaterial för 
jordbruksväxter, grönsaker, skogsväxter, 
frukter, prydnadsväxter och vinplantor. 
Målet för dessa bestämmelser är att för 
användarna garantera 
växtförökningsmaterialets identitet, 
sundhet och kvalitet och att säkerställa 
produktivitet, mångfald, hälsa och kvalitet 
i livsmedelskedjan samt att bidra till att 
skydda den biologiska mångfalden och 
miljön.

utgår

Or. de

Motivering

Denna utvidgning är inte nödvändig om de sektorsspecifika rättsakterna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel lyfts ut.

Ändringsförslag 67
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionslagstiftningen om 
växtförökningsmaterial reglerar 
produktion, i syfte att släppa ut på
marknaden, och utsläppande på 
marknaden av växtförökningsmaterial för 
jordbruksväxter, grönsaker, skogsväxter, 
frukter, prydnadsväxter och vinplantor. 
Målet för dessa bestämmelser är att för 
användarna garantera 
växtförökningsmaterialets identitet, 
sundhet och kvalitet och att säkerställa 
produktivitet, mångfald, hälsa och kvalitet 
i livsmedelskedjan samt att bidra till att 
skydda den biologiska mångfalden och 
miljön.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 68
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det finns dock en rad bestämmelser i 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
vilkas tillsyn inte eller endast delvis har 
reglerats genom förordning (EG) 
nr 882/2004. Det finns till exempel 
särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll i unionslagstiftningen om 
växtförökningsmaterial och i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1069/2009 av den 
21 oktober 2009 om hälsobestämmelser 
för animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter som inte är avsedda 
att användas som livsmedel och om 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1774/200212. Växters sundhet faller till 
stor del utanför tillämpningsområdet för 

utgår
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förordning (EG) nr 882/2004, även om det 
fastställs vissa bestämmelser om offentlig 
kontroll i rådets direktiv 2000/29/EG av 
den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att 
skadegörare på växter eller växtprodukter 
förs in till medlemsstaterna och mot att de 
sprids inom gemenskapen13.

__________________
12 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.
13 EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

Or. de

Motivering

Denna utvidgning är inte nödvändig om de sektorsspecifika rättsakterna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel lyfts ut.

Ändringsförslag 69
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det finns dock en rad bestämmelser i 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
vilkas tillsyn inte eller endast delvis har 
reglerats genom förordning (EG) 
nr 882/2004. Det finns till exempel 
särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll i unionslagstiftningen om 
växtförökningsmaterial och i
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 
om hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter och därav framställda 
produkter som inte är avsedda att användas 
som livsmedel och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1774/200212. Växters 
sundhet faller till stor del utanför 
tillämpningsområdet för förordning (EG) 

(14) Det finns dock en rad bestämmelser i 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
vilkas tillsyn inte eller endast delvis har 
reglerats genom förordning (EG) 
nr 882/2004. Det finns till exempel 
särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1069/2009 av den 
21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter som inte är avsedda 
att användas som livsmedel och om 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1774/200212.



PE526.075v01-00 12/122 AM\1013302SV.doc

SV

nr 882/2004, även om det fastställs vissa 
bestämmelser om offentlig kontroll i 
rådets direktiv 2000/29/EG av den 
8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att 
skadegörare på växter eller växtprodukter 
förs in till medlemsstaterna och mot att de 
sprids inom gemenskapen.13

__________________ __________________
12 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1. 12 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.
13 EUT L 169, 10.7.2000, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 70
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) I strävan efter bättre lagstiftning bör 
det övergripande regelverket rationaliseras 
och förenklas och alla de separata 
bestämmelser som gäller för offentlig 
kontroll på olika områden bör integreras i 
en enda rättslig ram. Förordning (EG) 
nr 882/2004 och andra rättsakter som för 
närvarande reglerar offentlig kontroll på 
specifika områden bör därför upphävas och 
ersättas med den här förordningen.

(16) I strävan efter bättre lagstiftning bör 
det övergripande regelverket rationaliseras 
och förenklas och alla de separata 
bestämmelser som gäller för offentlig 
kontroll integreras starkare om de har 
samma målsättning som 
kontrollverksamheten. Förordning (EG) 
nr 882/2004 och andra rättsakter som för 
närvarande reglerar offentlig kontroll på 
specifika områden bör därför upphävas och 
ersättas med den här förordningen.

Or. de

Motivering

Om målsättningen för kontrollerna i sektorsspecifika kontrollrättsakter är en annan än att 
värna om livsmedelssäkerheten bör de inte integreras i denna förordning.

Ändringsförslag 71
Horst Schnellhardt
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Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Genom unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan överlåts specialiserade 
uppgifter för att skydda djurs hälsa och 
välbefinnande och växters sundhet och för 
att skydda miljön, i samband med 
genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, samt för att för de 
behöriga myndigheterna säkerställa 
växtförökningsmaterialets identitet och 
höga kvalitet. Dessa uppgifter av 
allmänintresse ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna utföra 
för att undanröja, begränsa eller minska 
risker som kan uppstå för människors 
hälsa, djurs hälsa och välbefinnande, 
växters sundhet och för miljön. För denna 
verksamhet, som omfattar 
produktgodkännande, undersökning, 
bevakning och övervakning, inbegripet för 
epidemiologiska ändamål, och utrotning 
och inneslutning av sjukdomar och andra 
uppgifter som syftar till att bekämpa 
sjukdomar, gäller samma sektorsspecifika 
bestämmelser vilkas efterlevnad säkerställs 
genom offentlig kontroll.

(20) Genom unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan överlåts specialiserade 
uppgifter för att skydda djurs hälsa och 
välbefinnande. Dessa uppgifter av 
allmänintresse ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna utföra 
för att undanröja, begränsa eller minska 
risker som kan uppstå för människors 
hälsa, djurs hälsa eller välbefinnande. För 
denna verksamhet, som omfattar 
produktgodkännande, undersökning, 
bevakning och övervakning, inbegripet för 
epidemiologiska ändamål, och utrotning 
och inneslutning av sjukdomar och andra 
uppgifter som syftar till att bekämpa 
sjukdomar, gäller samma sektorsspecifika 
bestämmelser vilkas efterlevnad säkerställs 
genom offentlig kontroll.

Or. de

Motivering

Denna utvidgning är inte nödvändig om de sektorsspecifika rättsakterna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel lyfts ut.

Ändringsförslag 72
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Genom unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan överlåts specialiserade 
uppgifter för att skydda djurs hälsa och 
välbefinnande och växters sundhet och för 
att skydda miljön, i samband med genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, samt för att för de 
behöriga myndigheterna säkerställa 
växtförökningsmaterialets identitet och 
höga kvalitet. Dessa uppgifter av 
allmänintresse ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna utföra 
för att undanröja, begränsa eller minska 
risker som kan uppstå för människors 
hälsa, djurs hälsa och välbefinnande, 
växters sundhet och för miljön. För denna 
verksamhet, som omfattar 
produktgodkännande, undersökning, 
bevakning och övervakning, inbegripet för 
epidemiologiska ändamål, och utrotning 
och inneslutning av sjukdomar och andra 
uppgifter som syftar till att bekämpa 
sjukdomar, gäller samma sektorsspecifika 
bestämmelser vilkas efterlevnad säkerställs 
genom offentlig kontroll.

(20) Genom unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan överlåts specialiserade 
uppgifter särskilt för att skydda djurs hälsa 
och välbefinnande och växters sundhet och 
för att skydda miljön, i samband med 
genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, samt för att för de 
behöriga myndigheterna säkerställa 
växtförökningsmaterialets identitet och 
höga kvalitet. Dessa uppgifter av 
allmänintresse ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna utföra 
för att undanröja, begränsa eller minska 
risker som kan uppstå för människors 
hälsa, djurs hälsa och välbefinnande, 
växters sundhet och för miljön. För denna 
verksamhet, som omfattar 
produktgodkännande, undersökning, 
bevakning och övervakning, inbegripet för 
epidemiologiska ändamål, och utrotning 
och inneslutning av sjukdomar och andra 
uppgifter som syftar till att bekämpa 
sjukdomar, gäller samma sektorsspecifika 
bestämmelser vilkas efterlevnad säkerställs 
genom offentlig kontroll.

Or. fr

Motivering

Begreppet ”annan offentlig verksamhet ” som definieras i artikel 2.2 bör inte endast avse 
djurs hälsa, växters sundhet och miljöskydd. Det bör även omfatta alla de områden som avses 
i artikel 1.2, så att det till exempel inbegriper kartläggning på det solidariska och 
säkerhetsmässiga området.

Ändringsförslag 73
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För genomförandet av offentlig 
kontroll för att kontrollera den korrekta 
tillämpningen av unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan och för genomförandet 
av annan offentlig verksamhet som genom 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
överlåts åt medlemsstaternas myndigheter, 
bör medlemsstaterna utse behöriga 
myndigheter som agerar i allmänhetens 
intresse, har tillräckliga resurser och 
tillräcklig utrustning samt erbjuder 
garantier för opartiskhet och 
professionalism. De behöriga 
myndigheterna bör säkerställa att den 
offentliga kontrollverksamheten är av hög 
kvalitet, enhetlig och effektiv.

(23) För genomförandet av offentlig 
kontroll för att kontrollera den korrekta 
tillämpningen av unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan och för genomförandet 
av annan offentlig verksamhet som genom 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
överlåts åt medlemsstaternas myndigheter, 
bör medlemsstaterna utse behöriga 
offentliga myndigheter som agerar i 
allmänhetens intresse samt säkerställer att 
den offentliga kontrollverksamheten är av 
hög kvalitet, enhetlig och effektiv. Utsedd 
behörig myndighet eller utsedda behöriga 
myndigheter bör ha tillräckliga resurser 
och tillräcklig utrustning och
medlemsstaterna bör kunna erbjuda 
garantier för opartiskhet och 
professionalism genom att säkerställa att 
de inte är beroende av någon aktör som 
verkar inom livsmedelskedjan.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det inte föreligger någon intressekonflikt mellan dem som utför offentlig 
kontroll och de aktörer som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet. 
Medlemsstaterna bör därför säkerställa att de behöriga myndigheter och andra organ med 
delegerade uppgifter som har till uppgift att utföra offentlig kontroll är helt oberoende från 
aktörer som verkar inom livsmedelskedjan.

Ändringsförslag 74
Marusya Lyubcheva

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För genomförandet av offentlig 
kontroll för att kontrollera den korrekta 
tillämpningen av unionslagstiftningen om 

(23) För genomförandet av offentlig 
kontroll för att kontrollera den korrekta 
tillämpningen av unionslagstiftningen om 
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livsmedelskedjan och för genomförandet 
av annan offentlig verksamhet som genom 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
överlåts åt medlemsstaternas myndigheter, 
bör medlemsstaterna utse behöriga 
myndigheter som agerar i allmänhetens 
intresse, har tillräckliga resurser och 
tillräcklig utrustning samt erbjuder
garantier för opartiskhet och 
professionalism. De behöriga 
myndigheterna bör säkerställa att den 
offentliga kontrollverksamheten är av hög 
kvalitet, enhetlig och effektiv.

livsmedelskedjan och för genomförandet 
av annan offentlig verksamhet som genom 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
överlåts åt medlemsstaternas myndigheter, 
bör medlemsstaterna utse behöriga 
myndigheter inom alla områden som 
omfattas av denna förordning. Dessa 
behöriga myndigheter ska agera i 
allmänhetens intresse, ha tillräckliga 
resurser och tillräcklig utrustning samt 
erbjuda garantier för opartiskhet och 
professionalism. De behöriga 
myndigheterna bör säkerställa att den 
offentliga kontrollverksamheten är av hög 
kvalitet, enhetlig och effektiv.

Or. bg

Ändringsförslag 75
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För genomförandet av offentlig 
kontroll för att kontrollera den korrekta 
tillämpningen av unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan och för genomförandet 
av annan offentlig verksamhet som genom 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
överlåts åt medlemsstaternas myndigheter, 
bör medlemsstaterna utse behöriga 
myndigheter som agerar i allmänhetens 
intresse, har tillräckliga resurser och 
tillräcklig utrustning samt erbjuder
garantier för opartiskhet och 
professionalism. De behöriga 
myndigheterna bör säkerställa att den 
offentliga kontrollverksamheten är av hög 
kvalitet, enhetlig och effektiv.

(23) För genomförandet av offentlig 
kontroll för att kontrollera den korrekta 
tillämpningen av unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan och för genomförandet 
av annan offentlig verksamhet som genom 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
överlåts åt medlemsstaternas myndigheter, 
bör medlemsstaterna utse behöriga 
myndigheter som agerar i allmänhetens 
intresse, har tillräckliga resurser och 
tillräcklig utrustning samt erbjuder
garantier för oberoende, opartiskhet och 
professionalism. De behöriga 
myndigheterna bör säkerställa att den 
offentliga kontrollverksamheten är av hög 
kvalitet, enhetlig och effektiv.

Or. en
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Ändringsförslag 76
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) De revisioner som görs av behöriga 
myndigheter, eller på uppdrag av dessa, 
för att säkerställa respekt för denna 
förordning, kan baseras på 
internationella standarder eftersom 
kraven i dessa överensstämmer med 
kraven i denna förordning.

Or. fr

Motivering

Behöriga myndigheter bör införa interna revisioner för att förbättra sin organisation och sitt 
funktionssätt. Vissa delar av förordningen uppvisar likheter med kraven i standarderna 
ISO/IEC 17020 och 17065 (f.d. EN 45011) och de åtgärder som vidtas av de behöriga 
myndigheterna måste bedömas utifrån internationella standarder i ett globalt perspektiv.

Ändringsförslag 77
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Aktörer bör ha rätt att överklaga de 
beslut som de behöriga myndigheterna 
fattar och de bör upplysas om denna 
rättighet.

(25) Aktörer har rätt att överklaga de 
beslut som de behöriga myndigheterna 
fattar. De behöriga myndigheterna måste 
upplysa aktörerna om denna rättighet.

Or. de

Ändringsförslag 78
Horst Schnellhardt
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Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) De behöriga myndigheterna bör se till 
att den personal som ansvarar för den 
offentliga kontrollen inte lämnar ut 
information som den fått ta del av vid 
utförandet av sådana kontroller som 
omfattas av tystnadsplikt. Om inte 
tvingande hänsyn till allmänintresset 
motiverar att information lämnas ut ska 
tystnadsplikten omfatta information vars 
utlämnande skulle undergräva syftet med 
inspektioner, undersökningar och 
revisioner, skyddet av affärsintressen och 
skyddet för rättsliga förfaranden och 
juridisk rådgivning. Tystnadsplikten bör
dock inte hindra de behöriga 
myndigheterna från att lämna ut fakta om 
resultatet från offentlig kontroll av enskilda 
aktörer, när de berörda aktörerna har haft 
möjlighet att yttra sig om informationen 
innan den lämnas ut, och dessa synpunkter 
har beaktats eller lämnas ut samtidigt med 
den information som de behöriga 
myndigheterna offentliggör. 
Tystnadsplikten gäller inte heller när 
allmänheten i enlighet med artikel 10 i 
förordning (EG) nr 178/2002 måste 
informeras på grund av en välgrundad 
anledning att misstänka att ett livsmedel 
eller foder kan utgöra en risk för hälsan. 
De behöriga myndigheternas skyldighet att 
i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) 
nr 178/2002 informera allmänheten när det 
finns välgrundad anledning att misstänka 
att ett livsmedel eller foder kan utgöra en 
risk för djurs eller människors hälsa, och 
enskilda personers rätt till skydd av sina 
personuppgifter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter16

(26) De behöriga myndigheterna bör se till 
att den personal som ansvarar för den 
offentliga kontrollen oavsett intern 
rapporteringsskyldighet inte lämnar ut 
information som den fått ta del av vid 
utförandet av sådana kontroller som 
omfattas av tystnadsplikt. Om det 
misstänks föreligga en risk för 
människors eller djurs hälsa eller något 
annat allvarligt brott mot 
livsmedelslagstiftningen, bör de behöriga 
myndigheterna vidta lämpliga åtgärder för 
att upplysa allmänheten. I synnerhet om 
produktnamn eller namn på drabbade 
aktörer nämns bör man se till att de 
vidtagna åtgärderna sätts i proportion till 
brottets omfattning. Fakta om resultatet 
från en offentlig kontroll av enskilda 
aktörer kan offentliggöras, när de berörda 
aktörerna har haft möjlighet att yttra sig om 
informationen innan den lämnas ut, och 
dessa synpunkter har beaktats och lämnas 
ut samtidigt med den information som de 
behöriga myndigheterna offentliggör. De 
behöriga myndigheternas skyldighet att i 
enlighet med artikel 10 i förordning (EG) 
nr 178/2002 informera allmänheten när det 
finns välgrundad anledning att misstänka 
att ett livsmedel eller foder kan utgöra en 
risk för djurs eller människors hälsa, och 
enskilda personers rätt till skydd av sina 
personuppgifter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter16

bör inte påverkas av denna förordning.
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bör inte påverkas av denna förordning.

__________________ __________________
16 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. 16 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. de

Motivering

De behöriga myndigheterna bör upplysa allmänheten om det föreligger någon risk för 
människors eller djurs hälsa eller om någon annan allvarlig överträdelse har gjorts mot de 
gällande rättsakterna. Hur och vad man informerar om bör anpassas till brottets omfattning, 
så att aktörer inte drabbas av misstag eller betungas under längre tid än tills 
missförhållandena har åtgärdats.

Ändringsförslag 79
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att den offentliga kontrollen för att 
kontrollera att bestämmelsernas följs ska 
vara effektiv bör den genomföras utan 
förvarning, om inte den offentliga 
kontrollverksamheten är av sådan art att 
det krävs något annat (gäller framför allt 
vid revision).

(28) För att den offentliga kontrollen för att 
kontrollera att bestämmelsernas följs ska 
vara effektiv bör den genomföras utan 
förvarning om kontrolltidpunkten, om inte 
den offentliga kontrollverksamheten är av 
sådan art att det krävs något annat (gäller 
framför allt vid revision).

Or. de

Motivering

Under förberedelserna inför en effektiv offentlig kontroll måste aktörerna ofta sammanställa 
särskilda underlag och de tillfrågas om dessa av de behöriga myndigheterna innan 
kontrollerna görs. Även om en sådan föregående kontakt inte kan undvikas, så bör i alla fall 
den exakta tidpunkten för kontrollen inte meddelas aktören i förväg.

Ändringsförslag 80
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) De behöriga myndigheterna verkar i 
aktörernas och allmänhetens intresse när de 
säkerställer att den höga skyddsnivå som 
fastställs i unionslagstiftningen om den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan 
upprätthålls genom lämpliga 
verkställighetsåtgärder, och att 
efterlevnaden av dessa bestämmelser 
säkerställs genom offentlig kontroll i alla 
led i livsmedelskedjan. De behöriga 
myndigheterna bör därför inför aktörerna 
och allmänheten vara ansvariga för att den 
offentliga kontroll som de genomför är 
effektiv och ändamålsenlig. De bör ge 
tillgång till information om hur offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet är 
organiserad och hur den genomförs, och 
regelbundet offentliggöra information om 
offentlig kontroll och resultaten av denna. 
De behöriga myndigheterna bör också ha 
rätt att på vissa villkor offentliggöra eller 
tillhandahålla information om klassningen 
av enskilda aktörer på grundval av
resultatet av offentlig kontroll.

