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Ændringsforslag 256

Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheders personales 
tavshedspligt

De kompetente myndigheders
videregivelse af oplysninger

Or. de

Ændringsforslag 257
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheders personales 
tavshedspligt

Tavshedspligt for personalet ved de
kompetente myndigheder

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 258
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder kræver, at 
medlemmerne af deres personale ikke 
videregiver oplysninger, de får kendskab til 
under varetagelsen af deres forpligtelser i 
forbindelse med offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter, der ifølge deres natur 
er omfattet af tavshedspligt, jf. dog stk. 2.

1. De kompetente myndigheder kræver, at 
medlemmerne af deres personale, bortset 
fra interne indberetningspligter inden for 
myndighederne, ikke videregiver 
oplysninger, de får kendskab til under 
varetagelsen af deres forpligtelser i 
forbindelse med offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter, der ifølge deres natur 
er omfattet af tavshedspligt, jf. dog stk. 2.

Til oplysninger, som er omfattet af 
tavshedspligt, hører især:

– fortrolige oplysninger vedrørende 
forundersøgelser eller verserende 
retssager

– personoplysninger

– dokumenter, der er omfattet af en 
undtagelse i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 
30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter

– oplysninger, som er beskyttet i henhold 
til national lovgivning og 
fællesskabslovgivning, navnlig 
vedrørende tavshedspligt, fortrolige 
drøftelser, internationale relationer og det 
nationale forsvar

Or. de

Begrundelse

For ikke at hæmme en fornuftig arbejdsgang hos de ansvarlige myndigheder bør den 
videregivelse, som er nødvendig i forbindelse med officielle indberetningspligter, eksempelvis 
til overordnede organer, være undtaget fra denne bestemmelse i forbindelse med oplysninger 
inden for den ansvarlige myndighed. Endvidere bliver det præciseret, hvilke oplysninger der 
især kan være omfattet af tavshedspligt.

Ændringsforslag 259
Horst Schnellhardt
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre væsentlige 
samfundsinteresser taler for at give 
adgang til oplysningerne, indbefatter de 
oplysninger, der er omfattet af 
tavshedspligt, og som er omhandlet i stk. 
1, oplysninger, hvis videregivelse ville 
være til skade for:

2. Hvis der foreligger en begrundet 
mistanke om en trussel mod menneskers 
eller dyrs sundhed eller om en handling, 
som på anden vis strider imod denne 
forordning og har fundet sted i ikke 
uvæsentligt omfang eller gentagne gange, 
træffer de ansvarlige myndigheder 
passende foranstaltninger, som er afstemt 
efter proportionalitetsprincippet, for at
oplyse offentligheden om arten af truslen 
eller handlingen, uanset nationale 
bestemmelser eller EU-bestemmelser om 
aktindsigt.

I oplysningerne til offentligheden skal der 
ved omtale af de berørte virksomheder i 
forbindelse med produktbetegnelser eller 
navne tages hensyn til arten, alvoren og 
omfanget af truslen eller handlingen samt 
de