(32) De behöriga myndigheterna verkar i 
aktörernas och allmänhetens intresse när de 
säkerställer att den höga skyddsnivå som 
fastställs i unionslagstiftningen om den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan 
upprätthålls genom lämpliga 
verkställighetsåtgärder, och att 
efterlevnaden av dessa bestämmelser 
säkerställs genom offentlig kontroll i alla 
led i livsmedelskedjan. De behöriga 
myndigheterna bör därför inför aktörerna 
och allmänheten vara ansvariga för att den 
offentliga kontroll som de genomför är 
effektiv och ändamålsenlig. De bör ge 
tillgång till information om hur offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet är 
organiserad och hur den genomförs, och 
regelbundet offentliggöra information om 
offentlig kontroll och resultaten av denna. 
De behöriga myndigheterna bör också på 
vissa villkor offentliggöra eller 
tillhandahålla information om klassningen 
av enskilda aktörer på grundval av 
resultatet av offentlig kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 81
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att göra det lättare att identifiera 
bristande efterlevnad och effektivisera 
aktörernas korrigerande åtgärder bör 
resultatet av offentlig kontroll
sammanställas i en rapport som aktören får 

(34) För att göra det lättare att identifiera 
bristande efterlevnad och effektivisera 
aktörernas korrigerande åtgärder bör 
resultatet av dessa offentliga kontroller
sammanställas i en rapport, i vilken 
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en kopia av. Om den offentliga kontrollen 
kräver att personal från de behöriga 
myndigheterna ständigt eller regelbundet är 
närvarande för att övervaka aktörens 
verksamhet vore det orimligt att kräva en 
rapport om varje enskild inspektion eller 
varje enskilt besök. I sådana fall bör 
rapporter utarbetas så ofta att de behöriga 
myndigheterna och aktörerna regelbundet 
informeras om graden av efterlevnad och 
omedelbart informeras om eventuella 
brister som konstaterats.

överträdelser av de gällande rättsakterna 
fastställs. Aktören får även en kopia av
denna rapport. Om den offentliga 
kontrollen kräver att personal från de 
behöriga myndigheterna ständigt eller 
regelbundet är närvarande för att övervaka 
aktörens verksamhet vore det orimligt att 
kräva en rapport om varje enskild 
inspektion eller varje enskilt besök. I 
sådana fall bör rapporter utarbetas så ofta 
att de behöriga myndigheterna och 
aktörerna regelbundet informeras om 
graden av efterlevnad och omedelbart 
informeras om eventuella brister som 
konstaterats. För att begränsa den 
administrativa bördan bör det även vara 
tillräckligt att sammanställa resultaten av 
de offentliga kontrollerna i ett gemensamt 
hälsodokument för införsel till 
gränskontrollstationerna.

Or. de

Motivering

Det totala antalet kontroller samt resultaten av dem offentliggörs enligt artikel 10 i 
kommissionens förslag, så att denna statistik informerar om de kontroller som genomförts 
utan anmärkning. I detta fall bör ytterligare en rapport inte vara nödvändig.

Ändringsförslag 82
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Genom denna förordning fastställs en 
enda rättslig ram för organisationen av 
offentlig kontroll för att kontrollera 
efterlevnaden av unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan på samtliga områden som 
dessa bestämmelser omfattar. På några av 
dessa områden fastställs det i 
unionslagstiftningen detaljerade krav som 

(36) Genom denna förordning fastställs en 
rättslig ram för organisationen av offentlig 
kontroll för att kontrollera efterlevnaden av 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
på samtliga områden som dessa 
bestämmelser omfattar. På några av dessa 
områden fastställs det i 
unionslagstiftningen detaljerade krav som 
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ska uppfyllas och som kräver särskilda 
färdigheter och specifika instrument för att 
offentlig kontroll ska kunna genomföras. 
För att undvika skiftande 
verkställighetspraxis som skulle kunna leda 
till att människors hälsa, djurs hälsa och
välbefinnande, växters sundhet och, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, miljön
inte är lika väl skyddade överallt, att den 
inre marknaden för djur och varor som 
omfattas av denna förordning störs och att 
konkurrensen snedvrids, bör kommissionen 
kunna komplettera bestämmelserna i denna 
förordning genom att anta särskilda 
bestämmelser om offentlig kontroll som 
kan tillgodose behovet av kontroll på dessa 
områden. I dessa bestämmelser bör framför 
allt följande fastställas: särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och 
minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, särskilda eller ytterligare åtgärder 
utöver de som anges i denna förordning 
som de behöriga myndigheterna bör vidta 
vid bristande efterlevnad, de behöriga 
myndigheternas särskilda ansvarsområden 
och uppgifter utöver de som anges i denna 
förordning samt särskilda kriterier för 
aktivering av de mekanismer för 
administrativt stöd som anges i denna 
förordning. I andra fall kan sådana 
ytterligare bestämmelser bli nödvändiga 
för att mer i detalj reglera genomförandet 
av offentlig kontroll av livsmedel och foder 
när man får nya uppgifter om risker för 
människors och djurs hälsa eller, när det 
gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön, som 
visar på att kontrollen, i avsaknad av 
gemensamma specifikationer för utförandet 
av offentliga kontroller i medlemsstaterna, 
inte skulle kunna erbjuda den förväntade 
nivån av skydd mot dessa risker som 
fastställs i unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan.

ska uppfyllas och som kräver särskilda 
färdigheter och specifika instrument för att 
offentlig kontroll ska kunna genomföras. 
För att undvika skiftande 
verkställighetspraxis som skulle kunna leda 
till att människors hälsa och djurs hälsa 
samt välbefinnande inte är lika väl 
skyddade överallt, att den inre marknaden 
för djur och varor som omfattas av denna 
förordning störs och att konkurrensen 
snedvrids, bör kommissionen kunna 
komplettera bestämmelserna i denna 
förordning genom att anta särskilda 
bestämmelser om offentlig kontroll som 
kan tillgodose behovet av kontroll på dessa 
områden. I dessa bestämmelser bör framför 
allt följande fastställas: särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och 
minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, särskilda eller ytterligare åtgärder 
utöver de som anges i denna förordning 
som de behöriga myndigheterna bör vidta 
vid bristande efterlevnad, de behöriga 
myndigheternas särskilda ansvarsområden 
och uppgifter utöver de som anges i denna 
förordning samt särskilda kriterier för 
aktivering av de mekanismer för 
administrativt stöd som anges i denna 
förordning. I andra fall kan sådana 
ytterligare bestämmelser bli nödvändiga 
för att mer i detalj reglera genomförandet 
av offentlig kontroll av livsmedel och foder 
när man får nya uppgifter om risker för 
människors och djurs hälsa som visar på att 
kontrollen, i avsaknad av gemensamma 
specifikationer för utförandet av offentliga 
kontroller i medlemsstaterna, inte skulle 
kunna erbjuda den förväntade nivån av 
skydd mot dessa risker som fastställs i 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan.

(Denna ändring berör hela lagtexten.)
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Or. de

Motivering

Denna utvidgning är inte nödvändig om de sektorsspecifika rättsakterna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel lyfts ut.

Ändringsförslag 83
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) De behöriga myndigheterna bör få 
möjlighet att delegera vissa av sina 
uppgifter till andra organ. Det bör 
fastställas lämpliga villkor för att garantera 
att den offentliga kontrollen och annan 
offentlig verksamhet är partisk, av hög 
kvalitet och enhetlig. Organen som 
delegeras uppgifter bör framför allt vara 
ackrediterade enligt ISO-standarden för 
verksamheten inom kontrollorgan.

(37) De behöriga myndigheterna bör få 
möjlighet att delegera vissa av sina 
uppgifter till andra offentliga organ. Det 
bör fastställas lämpliga villkor för att 
garantera att den offentliga kontrollen och 
annan offentlig verksamhet är partisk, av 
hög kvalitet och enhetlig. Organen som 
delegeras uppgifter bör framför allt vara 
ackrediterade enligt ISO-standarden för 
verksamheten inom kontrollorgan och de 
bör inte ha någon intressekonflikt med 
och vara oberoende av aktörer som verkar 
inom livsmedelskedjan.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det inte föreligger någon intressekonflikt mellan dem som utför offentlig 
kontroll och de aktörer som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet. 
Medlemsstaterna bör därför säkerställa att de behöriga myndigheter och andra organ med 
delegerade uppgifter som har till uppgift att utföra offentlig kontroll är helt oberoende från 
aktörer som verkar inom livsmedelskedjan.

Ändringsförslag 84
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 38
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att säkerställa att den offentliga 
kontrollen och annan offentlig verksamhet 
är tillförlitlig och enhetlig i hela unionen 
bör de senaste vetenskapliga metoderna för 
provtagning och för laboratorieanalyser, 
-tester och -diagnoser användas, som 
uppfyller det berörda laboratoriets 
specifika behov av analys, testning och 
diagnostik och tillhandahåller goda och 
tillförlitliga analys-, testnings- och 
diagnostikresultat. Det bör fastställas 
tydliga bestämmelser för valet av den 
metod som ska användas, om fler än en står 
till buds i den nationella lagstiftningen eller 
i andra källor, t.ex. Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO), 
Växtskyddsorganisationen för Europa och 
Medelhavsområdet (EPPO), 
Internationella växtskyddskonventionen 
(IPPC), Världsorganisationen för djurens 
hälsa (OIE), Europeiska unionens och 
nationella referenslaboratorier.

(38) För att säkerställa att den offentliga 
kontrollen och annan offentlig verksamhet 
är tillförlitlig och enhetlig i hela unionen 
bör de senaste vetenskapliga metoderna för 
provtagning och för laboratorieanalyser, 
-tester och -diagnoser användas, som 
uppfyller det berörda laboratoriets 
specifika behov av analys, testning och 
diagnostik och tillhandahåller goda och
tillförlitliga analys-, testnings- och 
diagnostikresultat. Det bör fastställas 
tydliga bestämmelser för valet av den 
metod som ska användas, om fler än en står 
till buds i den nationella lagstiftningen eller 
i andra källor, t.ex. Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO), 
Världsorganisationen för djurens hälsa 
(OIE), Europeiska unionens och nationella 
referenslaboratorier.

Or. de

Motivering

Genom att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel avskiljs är denna utvidgning inte nödvändig.

Ändringsförslag 85
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Aktörer vars djur eller varor är 
föremål för provtagning, analys, testning 
eller diagnostik i samband med offentlig 
kontroll bör ha rätt att begära ett andra 

(39) Aktörer vars djur eller varor är 
föremål för provtagning, analys, testning 
eller diagnostik i samband med offentlig 
kontroll bör ha rätt att begära ett andra 
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expertutlåtande som bör inbegripa att ett 
andra prov tas för kontrollanalys, -testning 
eller -diagnos där detta är tekniskt 
genomförbart eller relevant. Detta skulle 
särskilt vara fallet då faran mycket sällan 
förekommer i djuret eller varan eller att 
den är dåligt eller ojämnt fördelad. IPPC 
förkastar av denna anledning 
användningen av kontrollprover för att 
bedöma förekomsten av 
karantänorganismer i växter eller 
växtprodukter.

expertutlåtande som bör inbegripa att ett 
andra prov tas för kontrollanalys, -testning 
eller -diagnos där detta är tekniskt 
genomförbart eller relevant. Detta skulle 
särskilt vara fallet då faran mycket sällan 
förekommer i djuret eller varan eller att 
den är dåligt eller ojämnt fördelad.

Or. de

Motivering

Genom att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel avskiljs är denna utvidgning inte nödvändig.

Ändringsförslag 86
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att säkerställa viss flexibilitet och 
proportionalitet, särskilt när det gäller 
laboratorier på djurhälso- och 
växtskyddsområdet, bör det fastställas 
bestämmelser om undantag som medger att 
vissa laboratorier inte behöver ackrediteras 
för alla metoder som de använder. 
Dessutom kan det förekomma att ett 
laboratorium inte kan erhålla ackreditering 
för alla metoder som det bör använda som 
officiellt laboratorium i de fall där nya eller 
nyligen ändrade metoder bör användas, och 
när det gäller nya risker eller i 
nödsituationer. Officiella laboratorier bör 
därför på vissa villkor få utföra analyser, 
tester och diagnoser för de behöriga 
myndigheterna innan de erhållit den 

(43) För att säkerställa viss flexibilitet och 
proportionalitet, särskilt när det gäller 
laboratorier på djurhälsoområdet, bör det 
fastställas bestämmelser om undantag som 
medger att vissa laboratorier inte behöver 
ackrediteras för alla metoder som de 
använder. Dessutom kan det förekomma att 
ett laboratorium inte kan erhålla 
ackreditering för alla metoder som det bör 
använda som officiellt laboratorium i de 
fall där nya eller nyligen ändrade metoder 
bör användas, och när det gäller nya risker 
eller i nödsituationer. Officiella 
laboratorier bör därför på vissa villkor få 
utföra analyser, tester och diagnoser för de 
behöriga myndigheterna innan de erhållit 
den relevanta ackrediteringen.
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relevanta ackrediteringen.

Or. de

Motivering

Genom att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel avskiljs är denna utvidgning inte nödvändig.

Ändringsförslag 87
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) På grund av de risker som vissa djur 
eller varor kan utgöra för människors hälsa,
djurs hälsa eller välbefinnande, växters 
sundhet eller för miljön bör de bli föremål 
för särskild offentlig kontroll vid införseln 
till unionen. Enligt gällande 
unionsbestämmelser krävs offentlig 
kontroll vid unionens gränser för att 
kontrollera att djur, produkter av 
animaliskt ursprung, avelsmaterial och 
animaliska biprodukter uppfyller kraven 
avseende människors hälsa och djurs hälsa 
och välbefinnande och att växter och 
växtprodukter uppfyller de fytosanitära 
kraven. Ökade kontroller vid införsel till 
unionen utförs även på vissa andra varor 
där detta är befogat med tanke på nya eller 
kända risker. I denna förordning bör 
särdragen för sådana kontroller fastställas 
vilka för närvarande omfattas av 
bestämmelserna i rådets direktiv 97/78/EG 
av den 18 december 1997 om principerna 
för organisering av veterinärkontroller av 
produkter från tredje land som förs in i 
gemenskapen18, rådets 
direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 
om fastställande av regler för hur 
veterinärkontroller skall organiseras för 

(45) På grund av de risker som vissa djur 
eller varor kan utgöra för människors hälsa 
och djurs hälsa eller välbefinnande bör de 
bli föremål för särskild offentlig kontroll 
vid införseln till unionen. Enligt gällande 
unionsbestämmelser krävs offentlig 
kontroll vid unionens gränser för att 
kontrollera att djur, produkter av 
animaliskt ursprung, avelsmaterial och 
animaliska biprodukter uppfyller kraven 
avseende människors hälsa och djurs hälsa 
och välbefinnande. Ökade kontroller vid 
införsel till unionen utförs även på vissa 
andra varor där detta är befogat med tanke 
på nya eller kända risker. I denna 
förordning bör särdragen för sådana
kontroller fastställas vilka för närvarande 
omfattas av bestämmelserna i rådets 
direktiv 97/78/EG av den 
18 december 1997 om principerna för 
organisering av veterinärkontroller av 
produkter från tredje land som förs in i 
gemenskapen18, rådets 
direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 
om fastställande av regler för hur 
veterinärkontroller skall organiseras för 
djur som importeras till gemenskapen från 
tredje land och om ändring av 
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djur som importeras till gemenskapen från 
tredje land och om ändring av 
direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 
90/675/EEG19, rådets direktiv 2000/29/EG 
och kommissionens förordning (EG) 
nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om 
tillämpning av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det 
gäller strängare offentlig kontroll av import 
av visst foder och vissa livsmedel av 
icke-animaliskt ursprung och om ändring 
av beslut 2006/504/EG20.

direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 
90/675/EEG19, rådets direktiv 2000/29/EG 
och kommissionens förordning (EG) 
nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om 
tillämpning av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det 
gäller strängare offentlig kontroll av import 
av visst foder och vissa livsmedel av 
icke-animaliskt ursprung och om ändring 
av beslut 2006/504/EG20.

__________________ __________________
18 EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. 18 EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.
19 EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. 19 EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.
20 EUT L 194, 25.7.2009, s. 11. 20 EUT L 194, 25.7.2009, s. 11.

Or. de

Motivering

Genom att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel avskiljs är denna utvidgning inte nödvändig.

Ändringsförslag 88
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Medlemsstaterna bör se till att 
tillräckliga finansiella resurser alltid finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och utrustning till de behöriga myndigheter 
som genomför offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet. Även om aktörerna 
har det huvudsakliga ansvaret för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
behöver det system med egenkontroller 
som de infört för detta ändamål 
kompletteras med ett särskilt system för 

(54) Medlemsstaterna bör se till att 
tillräckliga finansiella resurser alltid finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och utrustning till de behöriga myndigheter 
som genomför offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet. Även om aktörerna 
har det huvudsakliga ansvaret för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
behöver det system med egenkontroller 
som de infört för detta ändamål 
kompletteras med ett särskilt system för 
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offentlig kontroll som varje medlemsstat 
använder sig av för effektiv 
marknadsövervakning av alla led i 
livsmedelskedjan. Ett sådant system är till 
sin natur komplicerat och resurskrävande 
och det bör sörjas för en stabil tillförsel av 
resurser på en nivå som är anpassad till 
tillsynsbehovet vid varje given tidpunkt. 
För att i systemet för offentlig kontroll 
kunna minska beroendet av offentlig 
finansiering bör behöriga myndigheter ta 
ut avgifter för att täcka sina kostnader för 
offentlig kontroll av vissa aktörer och av 
vissa verksamheter för vilka det enligt 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
krävs registrering eller godkännande i 
enlighet med unionsbestämmelserna om 
livsmedels- och foderhygien eller 
bestämmelserna om växters sundhet och 
växtförökningsmaterial. Avgifter bör 
också tas ut av aktörerna som 
kompensation för kostnaderna för 
offentlig kontroll som genomförs för 
utfärdande av officiella intyg eller 
attesteringar, och kostnaderna för den 
offentlig kontroll som de behöriga 
myndigheterna vid gränskontrollstationer 
genomför.

offentlig kontroll som varje medlemsstat 
använder sig av för effektiv 
marknadsövervakning av alla led i 
livsmedelskedjan. Ett sådant system är till 
sin natur komplicerat och resurskrävande 
och det bör sörjas för en stabil tillförsel av 
resurser på en nivå som är anpassad till 
tillsynsbehovet vid varje given tidpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 89
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Medlemsstaterna bör se till att 
tillräckliga finansiella resurser alltid finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och utrustning till de behöriga myndigheter 
som genomför offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet. Även om aktörerna 
har det huvudsakliga ansvaret för att 

(54) Medlemsstaterna bör se till att 
tillräckliga finansiella resurser alltid finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och utrustning till de behöriga myndigheter 
som genomför offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet. Även om aktörerna 
har det huvudsakliga ansvaret för att 
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verksamheten bedrivs i enlighet med 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
behöver det system med egenkontroller 
som de infört för detta ändamål 
kompletteras med ett särskilt system för 
offentlig kontroll som varje medlemsstat 
använder sig av för effektiv 
marknadsövervakning av alla led i 
livsmedelskedjan. Ett sådant system är till 
sin natur komplicerat och resurskrävande 
och det bör sörjas för en stabil tillförsel av 
resurser på en nivå som är anpassad till 
tillsynsbehovet vid varje given tidpunkt. 
För att i systemet för offentlig kontroll 
kunna minska beroendet av offentlig 
finansiering bör behöriga myndigheter ta ut 
avgifter för att täcka sina kostnader för 
offentlig kontroll av vissa aktörer och av 
vissa verksamheter för vilka det enligt 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
krävs registrering eller godkännande i 
enlighet med unionsbestämmelserna om 
livsmedels- och foderhygien eller 
bestämmelserna om växters sundhet och 
växtförökningsmaterial. Avgifter bör 
också tas ut av aktörerna som 
kompensation för kostnaderna för offentlig 
kontroll som genomförs för utfärdande av 
officiella intyg eller attesteringar, och 
kostnaderna för den offentlig kontroll som 
de behöriga myndigheterna vid 
gränskontrollstationer genomför.

verksamheten bedrivs i enlighet med 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
behöver det system med egenkontroller 
som de infört för detta ändamål 
kompletteras med ett särskilt system för 
offentlig kontroll som varje medlemsstat 
använder sig av för effektiv 
marknadsövervakning av alla led i 
livsmedelskedjan. Ett sådant system är till 
sin natur komplicerat och resurskrävande 
och det bör sörjas för en stabil tillförsel av 
resurser på en nivå som är anpassad till 
tillsynsbehovet vid varje given tidpunkt. 
För att i systemet för offentlig kontroll 
kunna minska beroendet av offentlig 
finansiering bör behöriga myndigheter 
kunna ta ut avgifter eller bidrag till 
kostnader för att täcka sina kostnader för 
offentlig kontroll av vissa aktörer och av 
vissa verksamheter enligt 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan i 
enlighet med unionsbestämmelserna om 
livsmedels- och foderhygien. Avgifter eller 
bidrag till kostnader bör också tas ut av 
aktörerna som kompensation för 
kostnaderna för offentlig kontroll som 
genomförs för utfärdande av officiella 
intyg eller attesteringar, och kostnaderna 
för den offentlig kontroll som de behöriga 
myndigheterna vid gränskontrollstationer 
genomför.

Or. de

Motivering

En anpassning till ändringsförslagen till kapitel VI om finansiering av offentlig kontroll.

Ändringsförslag 90
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 55
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Avgifter bör täcka, men inte överstiga, 
de behöriga myndigheternas kostnader för 
att genomföra offentlig kontroll. Sådana 
kostnader bör beräknas på grundval av 
kostnaderna för varje enskild offentlig 
kontroll eller på grundval av kostnaderna 
för all offentlig kontroll under en bestämd 
tid. När avgifter beräknas på grundval av 
de verkliga kostnaderna för varje enskild 
offentlig kontroll bör det tas ut lägre 
avgifter av aktörer som hittills har följt 
bestämmelserna, eftersom de mera sällan 
torde vara föremål för offentlig kontroll, än 
av aktörer som inte följer bestämmelserna. 
För att främja aktörernas efterlevnad av 
unionslagstiftningen oberoende av den 
metod som medlemsstaterna valt för 
beräkningen av avgifter (beräknat på 
grundval av verkliga kostnader eller som 
schablonbelopp), bör dessa avgifter, om de 
beräknas på grundval av de behöriga 
myndigheternas totala kostnader under en 
bestämd period och tas ut av alla aktörer 
oavsett om de varit föremål för offentlig 
kontroll under referensperioden eller inte,
beräknas på så sätt att aktörer som 
konsekvent följer bestämmelserna i 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
belönas.

(55) Avgifter eller bidrag till kostnader
bör täcka, men inte överstiga, de behöriga 
myndigheternas kostnader för att 
genomföra offentlig kontroll. Sådana 
kostnader bör beräknas på grundval av 
kostnaderna för offentlig kontroll under en 
bestämd tid. Det bör tas ut lägre avgifter av 
aktörer som hittills har följt 
bestämmelserna, eftersom de mera sällan 
torde vara föremål för offentlig kontroll, än 
av aktörer som inte följer bestämmelserna. 
För att främja aktörernas efterlevnad av 
unionslagstiftningen oberoende av den 
finansieringsmetod som medlemsstaterna 
valt, bör dessa avgifter beräknas på så sätt 
att aktörer som konsekvent följer 
bestämmelserna i unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan belönas. Vid 
fastställandet av avgifter bör 
medlemsstaterna ta hänsyn till berörd 
aktörs särskilda situation med avseende
på riskfaktorer, genomströmning, 
produktions- och bearbetningsmetoder 
samt geografiskt läge.

Or. de

Motivering

En anpassning till ändringsförslagen till kapitel VI om finansiering av offentlig kontroll.

Ändringsförslag 91
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 56
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Direkt eller indirekt återbetalning av 
de avgifter som de behöriga 
myndigheterna tar ut bör förbjudas, 
eftersom det skulle missgynna aktörer 
som inte kan komma i åtnjutande av 
återbetalning och eventuellt leda till 
snedvridning av konkurrensen. För att 
kunna stödja mikroföretag bör dessa dock 
undantas från betalning av avgifter som 
tas ut i enlighet med denna förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 92
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Direkt eller indirekt återbetalning av 
de avgifter som de behöriga myndigheterna 
tar ut bör förbjudas, eftersom det skulle 
missgynna aktörer som inte kan komma i 
åtnjutande av återbetalning och eventuellt 
leda till snedvridning av konkurrensen. För 
att kunna stödja mikroföretag bör dessa 
dock undantas från betalning av avgifter 
som tas ut i enlighet med denna 
förordning.

(56) Direkt eller indirekt återbetalning av 
de avgifter som de behöriga myndigheterna 
tar ut bör förbjudas, eftersom det skulle 
missgynna aktörer som inte kan komma i 
åtnjutande av återbetalning och eventuellt 
leda till snedvridning av konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 93
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 56
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Direkt eller indirekt återbetalning av 
de avgifter som de behöriga myndigheterna 
tar ut bör förbjudas, eftersom det skulle 
missgynna aktörer som inte kan komma i 
åtnjutande av återbetalning och eventuellt 
leda till snedvridning av konkurrensen. För 
att kunna stödja mikroföretag bör dessa 
dock undantas från betalning av avgifter 
som tas ut i enlighet med denna 
förordning.

(56) Direkt eller indirekt återbetalning av 
de avgifter som de behöriga myndigheterna 
tar ut bör förbjudas, eftersom det skulle 
missgynna aktörer som inte kan komma i 
åtnjutande av återbetalning och eventuellt 
leda till snedvridning av konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 94
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Direkt eller indirekt återbetalning av 
de avgifter som de behöriga myndigheterna 
tar ut bör förbjudas, eftersom det skulle 
missgynna aktörer som inte kan komma i 
åtnjutande av återbetalning och eventuellt 
leda till snedvridning av konkurrensen. För 
att kunna stödja mikroföretag bör dessa 
dock undantas från betalning av avgifter 
som tas ut i enlighet med denna förordning.

(56) Direkt eller indirekt återbetalning av 
de avgifter som de behöriga myndigheterna 
tar ut bör förbjudas, eftersom det skulle 
missgynna aktörer som inte kan komma i 
åtnjutande av återbetalning och eventuellt 
leda till snedvridning av konkurrensen. För 
att kunna stödja mikroföretag bör dessa 
undantas från betalning av avgifter som tas 
ut i enlighet med denna förordning. Om 
dessa företag definieras genom sin
årsomsättning i euro skulle detta dock 
leda till ett betydligt större antal undantag 
i vissa medlemsstater och kunna utgöra 
en extra ekonomisk belastning för 
nationella myndigheter i de fattigaste 
medlemsstaterna. Varje medlemsstat bör 
därför fastställa kriterierna för undantag 
av mikroföretag i sitt område.

Or. en
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Ändringsförslag 95
Marusya Lyubcheva

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet bör grunda sig på de senaste 
vetenskapliga analys-, testnings- och 
diagnostikmetoderna som tillhandahåller 
resultat som är goda, tillförlitliga och 
jämförbara i hela unionen. De metoder som 
de officiella laboratorierna använder samt 
kvaliteten och enhetligheten hos de 
analys-, testnings- och diagnostikdata som 
de levererar bör därför förbättras 
kontinuerligt. För detta ändamål bör 
kommissionen kunna utse och räkna med 
expertstöd från Europeiska unionens 
referenslaboratorier på alla de områden i 
livsmedelskedjan där det finns behov av 
exakta och tillförlitliga analys-, testnings-
och diagnostikresultat. Europeiska 
unionens referenslaboratorier bör särskilt 
säkerställa att de nationella 
referenslaboratorierna och de officiella 
laboratorierna förses med aktuell 
information om tillgängliga metoder, samt 
anordna eller aktivt delta i jämförande 
provningar med andra laboratorier samt 
anordna kurser för nationella 
referenslaboratorier eller officiella 
laboratorier.

(60) Offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet bör grunda sig på de senaste 
vetenskapliga analys-, testnings- och 
diagnostikmetoderna som tillhandahåller 
resultat som är goda, tillförlitliga och 
jämförbara i hela unionen. De metoder som 
de officiella laboratorierna använder samt 
kvaliteten och enhetligheten hos de 
analys-, testnings- och diagnostikdata som 
de levererar bör därför förbättras 
kontinuerligt. För detta ändamål bör 
kommissionen kunna utse 
referenslaboratorier inom EU och vid 
behov kunna räkna med deras expertis på 
alla de områden i livsmedelskedjan där det 
görs tillförlitliga och exakta analyser som 
är avsedda för testning och diagnostik. 
Europeiska unionens referenslaboratorier 
bör särskilt säkerställa att de nationella 
referenslaboratorierna, vilka ska utses 
enligt EU:s standarder, och de officiella 
laboratorierna förses med aktuell 
information, infrastruktur och teknisk 
utrustning för tillgängliga metoder, samt 
anordna eller aktivt delta i jämförande 
provningar med andra laboratorier samt 
anordna kurser som syftar till enhetliga 
metoder och entydig tolkning av 
resultaten från nationella 
referenslaboratorier eller officiella 
laboratorier.

Or. bg

Ändringsförslag 96
Mario Pirillo
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Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet bör grunda sig på de senaste 
vetenskapliga analys-, testnings- och 
diagnostikmetoderna som tillhandahåller 
resultat som är goda, tillförlitliga och 
jämförbara i hela unionen. De metoder som 
de officiella laboratorierna använder samt 
kvaliteten och enhetligheten hos de 
analys-, testnings- och diagnostikdata som 
de levererar bör därför förbättras 
kontinuerligt. För detta ändamål bör 
kommissionen kunna utse och räkna med 
expertstöd från Europeiska unionens 
referenslaboratorier på alla de områden i 
livsmedelskedjan där det finns behov av 
exakta och tillförlitliga analys-, testnings-
och diagnostikresultat. Europeiska 
unionens referenslaboratorier bör särskilt 
säkerställa att de nationella 
referenslaboratorierna och de officiella 
laboratorierna förses med aktuell 
information om tillgängliga metoder, samt 
anordna eller aktivt delta i jämförande 
provningar med andra laboratorier samt 
anordna kurser för nationella 
referenslaboratorier eller officiella 
laboratorier.

(60) Offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet bör grunda sig på de senaste 
vetenskapliga analys-, testnings- och 
diagnostikmetoderna som tillhandahåller 
resultat som är goda, tillförlitliga och 
jämförbara i hela unionen. De metoder som 
de officiella laboratorierna använder samt 
kvaliteten och enhetligheten hos de 
analys-, testnings- och diagnostikdata som 
de levererar bör därför förbättras 
kontinuerligt. För detta ändamål bör 
kommissionen kunna utse och räkna med 
expertstöd från Europeiska unionens 
referenslaboratorier på alla de områden i 
livsmedelskedjan där det finns behov av 
exakta och tillförlitliga analys-, testnings-
och diagnostikresultat. Europeiska 
unionens referenslaboratorier bör särskilt 
säkerställa att de nationella 
referenslaboratorierna och de officiella 
laboratorierna förses med aktuell 
information om tillgängliga metoder, samt 
anordna eller aktivt delta i jämförande
provningar med andra laboratorier samt 
anordna kurser för nationella 
referenslaboratorier eller officiella 
laboratorier. Arbetsfördelningen mellan 
unionens officiella laboratorier ska göras 
efter det att kommissionen har fastställt 
att lämplig vetenskaplig och teknisk 
kompetens innehas för verksamhet som 
annars anförtros Europeiska unionens 
officiella laboratorier. Unionens officiella 
laboratorier kommer att utses genom ett 
offentligt urvalsförfarande.

Or. it

Motivering

Inom Europeiska kommissionen finns forskningscentrum, t.ex. JRC, som kan medverka vid 
utvecklingen av analys- och diagnostikmetoder för offentliga kontroller. Den nationella 
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samfinansiering som krävs för referenslaboratorierna har minskat antalet sökande. För att 
optimera Europas resurser ska EU:s officiella laboratorier användas endast då sakkunskap 
inte finns att tillgå inom kommissionen. 

Ändringsförslag 97
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Skäl 60a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60a) Artikel 32.1 i rådets förordning 
(EG) nr 1829/2003 och artikel 21.1 i 
förordning (EG) 1831/2003 ger 
Europeiska unionens 
referenslaboratorium för genetiskt 
modifierade livsmedel och för djurfoder 
samt för unionens referenslaboratorium 
för tillsatser i särskilda foder särskild 
kompetens gällande särskilda 
godkännandeförfaranden för genetiskt 
modifierade livsmedel och foder eller för 
tillsatser i foder, i synnerhet avseende
kontroll, bedömning och validering av 
spårningsmetoder eller spårningsanalyser 
som sökanden föreslår. Erfarenheten 
visar att kännedom och kompetens 
gällande kontroll, bedömning och 
validering av metoder för 
godkännandeförfaranden är avgörande 
för att garantera att officiella kontroller 
utförs effektivt på en hög nivå och med 
spetskompetens. De laboratorier som utses 
i enlighet med artikel 32.1 i förordning 
(EG) nr 1829/2003 och artikel 21.1 i 
förordning (EG) nr 1831/2003 bör alltså 
fungera som unionens 
referenslaboratorier avseende denna 
förordning.

Or. it



PE526.075v01-00 36/122 AM\1013302SV.doc

SV

Motivering

Detta gäller en korrigering av ändringsförslag 3 i förslaget till betänkande. Det gäller 
hänvisningen till artikel 21.1 och inte 21.2 i förordning (EG) nr 1831/2003. De laboratorier 
som utses enligt artikel 32.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 samt artikel 21.1 i förordning 
(EG) 1831/2003 kommer att fungera som europeiska referenslaboratorier och inte som 
officiella laboratorier, som det felaktigt angavs i ändringsförlag 3.

Ändringsförslag 98
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) För offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet i fråga om produktion 
och saluföring av växtförökningsmaterial 
och om djurskydd bör de behöriga 
myndigheterna ha tillgång till aktuella,
tillförlitliga och enhetlig tekniska data och 
till de forskningsresultat, den nya teknik 
och sakkunskap som krävs för en korrekt 
tillämpning av den unionslagstiftning som 
är tillämplig på dessa områden. För detta 
ändamål bör kommissionen kunna utse och 
räkna med expertstöd från Europeiska 
unionen referenscentrum för 
växtförökningsmaterial och för djurskydd.

(61) För offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet i fråga om djurskydd 
bör de behöriga myndigheterna ha tillgång 
till aktuella, tillförlitliga och enhetlig 
tekniska data och till de forskningsresultat, 
den nya teknik och sakkunskap som krävs 
för en korrekt tillämpning av den 
unionslagstiftning som är tillämplig på 
dessa områden. För detta ändamål bör 
kommissionen kunna utse och räkna med 
expertstöd från Europeiska unionen 
referenscentrum för djurskydd.

Or. de

Motivering

Genom att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel avskiljs är denna utvidgning inte nödvändig.

Ändringsförslag 99
Marit Paulsen

Förslag till förordning
Skäl 61



AM\1013302SV.doc 37/122 PE526.075v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) För offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet i fråga om produktion 
och saluföring av växtförökningsmaterial 
och om djurskydd bör de behöriga 
myndigheterna ha tillgång till aktuella, 
tillförlitliga och enhetlig tekniska data och 
till de forskningsresultat, den nya teknik 
och sakkunskap som krävs för en korrekt 
tillämpning av den unionslagstiftning som 
är tillämplig på dessa områden. För detta 
ändamål bör kommissionen kunna utse och 
räkna med expertstöd från 
Europeiska unionen referenscentrum för 
växtförökningsmaterial och för djurskydd.

(61) För offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet i fråga om produktion 
och saluföring av växtförökningsmaterial 
och om djurskydd bör de behöriga 
myndigheterna ha tillgång till aktuella, 
tillförlitliga och enhetlig tekniska data och 
till de forskningsresultat, den nya teknik 
och sakkunskap som krävs för en korrekt 
tillämpning av den unionslagstiftning som 
är tillämplig på dessa områden. För detta 
ändamål bör kommissionen kunna utse och 
räkna med expertstöd från 
Europeiska unionen referenscentrum för 
växtförökningsmaterial och för djurskydd. 
Strukturen för referenscentrum för 
djurskydd bör återspegla erfarenheterna 
från pilotprojektet ”EUWelNet, 
Coordinated European Animal Welfare 
Network”.

Or. en

Ändringsförslag 100
Martina Anderson

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) För att kunna uppnå målen i denna 
förordning och bidra till att den inre 
marknaden fungerar smidigt, och därmed 
stärka konsumenternas förtroende för den, 
bör bristande efterlevnad av 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
som kräver verkställighetsåtgärder i mer än 
en medlemsstat beivras på ett effektivt och 
enhetligt sätt. Genom det system för snabb 
varning för livsmedel och foder (RASFF) 
som inrättades genom artikel 50 i 
förordning (EG) nr 178/2002 kan de 
behöriga myndigheterna redan snabbt 

(62) För att kunna uppnå målen i denna 
förordning och bidra till att den inre 
marknaden fungerar smidigt, och därmed 
stärka konsumenternas förtroende för den, 
bör bristande efterlevnad av 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
som kräver verkställighetsåtgärder i mer än 
en medlemsstat beivras på ett effektivt och 
enhetligt sätt. Genom det system för snabb 
varning för livsmedel och foder (RASFF) 
som inrättades genom artikel 50 i 
förordning (EG) nr 178/2002 kan de 
behöriga myndigheterna redan snabbt 
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utbyta och sprida information om 
livsmedel eller foder som innebär allvarliga 
direkta eller indirekta risker för människors 
hälsa, eller om foder som innebär allvarliga 
risker för människors hälsa, djurs hälsa 
eller miljön, och därmed vidta snabba 
åtgärder för att hantera dessa risker. Detta 
instrument gör det visserligen möjligt att 
utan dröjsmål vidta åtgärder för att hantera 
vissa allvarliga risker i alla led i 
livsmedelskedjan i alla berörda 
medlemsstater, men möjliggör inte 
effektivt gränsöverskridande stöd och 
samarbete mellan behöriga myndigheter 
för att säkerställa att bristande efterlevnad 
av unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan som har en 
gränsöverskridande dimension ska kunna 
beivras effektivt inte bara i den 
medlemsstat där den först konstateras utan 
även i den medlemsstat där den bristande 
efterlevnaden har sitt ursprung. Det 
administrativa stödet och samarbetet bör ge 
de behöriga myndigheterna möjlighet att 
utbyta information, påvisa, undersöka och 
vidta effektiva och proportionella åtgärder 
för att beivra gränsöverskridande 
överträdelser av bestämmelserna om 
livsmedelskedjan.

utbyta och sprida information om 
livsmedel eller foder som innebär allvarliga 
direkta eller indirekta risker för människors 
hälsa, eller om foder som innebär allvarliga 
risker för människors hälsa, djurs hälsa 
eller miljön, eller när det gäller 
livsmedelsbedrägerier och därmed vidta 
snabba åtgärder för att hantera dessa risker. 
Detta instrument gör det visserligen möjligt 
att utan dröjsmål vidta åtgärder för att 
hantera vissa allvarliga risker i alla led i 
livsmedelskedjan i alla berörda 
medlemsstater, men möjliggör inte 
effektivt gränsöverskridande stöd och 
samarbete mellan behöriga myndigheter 
för att säkerställa att bristande efterlevnad 
av unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan som har en 
gränsöverskridande dimension ska kunna 
beivras effektivt inte bara i den 
medlemsstat där den först konstateras utan 
även i den medlemsstat där den bristande 
efterlevnaden har sitt ursprung. Det 
administrativa stödet och samarbetet bör ge 
de behöriga myndigheterna möjlighet att 
utbyta information, påvisa, undersöka och 
vidta effektiva och proportionella åtgärder 
för att beivra gränsöverskridande 
överträdelser av bestämmelserna om 
livsmedelskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 101
Martina Anderson

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) Varje medlemsstat bör vara skyldig att 
upprätta och regelbundet uppdatera en 
flerårig nationell kontrollplan som 
omfattar samtliga områden som regleras 
av unionslagstiftningen om 

(64) Varje medlemsstat bör vara skyldig att 
upprätta och regelbundet uppdatera 
sektorspecifika fleråriga nationella
kontrollplaner för varje enskilt område
som regleras av unionslagstiftningen om 
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livsmedelskedjan och som innehåller 
information om hur systemen för offentlig 
kontroll är uppbyggda och organiserade.
Varje medlemsstat bör genom en sådan 
flerårig nationell kontrollplan säkerställa 
att den offentliga kontrollen i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning 
genomförs på ett riskbaserat och effektivt 
sätt på hela territoriet och i alla led i 
livsmedelskedjan.

livsmedelskedjan och som innehåller 
information om hur systemen för offentlig 
kontroll är uppbyggda och organiserade. 
Varje medlemsstat bör genom en sådan 
flerårig nationell kontrollplan säkerställa 
att den offentliga kontrollen i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning 
genomförs på ett riskbaserat och effektivt 
sätt på hela territoriet och i alla led i 
livsmedelskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 102
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) Djur och varor från tredjeländer bör 
uppfylla samma krav som gäller för djur 
och varor i unionen, eller krav som med 
hänsyn till de mål som eftersträvas av 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
konstaterats vara åtminstone likvärdiga. 
Denna princip slås fast i artikel 11 i 
förordning (EG) nr 178/2002 enligt vilken 
livsmedel och foder som importeras till 
unionen ska uppfylla relevanta krav i 
unionens livsmedelslagstiftning eller krav 
som anses vara minst likvärdiga. Särskilda 
krav för tillämpningen av denna princip 
fastställs i unionens bestämmelser om 
skyddsåtgärder mot växtskadegörare, 
enligt vilka det är förbjudet att till 
unionen föra in vissa skadegörare som 
inte förekommer (eller endast 
förekommer i begränsad utsträckning) i 
unionen, i unionens bestämmelser om 
djurhälsokrav enligt vilka det är tillåtet att 
föra in djur och vissa produkter av 
animaliskt ursprung till unionen endast från 
de tredjeländer som finns upptagna på en 
förteckning som upprättats i detta syfte, 

(68) Djur och varor från tredjeländer bör 
uppfylla samma krav som gäller för djur 
och varor i unionen, eller krav som med 
hänsyn till de mål som eftersträvas av 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
konstaterats vara åtminstone likvärdiga. 
Denna princip slås fast i artikel 11 i 
förordning (EG) nr 178/2002 enligt vilken 
livsmedel och foder som importeras till 
unionen ska uppfylla relevanta krav i 
unionens livsmedelslagstiftning eller krav 
som anses vara minst likvärdiga. Särskilda 
krav för tillämpningen av denna princip 
fastställs i unionens bestämmelser om 
djurhälsokrav enligt vilka det är tillåtet att 
föra in djur och vissa produkter av 
animaliskt ursprung till unionen endast från 
de tredjeländer som finns upptagna på en 
förteckning som upprättats i detta syfte, 
samt i unionens bestämmelser för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
produkter av animaliskt ursprung avsedda 
att användas som livsmedel, som också 
innehåller bestämmelser om upprättande av 
en förteckning över tredjeländer från vilka 
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samt i unionens bestämmelser för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
produkter av animaliskt ursprung avsedda 
att användas som livsmedel, som också 
innehåller bestämmelser om upprättande av 
en förteckning över tredjeländer från vilka 
dessa varor kan föras in till unionen. För 
växtförökningsmaterial har det införts ett 
system för likvärdighet enligt vilket 
växtförökningsmaterial får importeras 
från tredjeländer som har godkänts och 
upptagits i en förteckning.

dessa varor kan föras in till unionen. 

Or. de

Motivering

Genom att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel avskiljs är denna utvidgning inte nödvändig.

Ändringsförslag 103
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) För att säkerställa att de djur och varor 
som förs in till unionen från tredjeländer 
uppfyller alla kraven i unionslagstiftningen 
om livsmedelskedjan eller krav som 
konstaterats vara likvärdiga, utöver de krav 
i unionens bestämmelser om 
skyddsåtgärder mot växtskadegörare, om
djurhälsokrav och om särskilda 
hygienregler för livsmedel av animaliskt 
ursprung som fastställts för att säkerställa 
att de fytosanitära och veterinära kraven i 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
uppfylls, bör kommissionen ha rätt att 
fastställa villkor för införsel av djur och 
varor till unionen i den utsträckning det är 
nödvändigt för att säkerställa att dessa djur 
och varor uppfyller alla relevanta krav i 

(69) För att säkerställa att de djur och varor 
som förs in till unionen från tredjeländer 
uppfyller alla kraven i unionslagstiftningen 
om livsmedelskedjan eller krav som 
konstaterats vara likvärdiga, utöver de krav 
i unionens bestämmelser om djurhälsokrav 
och om särskilda hygienregler för 
livsmedel av animaliskt ursprung som 
fastställts för att säkerställa att de 
veterinära kraven i unionslagstiftningen om 
livsmedelskedjan uppfylls, bör 
kommissionen ha rätt att fastställa villkor 
för införsel av djur och varor till unionen i 
den utsträckning det är nödvändigt för att 
säkerställa att dessa djur och varor 
uppfyller alla relevanta krav i 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
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unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
eller likvärdiga krav. Dessa villkor bör 
gälla för djur eller varor eller kategorier av 
djur eller varor från alla tredjeländer eller 
från vissa tredjeländer eller regioner i 
dessa.

eller likvärdiga krav. Dessa villkor bör 
gälla för djur eller varor eller kategorier av 
djur eller varor från alla tredjeländer eller 
från vissa tredjeländer eller regioner i 
dessa.

Or. de

Motivering

Genom att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel avskiljs är denna utvidgning inte nödvändig.

Ändringsförslag 104
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) För genomförandet av effektiv 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet är det viktigt att de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna, 
kommissionen och, i förekommande fall, 
aktörer snabbt och effektivt kan utbyta data 
och information om offentlig kontroll eller 
resultat från offentlig kontroll. Det har 
genom unionslagstiftningen fastställts flera 
informationssystem som förvaltas av 
kommissionen och genom vilka det är 
möjligt att med hjälp av elektroniska och 
internetbaserade verktyg hantera och 
förvalta data och information i hela 
unionen. Traces-systemet (Trade Control 
and Expert System) är ett sådant system, 
avsett för registrering och spårning av 
resultat från offentlig kontroll, som 
inrättades genom kommissionens 
beslut 2003/24/EG av den 
30 december 2002 om att utveckla ett 
integrerat veterinärdatasystem 21och som 
för närvarande används för förvaltning av 

(73) För genomförandet av effektiv 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet är det viktigt att de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna, 
kommissionen och, i förekommande fall, 
aktörer snabbt och effektivt kan utbyta data 
och information om offentlig kontroll eller 
resultat från offentlig kontroll. Det har 
genom unionslagstiftningen fastställts flera 
informationssystem som förvaltas av 
kommissionen och genom vilka det är 
möjligt att med hjälp av elektroniska och 
internetbaserade verktyg hantera och 
förvalta data och information i hela 
unionen. Traces-systemet (Trade Control 
and Expert System) är ett sådant system, 
avsett för registrering och spårning av 
resultat från offentlig kontroll, som 
inrättades genom kommissionens 
beslut 2003/24/EG av den 
30 december 2002 om att utveckla ett 
integrerat veterinärdatasystem21 och som 
för närvarande används för förvaltning av 
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data och information om djur och 
produkter av animaliskt ursprung och om 
offentlig kontroll av dessa. Detta system 
bör byggas ut så att det kan användas för 
alla varor för vilka det i 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
fastställs särskilda krav eller närmare 
bestämmelser för offentlig kontroll. Det 
finns även särskilda elektroniska system 
för snabbt utbyte av information mellan 
medlemsstater och med kommissionen om 
risker som kan uppstå i livsmedelskedjan
eller för djurs hälsa och växters sundhet. 
Genom artikel 50 i förordning (EG) 
nr 178/2002 inrättades RASFF, genom 
artikel 20 i förordning (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] ett system 
för anmälan och rapportering av åtgärder 
avseende förtecknade sjukdomar och 
genom artikel 97 i förordning (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] ett system för 
anmälan och rapportering av förekomst 
av skadegörare och anmälan av bristande 
efterlevnad. Alla sådana system bör ha en 
enhetlig funktion så att synergieffekterna 
mellan de olika systemen kan tas tillvara, 
överlappningar undvikas, driften förenklas 
och de kan göras effektivare.

data och information om djur och 
produkter av animaliskt ursprung och om 
offentlig kontroll av dessa. Detta system 
bör byggas ut så att det kan användas för 
alla varor för vilka det i 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
fastställs särskilda krav eller närmare 
bestämmelser för offentlig kontroll. Det 
finns även särskilda elektroniska system 
för snabbt utbyte av information mellan 
medlemsstater och med kommissionen om 
risker som kan uppstå i livsmedelskedjan 
eller för djurs hälsa. Genom artikel 50 i 
förordning (EG) nr 178/2002 inrättades 
RASFF och genom artikel 20 i förordning 
(EU) nr XXX/XXXX [Publikationsbyrån: 
inför nummer, datum, titel och, i en 
fotnot, EUT:s hänvisning till 
förordningen om djurs hälsa och 
välbefinnande] ett system för anmälan och 
rapportering av åtgärder avseende 
förtecknade sjukdomar. Alla sådana system 
bör ha en enhetlig funktion så att 
synergieffekterna mellan de olika systemen 
kan tas tillvara, överlappningar undvikas, 
driften förenklas och de kan göras 
effektivare.

__________________ __________________
21 EGT L 8, 14.1.2003, s. 44 21 EGT L 8, 14.1.2003, s. 44

Or. de

Motivering

Genom att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel avskiljs är denna utvidgning inte nödvändig.
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Ändringsförslag 105
Martina Anderson

Förslag till förordning
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) För genomförandet av effektiv 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet är det viktigt att de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna, 
kommissionen och, i förekommande fall, 
aktörer snabbt och effektivt kan utbyta data 
och information om offentlig kontroll eller 
resultat från offentlig kontroll. Det har 
genom unionslagstiftningen fastställts flera 
informationssystem som förvaltas av 
kommissionen och genom vilka det är 
möjligt att med hjälp av elektroniska och 
internetbaserade verktyg hantera och 
förvalta data och information i hela 
unionen. Traces-systemet (Trade Control 
and Expert System) är ett sådant system, 
avsett för registrering och spårning av 
resultat från offentlig kontroll, som 
inrättades genom kommissionens 
beslut 2003/24/EG av den
30 december 2002 om att utveckla ett 
integrerat veterinärdatasystem och som för 
närvarande används för förvaltning av data 
och information om djur och produkter av 
animaliskt ursprung och om offentlig 
kontroll av dessa21. Detta system bör 
byggas ut så att det kan användas för alla 
varor för vilka det i unionslagstiftningen 
om livsmedelskedjan fastställs särskilda 
krav eller närmare bestämmelser för 
offentlig kontroll. Det finns även särskilda 
elektroniska system för snabbt utbyte av 
information mellan medlemsstater och med 
kommissionen om risker som kan uppstå i 
livsmedelskedjan eller för djurs hälsa och 
växters sundhet. Genom artikel 50 i 
förordning (EG) nr 178/2002 inrättades 
RASFF, genom artikel 20 i förordning 
(EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 

(73) För genomförandet av effektiv 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet är det viktigt att de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna, 
kommissionen och, i förekommande fall, 
aktörer snabbt och effektivt kan utbyta data 
och information om offentlig kontroll eller 
resultat från offentlig kontroll. Det har 
genom unionslagstiftningen fastställts flera 
informationssystem som förvaltas av 
kommissionen och genom vilka det är 
möjligt att med hjälp av elektroniska och 
internetbaserade verktyg hantera och 
förvalta data och information i hela 
unionen. Traces-systemet (Trade Control 
and Expert System) är ett sådant system, 
avsett för registrering och spårning av 
resultat från offentlig kontroll, som 
inrättades genom kommissionens 
beslut 2003/24/EG av den 
30 december 2002 om att utveckla ett 
integrerat veterinärdatasystem och som för 
närvarande används för förvaltning av data 
och information om djur och produkter av 
animaliskt ursprung och om offentlig 
kontroll av dessa21. Detta system bör 
byggas ut och anpassas så att det kan 
användas för alla varor för vilka det i 
unionslagstiftningen om livsmedelskedjan 
fastställs särskilda krav eller närmare 
bestämmelser för offentlig kontroll. Det 
finns även särskilda elektroniska system 
för snabbt utbyte av information mellan 
medlemsstater och med kommissionen om 
risker som kan uppstå i livsmedelskedjan 
eller för djurs hälsa och växters sundhet. 
Genom artikel 50 i förordning (EG) 
nr 178/2002 inrättades RASFF, genom 
artikel 20 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
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title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on animal health] ett system 
för anmälan och rapportering av åtgärder 
avseende förtecknade sjukdomar och 
genom artikel 97 i förordning (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] ett system för anmälan och 
rapportering av förekomst av skadegörare 
och anmälan av bristande efterlevnad. Alla 
sådana system bör ha en enhetlig funktion 
så att synergieffekterna mellan de olika 
systemen kan tas tillvara, överlappningar 
undvikas, driften förenklas och de kan 
göras effektivare.

please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on animal health] ett system för 
anmälan och rapportering av åtgärder 
avseende förtecknade sjukdomar och 
livsmedelsbedrägerier och genom 
artikel 97 i förordning (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] ett system för anmälan och 
rapportering av förekomst av skadegörare 
och anmälan av bristande efterlevnad. Alla 
sådana system bör ha en enhetlig funktion 
så att synergieffekterna mellan de olika 
systemen kan tas tillvara, överlappningar 
undvikas, driften förenklas och de kan 
göras effektivare.

__________________ __________________
21 EGT L 8, 14.1.2003, s. 44. 21 EGT L 8, 14.1.2003, s. 44.

Or. en

Ändringsförslag 106
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 74a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74a) För att minimera den administrativa 
bördan och kontrollkostnaderna samt för 
att EU och medlemsstaterna effektivt ska 
kunna kommunicera elektroniskt i 
samband med handelsförbindelser med 
tredjeländer är det nödvändigt att, vid 
utbyte av elektroniska intyg eller andra 
elektroniska uppgifter, kommissionen och 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
använder internationellt standardspråk, 
meddelandestruktur och utbytesprotokoll 
baserade på riktlinjerna för elektronisk 
certifiering i standardiserade World Wide 
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Web Consortium (WC3) Extensible 
Markup Language (XML-scheman) samt 
säkrar utbytesmekanismerna mellan 
behöriga myndigheter enligt FN:s Centre 
for Trade Facilitation and Electronic 
Business (UN/CEFACT).

Or. en

Ändringsförslag 107
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) Överträdelser av bestämmelserna bör i 
hela unionen bli föremål för effektiva, 
avskräckande och proportionella sanktioner 
på nationell nivå. För att de ekonomiska 
påföljderna vid avsiktliga överträdelser ska 
vara tillräckligt avskräckande bör de 
fastställas till en nivå där de ekonomiska 
fördelar som eftersträvades vid 
överträdelsen sannolikt uppvägs. 
Medlemsstaterna bör också ålägga de 
aktörer som inte samarbetar i samband med 
offentlig kontroll lämpliga straffrättsliga 
och/eller administrativa påföljder.

(77) Överträdelser av bestämmelserna bör i 
hela unionen bli föremål för effektiva, 
avskräckande och proportionella sanktioner 
på nationell nivå. För att de ekonomiska 
påföljderna vid avsiktliga överträdelser ska 
vara tillräckligt avskräckande bör de 
fastställas till en minst dubbelt så hög nivå 
som de ekonomiska fördelar som 
eftersträvades vid överträdelsen. 
Medlemsstaterna bör också ålägga de 
aktörer som inte samarbetar i samband med 
offentlig kontroll lämpliga straffrättsliga 
och/eller administrativa påföljder.

Or. en

Ändringsförslag 108
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 77a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77a) Det är tillrådligt att ta hänsyn till 
behoven i utvecklingsländerna, särskilt de 
minst utvecklade, och stödja dem när de 
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organiserar sin offentliga kontroll, så att 
de kan uppfylla villkoren för införsel av 
djur och varor till EU.

Or. de

Motivering

I anslutning till förslaget till artikel 128a (ny), baserat på nu gällande bestämmelser.

Ändringsförslag 109
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78) Denna förordning omfattar områden 
som redan täcks av vissa rättsakter som för 
närvarande är i kraft. För att undvika 
överlappning och fastställa en enhetlig 
rättslig ram bör följande rättsakter 
upphävas och ersättas med bestämmelserna 
i den här förordningen: rådets 
direktiv 89/608/EEG av den 
21 november 1989 om ömsesidig hjälp 
mellan medlemsstaternas myndigheter och 
samarbete mellan dessa och kommissionen 
för att säkerställa en korrekt tillämpning av 
lagstiftningen om veterinära frågor och 
avelsfrågor23, rådets direktiv 89/662/EEG 
av den 11 december 1989 om veterinära 
kontroller vid handeln inom gemenskapen i 
syfte att fullborda den inre marknaden24, 
rådets direktiv 90/425/EEG av den 
26 juni 1990 om veterinära och 
avelstekniska kontroller i handeln med 
vissa levande djur och varor inom 
gemenskapen med sikte på att förverkliga 
den inre marknaden25, rådets 
direktiv 91/496/EEG, rådets 
beslut 92/438/EEG av den 13 juli 1992 om 
datorisering av veterinära förfaranden vid 
import (Shift-projektet), om ändring av 

(78) Denna förordning omfattar områden 
som redan täcks av vissa rättsakter som för 
närvarande är i kraft. För att undvika 
överlappning och fastställa en enhetlig 
rättslig ram bör följande rättsakter 
upphävas och ersättas med bestämmelserna 
i den här förordningen: rådets 
direktiv 89/608/EEG av den 
21 november 1989 om ömsesidig hjälp 
mellan medlemsstaternas myndigheter och 
samarbete mellan dessa och kommissionen 
för att säkerställa en korrekt tillämpning av 
lagstiftningen om veterinära frågor och 
avelsfrågor23, rådets direktiv 89/662/EEG 
av den 11 december 1989 om veterinära 
kontroller vid handeln inom gemenskapen i 
syfte att fullborda den inre marknaden24, 
rådets direktiv 90/425/EEG av den 
26 juni 1990 om veterinära och 
avelstekniska kontroller i handeln med 
vissa levande djur och varor inom 
gemenskapen med sikte på att förverkliga 
den inre marknaden25, rådets 
direktiv 91/496/EEG, rådets 
beslut 92/438/EEG av den 13 juli 1992 om 
datorisering av veterinära förfaranden vid 
import (Shift-projektet), om ändring av 
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direktiven 90/675/EEG, 91/496/EEG, 
91/628/EEG och beslut 90/424/EEG och
om upphävande av beslut 88/192/EEG26, 
rådets direktiv 96/23/EG, rådets 
direktiv 96/93/EG av den 
17 december 1996 om certifiering av djur 
och animaliska produkter27, rådets 
direktiv 97/78/EG, förordning (EG) 
nr 882/2004 samt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 854/2004 
av den 29 april 2004 om fastställande av 
särskilda bestämmelser för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
produkter av animaliskt ursprung avsedda 
att användas som livsmedel28.

direktiven 90/675/EEG, 91/496/EEG, 
91/628/EEG och om upphävande av 
beslut 88/192/EEG26, rådets 
direktiv 96/23/EG, rådets direktiv 
96/93/EG av den 17 december 1996 om 
certifiering av djur och animaliska 
produkter27, rådets direktiv 97/78/EG samt
förordning (EG) nr 882/2004.

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

Or. de

Motivering

För en säker finansiering av EU:s referenslaboratorier är det nödvändigt att hålla fast vid 
rådets beslut. Ett upphävande av förordning (EG) nr 854/2004 skulle skapa oklarheter 
beträffande specifika kontrollbestämmelser om tjänligheten hos animaliska produkter, som 
inte täcks i det nu föreliggande förslaget till förordning.

Ändringsförslag 110
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Skäl 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79) För enhetlighetens skull bör ändringar 
också göras i följande rättsakter: 
Europaparlamentets och rådets förordning 

(79) För enhetlighetens skull bör ändringar 
också göras i följande rättsakter: 
Europaparlamentets och rådets förordning 
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(EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om 
fastställande av bestämmelser för 
förebyggande, kontroll och utrotning av 
vissa typer av transmissibel spongiform 
encefalopati29, rådets förordning (EG) 
nr 1/2005 av den 22 december 2004 om 
skydd av djur under transport och därmed 
sammanhängande förfaranden och om 
ändring av direktiven 64/432/EEG och 
93/119/EG och förordning (EG) 
nr 1255/9730, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 
23 februari 2005 om gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester i eller på 
livsmedel och foder av vegetabiliskt och 
animaliskt ursprung och om ändring av 
rådets direktiv 91/414/EEG31, rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 av den 
28 juni 2007 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/9132, förordning (EG) 
nr 1069/2009, rådets förordning (EG)
nr 1099/2009 av den 24 september 2009 
om skydd av djur vid tidpunkten för 
avlivning33, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2009 av den 
21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG34, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 
av den 21 november 2012 om 
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter 
och livsmedel35, rådets direktiv 98/58/EG 
av den 20 juli 1998 om skydd av 
animalieproduktionens djur36, rådets 
direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 
om att fastställa miniminormer för skyddet 
av värphöns37, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av 
den 22 september 2003 om genetiskt 
modifierade livsmedel och foder38, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1831/2003 av den 
22 september 2003 om fodertillsatser39, 
rådets direktiv 2007/43/EG av den 
28 juni 2007 om fastställande av 

(EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om 
fastställande av bestämmelser för 
förebyggande, kontroll och utrotning av 
vissa typer av transmissibel spongiform 
encefalopati29, rådets förordning (EG) 
nr 1/2005 av den 22 december 2004 om 
skydd av djur under transport och därmed 
sammanhängande förfaranden och om 
ändring av direktiven 64/432/EEG och 
93/119/EG och förordning (EG) 
nr 1255/9730, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 
23 februari 2005 om gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester i eller på 
livsmedel och foder av vegetabiliskt och 
animaliskt ursprung och om ändring av 
rådets direktiv 91/414/EEG31, rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 av den 
28 juni 2007 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/9132, förordning (EG) 
nr 1099/2009 av den 24 september 2009 
om skydd av djur vid tidpunkten för 
avlivning33, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2009 av den 
21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG34, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 
av den 21 november 2012 om 
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter 
och livsmedel35, rådets direktiv 98/58/EG 
av den 20 juli 1998 om skydd av 
animalieproduktionens djur36, rådets 
direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 
om att fastställa miniminormer för skyddet 
av värphöns37, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av 
den 22 september 2003 om genetiskt 
modifierade livsmedel och foder38, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1831/2003 av den 
22 september 2003 om fodertillsatser39, 
rådets direktiv 2007/43/EG av den 
28 juni 2007 om fastställande av 
minimiregler för skydd av 
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minimiregler för skydd av 
slaktkycklingar40, rådets 
direktiv 2008/119/EG av den 
18 december 2008 om fastställande av 
lägsta djurskyddskrav för kalvar41, rådets 
direktiv 2008/120/EG av den 
18 december 2008 om fastställande av 
lägsta djurskyddskrav vid svinhållning42

samt Europaparlamentets 
direktiv 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel43.

slaktkycklingar40, rådets 
direktiv 2008/119/EG av den 
18 december 2008 om fastställande av 
lägsta djurskyddskrav för kalvar41, rådets 
direktiv 2008/120/EG av den 
18 december 2008 om fastställande av 
lägsta djurskyddskrav vid svinhållning42

samt Europaparlamentets 
direktiv 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel43.

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

Or. de

Motivering

Med stöd av ändringsförslagen till artikel 17 bör ändringen av förordningen om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter strykas.
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Ändringsförslag 111
Martina Anderson

Förslag till förordning
Skäl 81

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(81) Kommissionen bör delegeras 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt med avseende på 
ändringar av hänvisningarna till europeiska 
standarder och bilagorna II och III till 
denna förordning för att ta hänsyn till den 
rättsliga, tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, och komplettering av denna 
förordning med särskilda bestämmelser om 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet på de områden som 
förordningen omfattar, däribland 
bestämmelser om personalens 
kvalifikationer och utbildning, om 
ytterligare ansvarsområden och uppgifter 
för de behöriga myndigheterna, om de fall 
då det inte krävs någon ackreditering för 
laboratorier, om vissa undantag från 
offentlig kontroll vid gränsen, om de 
kriterier som ska användas för att fastställa 
frekvensen för identitetskontroller och 
fysiska kontroller, om fastställande av 
villkor som vissa djur eller varor som förs 
in till unionen från tredjeländer ska 
uppfylla, om ytterligare krav och uppgifter 
för Europeiska unionens 
referenslaboratorier och referenscentrum, 
om ytterligare krav för nationella 
referenslaboratorier, om kriterier för 
riskklassificering och för 
resultatindikatorer för de fleråriga 
nationella kontrollplanerna, samt om de 
beredskapsplaner för livsmedel och foder 
som avses i artikel 55.1 i förordning (EG) 
nr 178/2002. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När kommissionen 
förbereder och utarbetar delegerade akter 

(81) Kommissionen bör delegeras 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt med avseende på 
ändringar av hänvisningarna till europeiska 
standarder och bilagorna II och III till 
denna förordning för att ta hänsyn till den 
rättsliga, tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, och komplettering av denna 
förordning med särskilda bestämmelser om 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet på de områden som 
förordningen omfattar, däribland 
bestämmelser om personalens 
kvalifikationer, om ytterligare 
ansvarsområden och uppgifter för de 
behöriga myndigheterna, om de fall då det 
inte krävs någon ackreditering för 
laboratorier, om vissa undantag från 
offentlig kontroll vid gränsen, om de 
kriterier som ska användas för att fastställa 
frekvensen för identitetskontroller och 
fysiska kontroller, om fastställande av 
villkor som vissa djur eller varor som förs 
in till unionen från tredjeländer ska 
uppfylla, om ytterligare krav och uppgifter 
för Europeiska unionens 
referenslaboratorier och referenscentrum, 
om ytterligare krav för nationella 
referenslaboratorier, om kriterier för 
riskklassificering och för 
resultatindikatorer för de fleråriga 
nationella kontrollplanerna, samt om de 
beredskapsplaner för livsmedel och foder 
som avses i artikel 55.1 i förordning (EG) 
nr 178/2002. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När kommissionen 
förbereder och utarbetar delegerade akter 
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bör den se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

bör den se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 112
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Skäl 81

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(81) Kommissionen bör delegeras 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt med avseende på
ändringar av hänvisningarna till europeiska 
standarder och bilagorna II och III till 
denna förordning för att ta hänsyn till den 
rättsliga, tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, och komplettering av denna 
förordning med särskilda bestämmelser om 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet på de områden som 
förordningen omfattar, däribland 
bestämmelser om personalens 
kvalifikationer och utbildning, om 
ytterligare ansvarsområden och uppgifter 
för de behöriga myndigheterna, om de fall 
då det inte krävs någon ackreditering för 
laboratorier, om vissa undantag från 
offentlig kontroll vid gränsen, om de 
kriterier som ska användas för att fastställa 
frekvensen för identitetskontroller och 
fysiska kontroller, om fastställande av 
villkor som vissa djur eller varor som förs 
in till unionen från tredjeländer ska 
uppfylla, om ytterligare krav och uppgifter 
för Europeiska unionens 
referenslaboratorier och referenscentrum, 
om ytterligare krav för nationella 
referenslaboratorier, om kriterier för 
riskklassificering och för 

(81) Kommissionen kan i undantagsfall
delegeras befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt med 
avseende på ändringar av hänvisningarna 
till europeiska standarder och bilagorna II 
och III till denna förordning för att ta 
hänsyn till den rättsliga, tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, och 
komplettering av denna förordning med 
särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet på 
de områden som förordningen omfattar, 
däribland bestämmelser om personalens 
kvalifikationer och utbildning, om 
ytterligare ansvarsområden och uppgifter 
för de behöriga myndigheterna, om de fall 
då det inte krävs någon ackreditering för 
laboratorier, om vissa undantag från 
offentlig kontroll vid gränsen, om de 
kriterier som ska användas för att fastställa 
frekvensen för identitetskontroller och 
fysiska kontroller, om fastställande av 
villkor som vissa djur eller varor som förs 
in till unionen från tredjeländer ska 
uppfylla, om ytterligare krav och uppgifter 
för Europeiska unionens 
referenslaboratorier och referenscentrum, 
om ytterligare krav för nationella 
referenslaboratorier, om kriterier för 
riskklassificering och för 
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resultatindikatorer för de fleråriga 
nationella kontrollplanerna, samt om de 
beredskapsplaner för livsmedel och foder 
som avses i artikel 55.1 i förordning (EG) 
nr 178/2002. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När kommissionen 
förbereder och utarbetar delegerade akter 
bör den se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

resultatindikatorer för de fleråriga 
nationella kontrollplanerna, samt om de 
beredskapsplaner för livsmedel och foder 
som avses i artikel 55.1 i förordning (EG) 
nr 178/2002. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När kommissionen 
förbereder och utarbetar delegerade akter 
bör den se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 113
Martina Anderson

Förslag till förordning
Skäl 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83) Kommissionen bör tilldelas 
genomförandebefogenheter för att 
säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning, 
däribland närmare bestämmelser om 
revision, formatet på intyg och andra 
dokument, inrättande av elektroniska 
systemen för informationshantering, 
samarbetet mellan aktörer och behöriga 
myndigheter och mellan behöriga 
myndigheter, tullmyndigheter och andra 
myndigheter, metoderna för provtagning 
och laboratorieanalyser, -testning och 
-diagnos samt deras validering och 
tolkning, spårbarhet, förteckning av 
produkter eller varor som är föremål för 
kontroller och av länder eller regioner som 
får exportera vissa djur och varor till 
unionen, förhandsanmälan av sändningar, 
informationsutbyte, gränskontrollstationer, 
isolering och karantän, godkännande av 
kontroller som utförs av tredjeländer före 

(83) Kommissionen bör tilldelas 
genomförandebefogenheter för att 
säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av denna förordning, 
däribland närmare bestämmelser om 
revision, formatet på intyg och andra 
dokument, inrättande av elektroniska 
systemen för informationshantering, 
samarbetet mellan aktörer och behöriga 
myndigheter och mellan behöriga 
myndigheter, tullmyndigheter och andra 
myndigheter, testning och diagnos samt 
deras validering, spårbarhet, förteckning av 
produkter eller varor som är föremål för 
kontroller och av länder eller regioner som 
får exportera vissa djur och varor till 
unionen, förhandsanmälan av sändningar, 
informationsutbyte, gränskontrollstationer, 
isolering och karantän, åtgärder för att 
begränsa risker eller för att se till att 
omfattande och allvarlig bristande 
efterlevnad i samband med vissa djur eller 
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export, åtgärder för att begränsa risker eller 
för att se till att omfattande och allvarlig 
bristande efterlevnad i samband med vissa 
djur eller varor med ursprung i ett 
tredjeland eller en region i detta upphör, 
erkännanden av tredje länder eller regioner 
som erbjuder garantier som är likvärdiga 
med dem som tillämpas inom unionen och 
upphävande av dessa, utbildningsinsatser 
och program för utbyte av personal 
mellan medlemsstaterna. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter44.

varor med ursprung i ett tredjeland eller en 
region i detta upphör, erkännanden av 
tredje länder eller regioner som erbjuder 
garantier som är likvärdiga med dem som 
tillämpas inom unionen och upphävande av 
dessa. Dessa befogenheter bör utövas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter44.

__________________ __________________
44 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13. 44 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Ändringsförslag 114
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Skäl 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att säkerställa ett 
enhetligt tillvägagångssätt för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet 
som genomförs för att säkerställa att 
unionens bestämmelser om 
livsmedelskedjan tillämpas, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och det därför, på grund 
av sin verkan, sin komplexitet, sin 
gränsöverskridande och internationella 
karaktär, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 

utgår
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artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. de

Motivering

Eftersom de nationella myndigheternas organisation skiljer sig åt förefaller ett enhetligt 
tillvägagångssätt inte ändamålsenligt. Dessutom har inte lagstiftaren rätt att pröva sina egna 
rättsakter utifrån proportionalitetsprincipen. Detta är ett rättsligt ärende.

Ändringsförslag 115
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bestämmelser om livsmedel och
livsmedelssäkerhet, i alla led i 
produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan, inklusive 
bestämmelser för att säkerställa god 
handelssed, konsumentskydd och 
konsumentinformation, samt bestämmelser 
om tillverkning och användning av 
material och föremål avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel.

a) Bestämmelser om livsmedel,
livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet, 
i alla led i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan, inklusive 
bestämmelser för att säkerställa god 
handelssed, konsumentskydd och 
konsumentinformation, samt bestämmelser 
om tillverkning och användning av 
material och föremål avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 116
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bestämmelser om livsmedel och 
livsmedelssäkerhet, i alla led i 
produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan, inklusive 
bestämmelser för att säkerställa god 
handelssed, konsumentskydd och 
konsumentinformation, samt bestämmelser 
om tillverkning och användning av 
material och föremål avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel.

a) Bestämmelser om livsmedel,
livsmedelssäkerhet och tjänliga livsmedel, 
i alla led i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan, inklusive 
bestämmelser för att säkerställa god 
handelssed, konsumentskydd och 
konsumentinformation, samt bestämmelser 
om tillverkning och användning av 
material och föremål avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 117
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bestämmelser om livsmedel och 
livsmedelssäkerhet, i alla led i 
produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan, inklusive 
bestämmelser för att säkerställa god 
handelssed, konsumentskydd och 
konsumentinformation, samt bestämmelser 
om tillverkning och användning av 
material och föremål avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel.

a) Bestämmelser om livsmedel och 
livsmedelssäkerhet, i alla led i 
produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan, inklusive 
bestämmelser för att säkerställa god 
handelskvalitet, god handelssed, 
konsumentskydd och 
konsumentinformation, samt bestämmelser 
om tillverkning och användning av 
material och föremål avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel.

Or. es

Motivering

Vi anser att det uttryckligen bör framgå att kontrollen av livsmedlens handelskvalitet faller 
inom förordningens tillämpningsområde, i syfte att kunna komma åt livsmedelsbedrägeri.
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Ändringsförslag 118
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bestämmelser om avsiktlig utsättning 
av genetiskt modifierade organismer i 
miljön och innesluten användning av 
dessa organismer.

utgår

Or. de

Motivering

Bestämmelserna bör fastställas för det särskilda lagstiftningsområdet, eftersom de inte 
uppfyller målen med bestämmelserna för kontroll av livsmedel.

Ändringsförslag 119
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bestämmelser om avsiktlig utsättning 
av genetiskt modifierade organismer i 
miljön och innesluten användning av 
dessa organismer.

utgår

Or. es

Motivering

Det handlar om verksamheter som vanligtvis inte har något samband med bestämmelserna 
beträffande säkerheten i livsmedelskedjan och inom vilka bedömningen, åtgärderna och 
följderna av de eventuella riskerna för människors och djurs hälsa, växters sundhet och 
miljön redan beaktas i den särskilda lagstiftning som finns beträffande detta.



AM\1013302SV.doc 57/122 PE526.075v01-00

SV

Ändringsförslag 120
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bestämmelser om avsiktlig utsättning av 
genetiskt modifierade organismer i miljön 
och innesluten användning av dessa 
organismer.

b) Bestämmelser om avsiktlig utsättning av 
genetiskt modifierade organismer i miljön.

Or. fr

Motivering

Innesluten användning av genetiskt modifierade organismer inbegriper användning av 
genetiskt modifierade organismer för medicinska och forskningsrelaterade ändamål, vilket 
ligger mycket långt ifrån förslagets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 121
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bestämmelser om avsiktlig utsättning av 
genetiskt modifierade organismer i miljön 
och innesluten användning av dessa
organismer.

b) Bestämmelser om avsiktlig utsättning av 
genetiskt modifierade livsmedel och foder i 
miljön och innesluten användning av dessa 
livsmedel och foder.

Or. en

Ändringsförslag 122
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bestämmelser om foder och 
fodersäkerhet, i alla led i produktions-, 
bearbetnings- och distributionskedjan, samt 
om användning av foder, inklusive 
bestämmelser för att säkerställa god 
handelssed, konsumentskydd och 
konsumentinformation.

c) Bestämmelser om foder och 
fodersäkerhet, i alla led i produktions-,
bearbetnings- och distributionskedjan, samt 
om användning av foder, inklusive 
bestämmelser för att säkerställa god 
handelssed, konsumenters hälsa, 
konsumentskydd och 
konsumentinformation.

Or. en

Ändringsförslag 123
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Bestämmelser om djurhälsokrav. d) Bestämmelser om djurhälsokrav,
särskilt de som har ett direkt samband 
med efterlevnaden av djurhälsokrav och 
som aktörerna ansvarar för.

Or. es

Motivering

Syftet är att förordningen endast ska vara tillämplig för aktörer inom djurhälsoområdet och 
att undvika att den tillämpas på de behöriga myndigheter som utvecklar epidemiologiska 
övervakningsprogram och utrotningsplaner.

Ändringsförslag 124
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Bestämmelser som syftar till att 
förebygga och minimera de risker som 
animaliska biprodukter och framställda 
produkter utgör för människors och djurs 
hälsa.

utgår

Or. de

Motivering

I förordning (EG) nr 1069/2009 anges detaljerade hälsobestämmelser för hantering och 
kontroll av animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Dessa 
bestämmelser bör upprätthållas.

Ändringsförslag 125
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Bestämmelser som syftar till att 
förebygga och minimera antimikrobiell 
resistens hos djur och människor samt i 
miljön.

Or. en

Motivering

Överdriven användning av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller antibiotika har lett 
till allt högre nivåer av antimikrobiell resistens såväl hos djur som hos människor i Europa. 
Utvecklingen utgör ett hot mot människors och djurs hälsa samt mot miljön och unionen bör 
därför försöka hitta sätt att minska användningen av sådana veterinärmedicinska läkemedel. 
Offentlig kontroll bör därför uttryckligen syfta till att minska antimikrobiell resistens.

Ändringsförslag 126
Horst Schnellhardt
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Bestämmelser om skyddsåtgärder mot 
växtskadegörare.

utgår

Or. de

Motivering

Bestämmelserna bör fastställas för det särskilda lagstiftningsområdet, eftersom de inte 
uppfyller målen med bestämmelserna för kontroll av livsmedel.

Ändringsförslag 127
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Bestämmelser om skyddsåtgärder mot 
växtskadegörare.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 128
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Bestämmelser om skyddsåtgärder mot 
växtskadegörare.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 129
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Bestämmelser om skyddsåtgärder mot 
växtskadegörare.

utgår

Or. es

Motivering

Detta medför en utvidgning av tillämpningsområdet för växtskyddsbestämmelserna, som inte
ingick i förordning (EG) nr 882/2004. Denna utvidgning av tillämpningsområdet skulle kräva 
en betydande omarbetning av kontrollverksamheten i några hänseenden när det gäller 
växtskydd och effekten av den skulle behöva utvärderas med hänsyn till detaljerna i kontroll-
och analyssystemen.

Ändringsförslag 130
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Bestämmelser om produktion av 
växtförökningsmaterial i syfte att släppa 
ut det på marknaden och om utsläppande 
av detta material på marknaden.

utgår

Or. de

Motivering

Bestämmelserna bör fastställas för det särskilda lagstiftningsområdet, eftersom de inte 
uppfyller målen med bestämmelserna för kontroll av livsmedel.

Ändringsförslag 131
Ewald Stadler
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Bestämmelser om produktion av 
växtförökningsmaterial i syfte att släppa 
ut det på marknaden och om utsläppande
av detta material på marknaden.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 132
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Bestämmelser om produktion av 
växtförökningsmaterial i syfte att släppa 
ut det på marknaden och om utsläppande 
av detta material på marknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 133
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Bestämmelser om produktion av 
växtförökningsmaterial i syfte att släppa 
ut det på marknaden och om utsläppande 
av detta material på marknaden.

utgår

Or. es
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Motivering

Detta medför en utvidgning av tillämpningsområdet för växtskyddsbestämmelserna, som inte 
ingick i förordning (EG) nr 882/2004. Denna utvidgning av tillämpningsområdet skulle kräva 
en betydande omarbetning av kontrollverksamheten i några hänseenden när det gäller 
växtskydd och effekten av den skulle behöva utvärderas med hänsyn till detaljerna i kontroll-
och analyssystemen.

Ändringsförslag 134
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Bestämmelser om produktion av 
växtförökningsmaterial i syfte att släppa ut 
det på marknaden och om utsläppande av 
detta material på marknaden.

h) Bestämmelser om produktion av 
växtförökningsmaterial i syfte att släppa ut 
det på marknaden och om utsläppande av 
detta material på marknaden utom 
skogsodlingsmaterial som omfattas av 
direktiv 1999/105/EG om saluföring av 
skogsodlingsmaterial.

Or. en

Motivering

Aktuell lagstiftning om skogsodlingsmaterial är modern och fungerar väl. Följden av att 
införa skogsodlingsmaterial i denna förordning skulle bli en mindre flexibel, mindre effektiv, 
komplicerad och kostsam lagstiftning som skulle öka den administrativa bördan för 
skogsägare och myndigheter utan att ge några fördelar.

Ändringsförslag 135
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Bestämmelser om produktion av 
växtförökningsmaterial i syfte att släppa ut 
det på marknaden och om utsläppande av 

h) Bestämmelser om produktion av 
växtförökningsmaterial i syfte att släppa ut 
det på marknaden och om utsläppande av 
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detta material på marknaden. detta material på marknaden utom 
skogsodlingsmaterial som omfattas av 
direktiv 1999/105/EG.

Or. en

Motivering

Rådets direktiv 1999/105/EG om saluföring av skogsodlingsmaterial omfattar kontroll av 
saluföring av skogsmaterial och fungerar väl. Om saluföring av skogsodlingsmaterial skulle 
ingå i förordningen om offentlig kontroll skulle den administrativa bördan för aktörer och 
myndigheter öka betydligt. I den ståndpunkt som ständiga kommittén för skogsbruk antog den 
4 juli 2012 fastställs dessutom att saluföring av skogsodlingsmaterial inte bör omfattas av 
förordningen om offentlig kontroll och växtförökningsmaterial.

Ändringsförslag 136
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Bestämmelser om krav för utsläppande 
av växtskyddsmedel på marknaden och 
växtskyddsmedlens användning samt för 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel.

utgår

Or. de

Motivering

Bestämmelserna bör fastställas för det särskilda lagstiftningsområdet, eftersom de inte 
uppfyller målen med bestämmelserna för kontroll av livsmedel.

Ändringsförslag 137
Astrid Lulling, Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Bestämmelser om ekologisk produktion 
och märkning av ekologiska produkter.

utgår

Or. fr

Motivering

Kontrollerna inom området för ekologiskt jordbruk skiljer sig mycket från 
livsmedelssäkerhetskontroller i vid bemärkelse. För denna sektor handlar det i själva verket 
om att kontrollera respekten för specifikationer, som i huvudsak utgörs av 
produktionsbestämmelser utan någon som helst koppling till livsmedelssäkerhet. Det finns 
således inget starkt skäl till att låta ekologiskt jordbruk omfattas av förordningen om 
övergripande kontroll.

Ändringsförslag 138
Astrid Lulling, Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Bestämmelser om användning och 
märkning av skyddade 
ursprungsbeteckningar, skyddade 
geografiska beteckningar och garanterade 
traditionella specialiteter.

utgår

Or. fr

Motivering

Kontrollerna inom området för skyddade jordbruksbeteckningar skiljer sig mycket från 
livsmedelssäkerhetskontroller i vid bemärkelse. För denna sektor handlar det i själva verket 
om att kontrollera respekten för specifikationer, som i huvudsak utgörs av 
produktionsbestämmelser utan någon som helst koppling till livsmedelssäkerhet. Det finns 
således inget starkt skäl till att låta skyddade ursprungsbeteckningar omfattas av 
förordningen om övergripande kontroll.
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Ändringsförslag 139
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Bestämmelser om utsläppande på 
marknaden och användning av 
veterinärmedicinska läkemedel.

Or. fr

Motivering

Veterinärmedicin och kontroller på detta område har en direkt koppling till djurs hälsa och 
livsmedels säkerhet och bör omfattas av samma regler. Detta gäller även de kontroller som 
kommissionens avdelningar gör av behöriga myndigheter.

Ändringsförslag 140
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Bestämmelser om kontroll av vissa 
ämnen och restämnen av dessa i levande 
djur och i produkter framställda därav.

Or. es

Motivering

I motiveringen och skälen till förslaget står det klart och tydligt att kontroll av vissa ämnen 
och restämnen av dessa i levande djur och i produkter framställda därav, som tidigare 
omfattades av andra bestämmelser, ska ingå i kommissionens förslag. Trots detta nämns det 
inte särskilt i artikel 1 och det vore därför lämpligt att inkludera det i denna artikel, så att det 
inte råder några tvivel om bestämmelsens tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 141
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som ska exporteras till tredjeland. utgår

Or. es

Motivering

Exporter bör absolut inte ingå i förordningens tillämpningsområde eftersom export inte 
påverkar den gemensamma marknaden. Dessutom torde innehållet i några artiklar strida mot 
subsidiaritetsprincipen, så att det även fortsättningsvis blir medlemsstaternas beslut.

Ändringsförslag 142
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bestämmelserna i rådets förordning (EG) 
nr 1234/2007,

a) bestämmelserna i rådets förordning (EG) 
nr 1234/2007, om förvaltningen av den 
gemensamma marknadsordningen, bland 
annat beträffande produktionskvoter, 
tullkvoter och interventioner. Denna 
förordning ska emellertid tillämpas på 
den offentliga kontrollen av skyddade 
ursprungsbeteckningar och geografiska 
beteckningar för vin.

Or. es

Motivering

I rådets förordning (EG) nr 1234/2007 regleras de officiella kontrollerna för skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) och SGB för vin. Det förstår man inte eftersom behandlingen av 
SUB och SGB för vin inte går att jämföra eller likställa med dem för jordbruksprodukter och 
livsmedel (förordning (EG) nr 1151/2012) och spritdrycker (förordning (EG) nr 110/2008). 
Denna behandling är inte heller tekniskt motiverad och därmed är den inte acceptabel.
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Ändringsförslag 143
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. offentlig kontroll: varje form av kontroll 
som de behöriga myndigheterna genomför 
i syfte att kontrollera efterlevnaden av

1. offentlig kontroll: varje form av kontroll, 
inklusive kontroll av krav rörande djur 
och varor från tredjeländer samt avsedda 
för export till tredjeländer, som de 
behöriga myndigheterna genomför i syfte 
att kontrollera efterlevnaden av

Or. pl

Ändringsförslag 144
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) denna förordning, utgår

Or. es

Motivering

Kontrollmekanismerna för att förordningen följs upprättas redan i artiklarna 5, 11 och 137. 
Det är därför inte nödvändigt att nämna det i definitionerna och ställa aktörernas kontroll på 
samma nivå och under samma villkor som de behöriga myndigheternas kontroll. Ändringen 
som föreslås är lätt att genomföra eftersom det räcker med att ta bort punkt 2.1.a) utan att 
detta på något sätt rubbar huvudtanken i förordningen.

Ändringsförslag 145
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) de bestämmelser som avses i artikel 1.2 
för att säkerställa att dessa bestämmelser 
tillämpas.

b) de bestämmelser som avses i artikel 1.2, 
utom led d och g, för att säkerställa att 
dessa bestämmelser tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 146
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de centrala myndigheter i en 
medlemsstat som ansvarar för 
organisationen av offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet i enlighet med 
denna förordning och de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2,

a) de centrala myndigheter i en 
medlemsstat som ansvarar för 
organisationen och genomförandet av 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet i enlighet med denna 
förordning och de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2, t.ex. att utfärda intyg eller 
attesteringar, utse laboratorier, sköta 
informationsutbyte för samarbete mellan 
myndigheter samt besluta om åtgärder för 
att motverka överträdelser,

Or. de

Motivering

Det är viktigt att betona att de behöriga myndigheterna inte bara är ansvariga för 
organisationen av de offentliga kontrollerna utan också för genomförandet av dessa. 
Dessutom krävs åtminstone några exempel för att klargöra och specificera begreppet ”annan 
offentlig verksamhet”.

Ändringsförslag 147
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de centrala myndigheter i en 
medlemsstat som ansvarar för 
organisationen av offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet i enlighet med 
denna förordning och de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2,

a) de centrala myndigheter i en 
medlemsstat som ansvarar för 
organisationen eller genomförandet av 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet i enlighet med denna 
förordning och de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2,

Or. es

Motivering

På det sätt som denna definition var utformad kom inte de myndigheter som ansvarar för 
genomförandet av officiella kontroller med.

Ändringsförslag 148
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varje annan myndighet som tilldelats 
detta ansvar,

b) varje annan lokal eller regional
myndighet som tilldelats denna 
befogenhet,

Or. es

Motivering

Vi anser att det är lämpligare att behålla den term som används i förordning (EG) nr 
882/2004 för att skilja den åt från begreppet offentliga myndigheter som används i artikel 3.

Ändringsförslag 149
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varje annan myndighet som tilldelats 
detta ansvar,

b) varje annan offentlig myndighet som 
tilldelats detta ansvar,

Or. en

Motivering

För att se till att de som utför offentlig kontroll är oberoende av aktörer som är föremål för 
offentlig kontroll, bör uppgiften att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet 
endast tilldelas offentliga myndigheter.

Ändringsförslag 150
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. djur: djur enligt definitionen i 
artikel 4.1.1 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health].

6. djur: djur enligt definitionen i 
artikel 4.1.1 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] med undantag för 
”sällskapsdjur”.

Or. de

Motivering

Eftersom sällskapsdjur omfattas av andra kontrollbestämmelser bör de undantas från 
definitionen.

Ändringsförslag 151
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. djur: djur enligt definitionen i 
artikel 4.1.1 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health]

6. djur: djur enligt definitionen i 
artikel 4.1.1 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health], som omfattas av 
tillämpningsområdet i en eller flera 
bestämmelser i artikel 1.2.

Or. es

Motivering

Tillämpningsområdet för kontrollbestämmelsen bör begränsas till ryggradsdjur när det gäller 
djurs välbefinnande.

Ändringsförslag 152
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. genetiskt modifierat foder: genetiskt 
modifierat foder enligt definition i 
artikel 2.7 i 
förordning (EG) nr 1829/2003.

Or. pl

Ändringsförslag 153
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9b. genetiskt modifierad organism för 
användning i foder: genetiskt modifierad 
organism för användning i foder enligt 
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definitionen i artikel 2.9 i 
förordning (EG) nr 1829/2003.

Or. pl

Ändringsförslag 154
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9c. foderföretagare: foderföretagare 
enligt definitionen i artikel 3 b i 
förordning (EG) nr 183/2005.

Or. pl

Ändringsförslag 155
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. skadegörare: skadegörare såsom de 
definieras i artikel 1.1 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants].

utgår

Or. de

Motivering

På grund av att växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel inte längre 
omfattas av dessa sektorspecifika bestämmelser är detta tillägg inte nödvändigt.
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Ändringsförslag 156
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. skadegörare: skadegörare såsom de 
definieras i artikel 1.1 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants].

utgår

Or. de

Ändringsförslag 157
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. skadegörare: skadegörare såsom de 
definieras i artikel 1.1 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 158
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. skadegörare: skadegörare såsom de utgår



AM\1013302SV.doc 75/122 PE526.075v01-00

SV

definieras i artikel 1.1 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants].

Or. es

Motivering

Vi föreslår att det tas bort för överensstämmelse med ändringen av artikel 1.2g.

Ändringsförslag 159
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. växter: växter enligt definitionen i 
artikel 2.1 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants].

utgår

Or. de

Motivering

På grund av att växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel inte längre 
omfattas av dessa sektorsspecifika bestämmelser är detta tillägg inte nödvändigt.

Ändringsförslag 160
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. växter: växter enligt definitionen i 
artikel 2.1 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants].

utgår

Or. de

Ändringsförslag 161
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. växter: växter enligt definitionen i 
artikel 2.1 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 162
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. växtförökningsmaterial: 
växtförökningsmaterial enligt 
definitionen i artikel 3.2 i förordning 
(EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference 

utgår
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for the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material].

Or. de

Motivering

På grund av att växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel inte längre 
omfattas av dessa sektorsspecifika bestämmelser är detta tillägg inte nödvändigt.

Ändringsförslag 163
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. växtförökningsmaterial: 
växtförökningsmaterial enligt 
definitionen i artikel 3.2 i förordning 
(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].

utgår

Or. de

Ändringsförslag 164
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. växtförökningsmaterial:
växtförökningsmaterial enligt 
definitionen i artikel 3.2 i förordning 

utgår
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(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. en

Ändringsförslag 165
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. växtförökningsmaterial: 
växtförökningsmaterial enligt 
definitionen i artikel 3.2 i förordning 
(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].

utgår

Or. es

Motivering

Vi föreslår att det tas bort för överensstämmelse med ändringen av artikel 1.2 h.

Ändringsförslag 166
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. växtskyddsmedel: växtskyddsmedel 
som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) 

utgår
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nr 1107/2009.

Or. de

Motivering

På grund av att växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel inte längre 
omfattas av dessa sektorsspecifika bestämmelser är detta tillägg inte nödvändigt.

Ändringsförslag 167
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. växtskyddsmedel: växtskyddsmedel 
som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) 
nr 1107/2009.

15. växtskyddsmedel: växtskyddsmedel 
som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) 
nr 1107/2009 oberoende av dess 
förpackningsstorlek.

Or. en

Ändringsförslag 168
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. främmande art: en art, underart eller 
lägre taxonomisk enhet som introducerats 
utanför sin historiska eller nutida 
naturliga utbredning; definitionen 
inkluderar alla delar, gameter, frön, ägg 
eller propaguler av dessa arter, och även 
alla hybrider, sorter eller raser, som kan 
överleva och ge upphov till nya individer.

utgår

Or. de
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Motivering

På grund av att växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel inte längre 
omfattas av dessa sektorsspecifika bestämmelser är detta tillägg inte nödvändigt.

Ändringsförslag 169
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. främmande art: en art, underart eller 
lägre taxonomisk enhet som introducerats 
utanför sin historiska eller nutida 
naturliga utbredning; definitionen 
inkluderar alla delar, gameter, frön, ägg 
eller propaguler av dessa arter, och även 
alla hybrider, sorter eller raser, som kan 
överleva och ge upphov till nya individer.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 170
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. främmande art: en art, underart eller 
lägre taxonomisk enhet som introducerats 
utanför sin historiska eller nutida 
naturliga utbredning; definitionen 
inkluderar alla delar, gameter, frön, ägg 
eller propaguler av dessa arter, och även 
alla hybrider, sorter eller raser, som kan 
överleva och ge upphov till nya individer.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 171
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. främmande art: en art, underart eller 
lägre taxonomisk enhet som introducerats 
utanför sin historiska eller nutida 
naturliga utbredning; definitionen 
inkluderar alla delar, gameter, frön, ägg 
eller propaguler av dessa arter, och även 
alla hybrider, sorter eller raser, som kan 
överleva och ge upphov till nya individer.

utgår

Or. es

Motivering

Vi föreslår att det tas bort för överensstämmelse med det tillämpningsområde som definieras i 
artikel 1.

Ändringsförslag 172
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. växtprodukter: växtprodukter enligt 
definitionen i artikel 2.2 i förordning 
(EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants].

utgår

Or. de
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Motivering

På grund av att växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel inte längre 
omfattas av dessa sektorsspecifika bestämmelser är detta tillägg inte nödvändigt.

Ändringsförslag 173
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. växtprodukter: växtprodukter enligt 
definitionen i artikel 2.2 i förordning 
(EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants].

utgår

Or. de

Ändringsförslag 174
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. växtprodukter: växtprodukter enligt 
definitionen i artikel 2.2 i förordning 
(EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 175
Ewald Stadler
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. andra föremål: andra föremål enligt 
definitionen i artikel 2.4 i förordning
(EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants].

utgår

Or. de

Ändringsförslag 176
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. andra föremål: andra föremål enligt 
definitionen i artikel 2.4 i förordning 
(EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 177
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 22 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tjänsteman vid de behöriga 
myndigheterna som är behörig att 
underteckna officiella intyg som utfärdas 

a) fysisk eller juridisk person som är 
officiellt erkänd av de behöriga 
myndigheterna och som enligt dessa är 
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av myndigheterna, behörig att utfärda och underteckna 
officiella intyg som utfärdas av 
myndigheterna,

Or. es

Ändringsförslag 178
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 22 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) varje annan person som enligt de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 är 
behörig att underteckna officiella intyg 
som utfärdas av de behöriga 
myndigheterna.

b) varje annan person som enligt de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 är 
behörig att utfärda och underteckna 
officiella intyg.

Or. es

Ändringsförslag 179
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 24 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) denna förordning, utgår

Or. es

Motivering

Kontrollmekanismerna för att förordningen följs upprättas redan i artiklarna 5, 11 och 137. 
Det är därför inte nödvändigt att nämna det i definitionerna och ställa aktörernas kontroll på 
samma nivå och under samma villkor som de behöriga myndigheternas kontroll.
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Ändringsförslag 180
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. officiell attestering: varje etikett, märke 
eller annan form av attestering som 
utfärdats av aktörerna under den behöriga 
myndighetens tillsyn (genom särskild 
offentlig kontroll) eller av de behöriga 
myndigheterna själva, och där det 
försäkras att ett eller flera av de krav som 
fastställs i de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2 uppfylls.

25. officiell attestering: varje plombering, 
märke eller annan form av attestering 
utanför hälsoområdet som utfärdats av de 
behöriga myndigheterna eller under den 
behöriga myndighetens tillsyn, och där det 
försäkras att ett eller flera av de krav som 
fastställs i de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2 uppfylls.

Or. es

Motivering

Vi anser att man måste särskilja offentliga attesteringar från dem som utfärdas inom 
hälsoområdet eftersom det i det senare fallet endast är den behöriga myndigheten som har 
befogenhet att garantera villkoren för utfärdandet.

Ändringsförslag 181
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25a. officiell stämpel eller märkning: en 
märkning eller stämpel som den behöriga 
myndigheten sätter på djur eller produkter 
för att ange att man vid detta tillfälle har 
utfört officiella kontroller i enlighet med 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2.

Or. es
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Motivering

Det är nödvändigt att ta med denna definition eftersom benämningen ”attestering” inte 
innehåller någon förklaring om huruvida det handlar om stämpel, hälsomärke, etikett, 
dokument, m.m.

Ändringsförslag 182
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25b. hälsointyg: en hälsodeklaration som 
utfärdats av den behöriga myndigheten 
och som visar att kraven för officiell 
kontroll har uppfyllts i enlighet med de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2.

Or. es

Motivering

I texten tycks man använda ”official attestation” i två olika betydelser. Med denna definition 
förtydligar och åtskiljer man de olika termerna.

Ändringsförslag 183
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. aktör: varje fysisk eller juridisk person 
som har en eller flera av de skyldigheter 
som fastställs i de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2, utom de behöriga myndigheter 
och andra organ som ansvarar för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet.

26. aktör: varje fysisk person, juridisk 
person eller organisatorisk enhet utan 
ställning som juridisk person som har en 
eller flera av de skyldigheter som fastställs 
i de bestämmelser som avses i artikel 1.2, 
utom de behöriga myndigheter och andra 
organ som ansvarar för offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet.
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Or. pl

Ändringsförslag 184
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. sändning: ett antal djur eller en mängd 
varor av samma typ, kategori eller 
varuslag, som omfattas av samma 
officiella intyg, officiella attestering eller 
dokument av varje annat slag, som 
transporteras med samma transportmedel 
och som har samma ursprung; 
sändningen kan bestå av en eller flera 
partier.

27. sändning: ett antal djur av samma art
eller en kvantitet produkter av samma slag
som omfattas av samma intyg eller 
veterinärdokument eller andra dokument 
föreskrivna i lagstiftningen, som 
transporteras med samma transportmedel 
och kommer från samma tredjeland eller 
samma del av tredjeland.

Or. es

Motivering

Det här är den definition som redan finns i de sektorsspecifika bestämmelserna 
(direktiv 97/78/EEC och 91/496/EEC).

Ändringsförslag 185
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 28 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) djur eller varor, a) djur, växter, växtprodukter, övriga 
föremål eller varor,

Or. en

Ändringsförslag 186
Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 28 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den verksamhet som står under 
aktörernas kontroll och som omfattas av 
tillämpningsområdet för de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2, samt utrustning, 
transportmedel, ämnen och material som 
används för att bedriva denna verksamhet,

b) den verksamhet som står under 
aktörernas kontroll och som omfattas av 
tillämpningsområdet för de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2, samt utrustning, 
transportmedel, ämnen, material och
växtskyddsprodukter som används för att 
bedriva denna verksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 187
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 28 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den verksamhet som står under 
aktörernas kontroll och som omfattas av 
tillämpningsområdet för de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2, samt utrustning, 
transportmedel, ämnen och material som 
används för att bedriva denna verksamhet,

b) den verksamhet som står under 
aktörernas kontroll och som omfattas av 
tillämpningsområdet för de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2, samt utrustning, 
transportmedel, ämnen, material och 
försiktighetsåtgärder som används för att 
bedriva denna verksamhet,

Or. en

Motivering

Certifiering av ekologiskt jordbruk baseras på en processinriktad strategi. Det är nödvändigt 
att lyfta fram detta särdrag i syfte att bevara aktuellt ekologiskt kontrollsystem.

Ändringsförslag 188
Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 28 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) platser där aktörerna bedriver sin 
verksamhet.

c) platser där aktörerna bedriver sin 
verksamhet och vid behov angränsande 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 189
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 28 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) den dokumentation som omfattar
leden a, b och c.

Or. es

Motivering

En mycket viktig del i inspektionerna är att se till att dokumentationen är i enlighet med de 
befintliga bestämmelserna.

Ändringsförslag 190
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. revision: en systematisk och oberoende 
undersökning för att avgöra om verksamhet 
och resultat från denna överensstämmer 
med planerade förfaranden och om sådana 
förfaranden har genomförts på ett effektivt 
sätt och är lämpliga för att nå målen.

30.granskning: en systematisk och 
oberoende undersökning för att avgöra om 
verksamhet och resultat från denna 
överensstämmer med planerade 
förfaranden och om sådana förfaranden har 
genomförts på ett effektivt sätt och är 
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lämpliga för att nå målen.

Or. de

Motivering

I enlighet med gängse terminologi.

Ändringsförslag 191
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a. kartläggning: planerad 
undersökning som görs för att få en 
överblick av hur foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd efterlevs, enligt definitionen i 
artikel 2.8 i förordning (EG) nr 882/2004.

Or. pl

Ändringsförslag 192
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 30b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30b. spårbarhet: möjlighet att spåra och 
följa livsmedel, foder, 
livsmedelsproducerande djur eller ämnen 
som är avsedda att eller kan förväntas 
ingå i ett livsmedel eller ett foder genom 
alla stadier i produktions-, bearbetnings-
och distributionskedjan, enligt
definitionen i artikel 3.15 i 
förordning (EG) nr 178/2002.
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Or. pl

Ändringsförslag 193
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. fara: varje agens eller tillstånd som 
skulle kunna ha en negativ effekt på 
människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller på 
miljön.

33. fara: varje agens eller tillstånd som 
skulle kunna ha en negativ effekt på 
människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande eller på miljön.

Or. en

Ändringsförslag 194
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. fara: varje agens eller tillstånd som 
skulle kunna ha en negativ effekt på 
människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller på 
miljön.

33. fara: varje agens eller tillstånd som 
skulle kunna ha en negativ effekt på 
människors eller djurs hälsa, på djurs
välbefinnande eller på miljön.

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med den föreslagna ändringen av artikel 1.2 g i förslaget till förordning.

Ändringsförslag 195
Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. utförselställe: gränskontrollstation eller 
varje annan plats som en medlemsstat har 
anvisat och där djur som omfattas av 
förordning (EG) nr 1/2005 lämnar 
unionens tullområde.

36. utförselställe: gränskontrollstation eller 
varje annan plats som en medlemsstat har 
anvisat och där djur som omfattas av 
förordning (EG) nr 1/2005 lämnar 
unionens tullområde, liksom för 
försändelser av animaliska produkter i 
transitförfarande.

Or. pl

Ändringsförslag 196
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. organ med delegerade uppgifter: en 
tredje part till vilken de behöriga 
myndigheterna har delegerat specifika 
uppgifter som ingår i den offentliga 
kontrollen.

38. organ med delegerade uppgifter: en 
oberoende tredje part till vilken de 
behöriga myndigheterna har delegerat 
specifika uppgifter som ingår i den 
offentliga kontrollen.

Or. en

Motivering

För att undvika intressekonflikter bör utförandet av kontrolluppgifter delegeras endast till 
tredje part som är helt oberoende från de aktörer som är föremål för offentlig kontroll.

Ändringsförslag 197
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 38
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. organ med delegerade uppgifter: en 
tredje part till vilken de behöriga 
myndigheterna har delegerat specifika 
uppgifter som ingår i den offentliga 
kontrollen.

38. organ med delegerade uppgifter: en 
oberoende tredje part till vilken de 
behöriga myndigheterna har delegerat 
specifika uppgifter som ingår i den 
offentliga kontrollen.

Or. en

Ändringsförslag 198
Marusya Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

39. kontrollmyndighet för ekologiska 
produkter: en medlemsstats offentliga 
administrativa organisation som de 
behöriga myndigheterna helt eller delvis 
har tilldelat sin behörighet vad avser 
tillämpningen av förordning (EG) 
nr 834/2007, eller i förekommande fall 
motsvarande myndighet i ett tredjeland 
eller motsvarande myndighet som bedriver 
verksamhet i ett tredjeland. 

39. kontrollmyndighet för ekologiska 
produkter: en medlemsstats offentliga 
administrativa organisation som de 
behöriga myndigheterna helt eller delvis 
har tilldelat sin behörighet för övervakning 
och kontroll av ekologisk produktion och 
ekologiska produkter vad avser 
tillämpningen av förordning (EG) 
nr 834/2007, eller i förekommande fall 
motsvarande myndighet i ett tredjeland 
eller motsvarande myndighet som bedriver 
verksamhet i ett tredjeland. 

Or. bg

Ändringsförslag 199
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

41. screening: en form av offentlig kontroll 
som innebär att det genomförs en planerad 

41. övervakning: en form av offentlig 
kontroll som innebär att det genomförs en 
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följd av observationer eller mätningar för 
att få en överblick över hur denna 
förordning och de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2 efterlevs.

planerad följd av observationer eller 
mätningar för att få en överblick över hur 
denna förordning och de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 efterlevs.

Or. de

Motivering

I enlighet med gängse terminologi.

Ändringsförslag 200
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

41. screening: en form av offentlig kontroll 
som innebär att det genomförs en planerad 
följd av observationer eller mätningar för 
att få en överblick över hur denna 
förordning och de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2 efterlevs

41. analys: en form av offentlig kontroll 
som innebär att det genomförs en planerad 
följd av observationer eller mätningar för 
att få en överblick över hur denna 
förordning och de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2 efterlevs

Or. es

Motivering

I förordning (EG) nr 882/2004 är dessa definitioner nästan exakta kopior av definitionerna 
av kontroll och övervakning i denna förordning. Därför bör man ersätta dem med ”analys” 
och ”övervakning” så att de överensstämmer med andra EU-myndigheter (Efsa, Eurostat).

Ändringsförslag 201
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

42. riktad screening: en form av offentlig 42. riktad övervakning: en form av 
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kontroll som omfattar observation av en 
eller flera aktörer eller deras verksamhet.

offentlig kontroll som omfattar observation 
av en eller flera aktörer eller deras 
verksamhet.

Or. de

Motivering

Anpassning till ordvalet ”övervakning” i led 41.

Ändringsförslag 202
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

42. riktad screening: en form av offentlig 
kontroll som omfattar observation av en 
eller flera aktörer eller deras verksamhet

42. övervakning: en form av offentlig 
kontroll som omfattar observation av en 
eller flera aktörer eller deras verksamhet

Or. es

Motivering

I förordning (EG) nr 882/2004 är dessa definitioner nästan exakta kopior av definitionerna 
av kontroll och övervakning i denna förordning. Därför bör man ersätta dem med ”analys” 
och ”övervakning” så att de överensstämmer med andra EU-myndigheter (Efsa, Eurostat).

Ändringsförslag 203
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

44. likvärdighet eller likvärdig: utgår
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a) olika systems eller åtgärders förmåga 
att uppnå samma mål,

b) olika system eller åtgärder som kan 
uppnå samma mål.

(Denna ändring berör hela texten. Skälen 
bör också anpassas därefter.)

Or. en

Motivering

Det finns en risk för att produkter från tredjeländer deklareras ”likvärdiga” utan att de 
verkligen överensstämmer med EU:s lagstiftning enligt många människors uppfattning. Om 
man inför termen i denna förordning skulle man öppna dörren för ohanterliga möjligheter för 
missbruk (t.ex. när det gäller behandling av slaktkroppar, användning av hormoner i 
köttproduktion etc.).

Ändringsförslag 204
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 44 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

44. likvärdighet eller likvärdig: 44. likvärdighet eller likvärdig: system som 
är i stort sett desamma och som uppnår 
samma mål.

Or. en

Ändringsförslag 205
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 44 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) olika systems eller åtgärders förmåga 
att uppnå samma mål,

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 206
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 44 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) olika system eller åtgärder som kan 
uppnå samma mål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 207
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

46. dokumentkontroll: undersökning av de 
officiella intyg, officiella attesteringar och 
andra dokument, inbegripet 
handelsdokument, som ska åtfölja 
sändningen enligt de bestämmelser som 
avses i artiklarna 1.2 och 54.1, eller enligt 
genomförandeakter som antas i enlighet 
med artiklarna 75.3, 125.4, 127.1 och 
128.1

46. dokumentkontroll: undersökning av de 
officiella intyg och andra dokument, 
inbegripet handelsdokument, som ska 
åtfölja sändningen enligt de bestämmelser 
som avses i artiklarna 1.2 och 54.1, eller 
enligt genomförandeakter som antas i 
enlighet med artiklarna 75.3, 125.4, 127.1 
och 128.1

Or. es

Motivering

Kontroll av attestering ingår inte i dokumentkontrollen, utan utförs inom identitetskontrollen.

Ändringsförslag 208
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47. identitetskontroll: okulärbesiktning för 
att kontrollera att innehållet i och 
märkningen av en sändning, inklusive 
märkena på djur, förseglingar och 
transportmedel, överensstämmer med den 
information som lämnas i de officiella 
intyg, officiella attesteringar och andra 
dokument som åtföljer denna

47. identitetskontroll: okulärbesiktning för 
att kontrollera att innehållet i och 
märkningen av en sändning, inklusive 
märkena på djur, attesteringar,
förseglingar och transportmedel, 
överensstämmer med den information som 
lämnas i de officiella intyg, officiella 
attesteringar och andra dokument som 
åtföljer denna

Or. es

Motivering

Kontroll av attestering ingår inte i dokumentkontrollen, utan utförs inom identitetskontrollen.

Ändringsförslag 209
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

48. fysisk kontroll: kontroll av djur eller 
varor och, i förekommande fall, av 
förpackning, transportmedel, märkning 
och temperatur, provtagning för analys, 
testning eller diagnostik samt varje annan 
kontroll som krävs för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2.

48. fysisk kontroll: kontroll av djur eller 
varor, vilka kan innefatta kontroll av 
förpackningar eller emballage, 
transportmedel, märkning och temperatur, 
liksom provtagning för analys, testning 
eller diagnostik och varje annan kontroll 
som krävs för att kontrollera efterlevnaden 
av de bestämmelser som avses i artikel 1.2.

Or. es

Motivering

Vi föreslår en mer komplett och enhetlig definition.
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Ändringsförslag 210
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

49. omlastning: förflyttning av varor som 
är föremål för den offentliga kontroll som 
avses i artikel 45.1 och som anländer sjö-
eller luftvägen från ett tredjeland med ett 
fartyg eller ett luftfartyg och under 
tullövervakning transporteras till ett annat 
fartyg eller luftfartyg i samma hamn eller 
på samma flygplats som förberedelse inför 
den fortsatta resan.

49. omlastning: förflyttning av varor som 
anländer sjö- eller luftvägen från ett 
tredjeland med ett fartyg eller ett luftfartyg 
och under tullövervakning transporteras till 
ett annat fartyg eller luftfartyg i samma 
hamn eller på samma flygplats som 
förberedelse inför den fortsatta resan.

Or. es

Motivering

Vi anser att det inte är lämpligt att utföra kontroller av sändningar som passerar på väg till 
ett tredjeland.

Ändringsförslag 211
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

49. omlastning: förflyttning av varor som 
är föremål för den offentliga kontroll som 
avses i artikel 45.1 och som anländer sjö-
eller luftvägen från ett tredjeland med ett 
fartyg eller ett luftfartyg och under 
tullövervakning transporteras till ett annat 
fartyg eller luftfartyg i samma hamn eller 
på samma flygplats som förberedelse inför 
den fortsatta resan.

49. omlastning: förflyttning av varor eller 
djur som är föremål för den offentliga 
kontroll som avses i artikel 45.1 och som 
anländer sjö- eller luftvägen från ett 
tredjeland med ett fartyg eller ett luftfartyg 
och under tullövervakning transporteras till 
ett annat fartyg eller luftfartyg i samma 
hamn eller på samma flygplats som 
förberedelse inför den fortsatta resan.

Or. pl
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Ändringsförslag 212
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

49a. införsel: varor som införs på 
unionens tullområde, med undantag av 
varor som transporteras med sådana 
transportmedel som endast passerar 
tullområdets territorialvatten eller luftrum 
utan att anlöpa eller mellanlanda däri, 
som är avsedda att importeras till EU eller 
ett tredjeland och som redan är under 
transitering eller har magasinerats i EU.

Or. es

Motivering

Vi föreslår att man fortsättningsvis tar med denna definition som redan finns i 
förordning (EG) nr 882/2004, så att den omfattar sändningar som förs in i EU vid 
transitering eller som magasineras i väntan på tullklarering och som inte slutligen kan 
importeras till EU. 

Ändringsförslag 213
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53. omhändertagande: det förfarande enligt 
vilket de behöriga myndigheterna 
säkerställer att djur och varor som är 
föremål för offentlig kontroll inte förflyttas 
eller manipuleras i avvaktan på beslut om 
deras destination, inklusive aktörernas 
lagring under de behöriga myndigheternas 
kontroll.

53. omhändertagande: det förfarande enligt 
vilket de behöriga myndigheterna 
förbjuder eller begränsar förflyttning och 
i förekommande fall saluföring av djur,
produkter eller varor som är föremål för 
offentlig kontroll i enlighet med denna 
förordning, i syfte att undvika att de 
otillbörligen förflyttas, manipuleras eller
saluförs i avvaktan på beslut om deras 
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destination, inklusive aktörernas lagring, 
under de behöriga myndigheternas tillsyn 
eller kontroll av myndigheterna själva.

Or. es

Motivering

Vi anser att denna utformning är lämpligare eftersom den är tydligare.

Ändringsförslag 214
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53. omhändertagande: det förfarande enligt 
vilket de behöriga myndigheterna 
säkerställer att djur och varor som är 
föremål för offentlig kontroll inte förflyttas 
eller manipuleras i avvaktan på beslut om 
deras destination, inklusive aktörernas 
lagring under de behöriga myndigheternas 
kontroll.

53. omhändertagande: det förfarande enligt 
vilket de behöriga myndigheterna 
säkerställer att djur och varor som är 
föremål för offentlig kontroll inte förflyttas 
eller manipuleras i avvaktan på beslut om 
deras destination, inklusive aktörernas 
lagring under de behöriga myndigheternas 
kontroll och enligt deras anvisningar.

Or. de

Ändringsförslag 215
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

56. kontrollplan: en av de behöriga 
myndigheterna fastställd beskrivning av 
hur det offentliga kontrollsystemet är 
uppbyggt och organiserat samt hur det 
fungerar och en detaljerad plan för den 
offentliga kontroll som under en 

56. kontrollplan: en av de behöriga 
myndigheterna fastställd beskrivning av 
hur det offentliga kontrollsystemet är 
uppbyggt och organiserat.
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tidsperiod ska genomföras på alla de 
områden som avses i artikel 1.2. 

Or. es

Motivering

Det blir tydligare om man behåller definitionen enligt förordning (EG) nr 882/2004.

Ändringsförslag 216
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 57a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

57a. god handelskvalitet: de samlade 
egenskaper och kännetecken hos ett 
livsmedel som finns till följd av de krav 
som fastställts i de bindande bestämmelser 
som gäller för råvaror eller ingredienser 
som används vid tillverkningen av dem, de 
processer som används vid tillverkningen 
samt slutproduktens sammansättning och 
presentation.

Or. es

Motivering

I linje med observationen i artikel 1.2.a.

Ändringsförslag 217
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För vart och ett av de områden som 
omfattas av de bestämmelser som avses i 

1. För vart och ett av de områden som 
omfattas av de bestämmelser som avses i 
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artikel 1.2 ska medlemsstaterna utse den 
eller de behöriga myndigheter som tilldelas 
ansvaret för att genomföra offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet.

artikel 1.2 ska medlemsstaterna ha en eller 
flera behöriga myndigheter som ansvarar 
för att planera, organisera och i 
förekommande fall genomföra offentlig 
kontroll.

Or. es

Motivering

Begreppet ”tilldela ansvar” är inte tydligt. Eftersom en medlemsstat inte kan säkerställa 
detta måste en behörig myndighet i medlemsstaten fatta beslut om en sådan fråga.

Ändringsförslag 218
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat tilldelar ansvaret 
för att genomföra offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet på ett och 
samma område till mer än en behörig 
myndighet på nationell, regional eller lokal 
nivå, eller om de behöriga myndigheter 
som utsetts i enlighet med punkt 1 genom 
utseendet får befogenhet att överföra 
särskilda ansvarsområden avseende 
offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet till andra offentliga 
myndigheter, ska medlemsstaten

2. Om en medlemsstat, på ett och samma 
område, förfogar över mer än en behörig 
myndighet på nationell, regional eller lokal 
nivå, eller om de behöriga myndigheter 
som utsetts i enlighet med punkt 1 får 
befogenhet att överföra särskilda 
ansvarsområden avseende offentlig 
kontroll till andra offentliga myndigheter, 
ska man säkerställa att:

Or. es

Motivering

En medlemsstat kan inte tilldela någonting eftersom den inte har tilldelats något. Därför bör 
ansvaret falla på de behöriga myndigheterna i en medlemsstat, inte medlemsstaterna i sig.

Ändringsförslag 219
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) införa förfaranden för att säkerställa 
ändamålsenlig och effektiv samordning 
mellan alla berörda myndigheter och 
enhetlig och effektiv offentlig kontroll eller 
annan offentlig verksamhet på hela sitt 
territorium,

a) man inför förfaranden för att säkerställa 
ändamålsenlig och effektiv samordning 
mellan alla berörda myndigheter och 
enhetlig och effektiv offentlig kontroll eller 
annan offentlig verksamhet på hela sitt 
territorium,

Or. es

Ändringsförslag 220
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) införa förfaranden för att säkerställa 
ändamålsenlig och effektiv samordning 
mellan alla berörda myndigheter och 
enhetlig och effektiv offentlig kontroll eller 
annan offentlig verksamhet på hela sitt 
territorium,

a) införa förfaranden för att säkerställa 
ändamålsenlig och effektiv samordning 
mellan alla berörda myndigheter och 
enhetlig och effektiv offentlig kontroll eller 
annan offentlig verksamhet på hela sitt 
territorium, för att, bl.a., undvika att 
företagen under samma kalenderår måste 
genomgå samma typ av kontroll av olika 
behöriga myndigheter.

Or. it

Ändringsförslag 221
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utse en central myndighet med ansvar utgår
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för att samordna samarbetet och 
kontakterna med kommissionen och 
övriga medlemsstater avseende offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet 
som genomförs på detta område.

Or. en

Motivering

I vissa fall kan kravet på en central myndighet inte vara den mest praktiska lösningen och det 
skulle leda till att processer och system som fungerar bra förstörs. I vissa länder skulle två 
myndigheter kunna dela ansvaret för det ekologiska området. Medlemsstaterna bör 
fortfarande ha möjlighet att dela upp uppgiften att fungera som kontaktpunkt mellan 
myndigheter, under förutsättning naturligtvis att det görs på ett tydligt sätt.

Ändringsförslag 222
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utse en central myndighet med ansvar 
för att samordna samarbetet och 
kontakterna med kommissionen och övriga 
medlemsstater avseende offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet som 
genomförs på detta område.

b) man utser en eller flera myndigheter
med ansvar för att samordna samarbetet 
och kontakterna med kommissionen och 
övriga medlemsstater avseende offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet 
som genomförs på detta område.

Or. es

Motivering

En effektiv samordning innebär inte nödvändigtvis att det krävs en enda ansvarig myndighet.

Ändringsförslag 223
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utse en central myndighet med ansvar 
för att samordna samarbetet och 
kontakterna med kommissionen och övriga 
medlemsstater avseende offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet som 
genomförs på detta område.

b) utse en central myndighet med ansvar 
för att samordna samarbetet och 
kontakterna med kommissionen och övriga 
medlemsstater avseende offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet som 
genomförs i var och en av de sektorer som 
medlemsstaterna fastställer, för att täcka 
alla de områden som avses i artikel 1.2.

Or. fr

Motivering

De områden som anges i artikel 1.2 är mycket omfattande (detta är fallet med det andra 
området som omfattar livsmedel ur såväl säkerhets- som solidaritetssynpunkt). De franska 
myndigheterna vill själva kunna bestämma vilka sektorer som det ska utses en central 
myndighet för.

Ändringsförslag 224
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) införa ett enhetligt kontrollregister 
genom att upprätta ett gemensamt 
datasystem för att säkerställa samordning 
mellan de myndigheter som deltar i 
kontroller och handläggningen av dessa 
kontroller. Dessa register ska inkludera 
villkorskontroller enligt avdelning VI i 
förordning (EU) nr XXX/XXXX 
[Publikationsbyrån: inför numret för 
förordningen om finansiering, förvaltning 
och övervakning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

Or. it
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Ändringsförslag 225
Marusya Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga myndigheter som är ansvariga 
för att kontrollera att de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j följs får tilldela 
specifika uppgifter som ingår i den 
offentliga kontrollen till en eller flera 
kontrollmyndigheter för ekologiska 
produkter. I sådana fall ska de ge ett 
kodnummer till var och en av dem.

3. Behöriga myndigheter som är ansvariga 
för att kontrollera att de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j följs får tilldela 
specifika uppgifter som ingår i den 
offentliga kontrollen till en eller flera 
kontrollmyndigheter för ekologiska 
produkter och ekologisk produktion. I 
sådana fall ska de ge ett kodnummer till 
var och en av dem.

Or. bg

Ändringsförslag 226
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) de centrala myndigheter som utsetts i 
enlighet med punkt 2 b,

b) de myndigheter som utsetts i enlighet 
med punkt 2 b,

Or. es

Motivering

För överensstämmelse med punkt 1.

Ändringsförslag 227
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får tilldela de behöriga 
myndigheter som avses i punkt 1 ansvaret 
för att utföra kontroller för att kontrollera 
efterlevnaden eller tillämpningen av andra 
bestämmelser än de som avses i artikel 1.2, 
inklusive bestämmelser om särskilda 
risker som kan uppstå till följd av 
förekomsten av främmande arter i 
unionen.

5. Medlemsstaterna får tilldela de behöriga 
myndigheter som avses i punkt 1 ansvaret 
för att utföra kontroller för att kontrollera 
efterlevnaden eller tillämpningen av andra 
bestämmelser än de som avses i artikel 1.2.

Or. de

Motivering

På grund av att växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel inte längre 
omfattas av dessa sektorsspecifika bestämmelser är detta tillägg inte nödvändigt.

Ändringsförslag 228
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får tilldela de behöriga 
myndigheter som avses i punkt 1 ansvaret 
för att utföra kontroller för att kontrollera 
efterlevnaden eller tillämpningen av andra 
bestämmelser än de som avses i artikel 1.2, 
inklusive bestämmelser om särskilda 
risker som kan uppstå till följd av 
förekomsten av främmande arter i 
unionen.

5. Medlemsstaterna får tilldela de behöriga 
myndigheter som avses i punkt 1 ansvaret 
för att utföra kontroller för att kontrollera 
efterlevnaden eller tillämpningen av andra 
bestämmelser än de som avses i artikel 1.2.

Or. de

Ändringsförslag 229
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får tilldela de behöriga 
myndigheter som avses i punkt 1 ansvaret 
för att utföra kontroller för att kontrollera 
efterlevnaden eller tillämpningen av andra 
bestämmelser än de som avses i 
artikel 1.2, inklusive bestämmelser om 
särskilda risker som kan uppstå till följd 
av förekomsten av främmande arter i 
unionen.

5. Medlemsstaterna får tilldela de behöriga 
myndigheter som avses i punkt 1 ansvaret 
för att utföra kontroller för att kontrollera 
efterlevnaden eller tillämpningen av 
bestämmelserna.

Or. es

Motivering

För överensstämmelse med det föreslagna tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 230
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får tilldela de behöriga 
myndigheter som avses i punkt 1 ansvaret 
för att utföra kontroller för att kontrollera 
efterlevnaden eller tillämpningen av andra 
bestämmelser än de som avses i artikel 1.2, 
inklusive bestämmelser om särskilda 
risker som kan uppstå till följd av 
förekomsten av främmande arter i 
unionen.

5. Medlemsstaterna får tilldela de behöriga 
myndigheter som avses i punkt 1 ansvaret 
för att utföra kontroller för att kontrollera 
efterlevnaden eller tillämpningen av andra 
bestämmelser än de som avses i artikel 1.2.

Or. en
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Ändringsförslag 231
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa hur de 
uppgifter som avses i punkt 4 ska 
tillhandahållas allmänheten. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 141.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 232
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa hur de 
uppgifter som avses i punkt 4 ska 
tillhandahållas allmänheten. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 141.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 233
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa hur de 
uppgifter som avses i punkt 4 ska 
tillhandahållas allmänheten. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 141.2.

utgår

Or. en

Motivering

Det krävs ingen lagstiftning när det avsedda resultatet är att säkerställa grundläggande 
kommunikation mellan medlemsstaterna eller mellan medlemsstaterna och kommissionen 
eller allmänheten.

Ändringsförslag 234
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får genom
genomförandeakter fastställa hur de 
uppgifter som avses i punkt 4 ska 
tillhandahållas allmänheten. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 141.2.

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa hur de 
uppgifter som avses i punkt 4 ska 
tillhandahållas allmänheten. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 141.2. Det sätt på vilket de 
uppgifter som avses i punkt 4 ska 
tillhandahållas allmänheten ska under 
alla omständigheter omfatta publicering 
på internet.

Or. en
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Ändringsförslag 235
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ha infört förfaranden för att säkerställa 
att offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet är opartisk, av hög kvalitet och
enhetlig på alla nivåer,

b) ha infört förfaranden för att säkerställa 
att offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet är opartisk, av hög kvalitet och
uppfyller det gemensamma målet på alla 
nivåer,

Or. de

Motivering

Enhetliga kontroller kan inte uppnås i sig, på grund av de skilda förutsättningarna inom både 
de berörda sektorerna och de nationella kontrollsystemen. Man bör snarare se till att de mål 
som har avtalats uppnås i lika hög grad genom kontrollerna.

Ändringsförslag 236
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ha infört förfaranden för att säkerställa 
att offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet är opartisk, av hög kvalitet och 
enhetlig på alla nivåer,

b) ha infört förfaranden för att säkerställa 
att offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet är oberoende, av hög kvalitet 
och enhetlig på alla nivåer,

Or. en

Motivering

För att säkerställa att det inte föreligger någon intressekonflikt ska behöriga myndigheter 
eller delegerade organ som utför offentlig kontroll vara helt oberoende från de aktörer som 
utsätts för offentlig kontroll.
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Ändringsförslag 237
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ha infört förfaranden för att säkerställa 
att offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet är opartisk, av hög kvalitet och 
enhetlig på alla nivåer,

b) ha infört förfaranden för att säkerställa 
att offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet är oberoende, opartisk, av hög 
kvalitet och enhetlig på alla nivåer,

Or. en

Ändringsförslag 238
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ha infört förfaranden för att säkerställa 
att det inte föreligger någon 
intressekonflikt för den personal som 
genomför offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet,

c) ha infört förfaranden för att säkerställa 
att den personal som genomför offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet är 
oberoende och att det inte föreligger 
någon intressekonflikt,

Or. en

Motivering

För att säkerställa att det inte föreligger någon intressekonflikt ska den personal som utför 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet vara helt oberoende från de aktörer som 
utsätts för offentlig kontroll.

Ändringsförslag 239
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ha infört förfaranden för att säkerställa 
att det inte föreligger någon 
intressekonflikt för den personal som 
genomför offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet,

c) ha infört förfaranden för att säkerställa 
att det inte föreligger någon 
intressekonflikt för den personal som 
genomför offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet och att denna 
personal inte på något sätt är kopplad till 
eller beroende av den aktör som 
kontrolleras,

Or. en

Ändringsförslag 240
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) ha, eller ha tillgång till tillräckligt stor,
för ändamålet väl kvalificerad och erfaren 
personal, så att offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet kan genomföras på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt,

e) ha för ändamålet väl kvalificerad och 
erfaren personal, i enlighet med de 
kontrollskyldigheter som följer av 
artikel 1.1 och 1.2, så att offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet kan 
genomföras på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt,

Or. de

Motivering

I detta sammanhang är ”tillräckligt stort” inte konkret nog. Det är viktigt att 
kontrollområdena har personal som kan genomföra alla nödvändiga kontroller som 
föreskrivs, utan begränsning. Beträffande ”tillgång till” är problemet att denna formulering 
kan omfatta privata inspektörer, vilket skulle äventyra de offentliga kontrollernas oberoende.

Ändringsförslag 241
Glenis Willmott
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) ha, eller ha tillgång till tillräckligt stor, 
för ändamålet väl kvalificerad och erfaren 
personal, så att offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet kan genomföras på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt,

e) ha, eller ha tillgång till tillräckligt stor, 
för ändamålet oberoende, väl kvalificerad 
och erfaren personal, så att offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet 
kan genomföras på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt,

Or. en

Motivering

För att säkerställa att det inte föreligger någon intressekonflikt ska den personal som utför 
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet vara helt oberoende från de aktörer som 
utsätts för offentlig kontroll.

Ändringsförslag 242
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) vara tjänstemän anställda av behörig 
myndighet eller ett oberoende offentligt 
organ som är delegerat av behörig 
myndighet för att utföra offentlig kontroll 
eller annan offentlig verksamhet.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att det inte föreligger någon intressekonflikt ska den personal som utför 
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet vara helt oberoende från de aktörer som 
utsätts för offentlig kontroll.
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Ändringsförslag 243
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) tillämpa vederbörlig omsorg och 
uppmärksamhet, i samband med offentlig 
kontroll, när de hanterar 
livsmedelssändningar i transit, i syfte att 
förhindra skador eller försämrad kvalitet 
på livsmedelsprodukten.

Or. en

Ändringsförslag 244
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska utarbeta 
och anordna utbildningsprogram för att 
säkerställa att den personal som genomför 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet får den utbildning som avses i 
leden a, b och c.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Ändringsförslag 245
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa att den personal vid 
de behöriga myndigheterna som avses i 

utgår
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punkt 1 e och i punkt 2 har nödvändiga 
kvalifikationer, färdigheter och 
kunskaper, ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 139 med avseende på 
bestämmelser om de särskilda 
kvalifikations- och utbildningskraven för 
sådan personal, med beaktande av den 
vetenskapliga och tekniska kunskap som 
krävs för att genomföra offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet på vart 
och ett av de områden som avses i 
artikel 1.2.

Or. de

Motivering

Bestämmelser om kvalifikations- och utbildningskrav skulle kunna innebära ett intrång på 
utbildningsrelaterade och liknande förordningar, vilket skulle bryta mot 
subsidiaritetsprincipen. De områden som måste beaktas i fråga om personalens utbildning 
anges redan i bilaga II till denna förordning.

Ändringsförslag 246
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa att den personal vid 
de behöriga myndigheterna som avses i 
punkt 1 e och i punkt 2 har nödvändiga 
kvalifikationer, färdigheter och 
kunskaper, ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 139 med avseende på 
bestämmelser om de särskilda 
kvalifikations- och utbildningskraven för 
sådan personal, med beaktande av den 
vetenskapliga och tekniska kunskap som 
krävs för att genomföra offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet på vart 
och ett av de områden som avses i 

utgår
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artikel 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 247
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa att den personal vid 
de behöriga myndigheterna som avses i 
punkt 1 e och i punkt 2 har nödvändiga 
kvalifikationer, färdigheter och 
kunskaper, ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 139 med avseende på 
bestämmelser om de särskilda 
kvalifikations- och utbildningskraven för 
sådan personal, med beaktande av den 
vetenskapliga och tekniska kunskap som 
krävs för att genomföra offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet på vart 
och ett av de områden som avses i 
artikel 1.2.

utgår

Or. en

Motivering

Det är ett krav att ha personal med nödvändiga kvalifikationer, färdigheter och kunskaper. I 
enlighet med artikel 4.1 och 4.2 är det dock medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter 
som är skyldiga att se till att så är fallet – denna punkt behövs därför inte.

Ändringsförslag 248
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3



AM\1013302SV.doc 119/122 PE526.075v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa att den personal vid 
de behöriga myndigheterna som avses i 
punkt 1 e och i punkt 2 har nödvändiga 
kvalifikationer, färdigheter och 
kunskaper, ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 139 med avseende på 
bestämmelser om de särskilda 
kvalifikations- och utbildningskraven för 
sådan personal, med beaktande av den 
vetenskapliga och tekniska kunskap som 
krävs för att genomföra offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet på vart 
och ett av de områden som avses i 
artikel 1.2.

utgår

Or. en

Motivering

Särskilda kvalifikationer för personalen och utbildningskrav för att utföra offentlig kontroll 
bör ingå i medlemsstaternas ansvarsområde och behörighet.

Ändringsförslag 249
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa att den personal vid de 
behöriga myndigheterna som avses i 
punkt 1 e och i punkt 2 har nödvändiga 
kvalifikationer, färdigheter och kunskaper, 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 139 med 
avseende på bestämmelser om de särskilda 
kvalifikations- och utbildningskraven för 
sådan personal, med beaktande av den 
vetenskapliga och tekniska kunskap som 
krävs för att genomföra offentlig kontroll 

3. För att säkerställa att den personal vid de 
behöriga myndigheterna som avses i 
punkt 1 e och i punkt 2 har nödvändiga 
kvalifikationer, färdigheter och kunskaper, 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 139 med 
avseende på bestämmelser om de särskilda 
kvalifikations- och utbildningskraven för 
sådan personal, med beaktande av den 
vetenskapliga och tekniska kunskap som 
krävs för att genomföra offentlig kontroll 
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och annan offentlig verksamhet på vart och 
ett av de områden som avses i artikel 1.2.

och annan offentlig verksamhet på vart och 
ett av de områden som avses i artikel 1.2 
med beaktande av att dessa delegerade 
akter bör överensstämma med varje 
medlemsstats förutsättningar.

Or. en

Ändringsförslag 250
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det inom en behörig myndighet 
finns mer än en enhet med behörighet att 
genomföra offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska effektiv och 
ändamålsenlig samordning och effektivt 
och ändamålsenligt samarbete mellan dessa 
olika enheter säkerställas.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Ändringsförslag 251
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska på 
begäran tillhandahålla kommissionen 
resultaten från de revisioner som avses i 
punkt 1.

2. De behöriga myndigheterna ska på 
rimlig begäran tillhandahålla 
kommissionen resultaten från de revisioner 
som avses i punkt 1.

Or. es
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Motivering

Kommissionen måste motivera varför man begär denna information för att undvika att man 
begär upplysningar från medlemsstaterna utan skälig grund.

Ändringsförslag 252
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
bestämmelser för genomförandet av de 
revisioner som föreskrivs i punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 141.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 253
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa bestämmelser 
för genomförandet av de revisioner som 
föreskrivs i punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa riktlinjer för 
genomförandet av de revisioner som 
föreskrivs i punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

Or. de

Motivering

Många medlemsstater har redan välfungerande revisionssystem. Det finns inget behov för 
detaljerade bestämmelser som skulle kunna medföra höga kostnader eller avsevärda 
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personalresurser. Vid behov kan medlemsstaterna i stället få stöd genom till exempel 
riktlinjer.

Ändringsförslag 254
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheternas beslut 
angående fysiska och juridiska personer

De behöriga myndigheternas beslut 
angående fysiska och juridiska personer
m.fl.

Or. pl

Ändringsförslag 255
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fysiska eller juridiska personer avseende 
vilka de behöriga myndigheterna fattar 
beslut i enlighet med artiklarna 53, 64.3, 
64.5, 65, 134.2, 135.1 och 135.2 ska ha rätt 
att överklaga dessa beslut i enlighet med 
nationell lagstiftning.

Fysiska eller juridiska personer m.fl.
avseende vilka de behöriga myndigheterna 
fattar beslut i enlighet med artiklarna 53, 
64.3, 64.5, 65, 134.2, 135.1 och 135.2 ska 
ha rätt att överklaga dessa beslut i enlighet 
med nationell lagstiftning.

Or. pl


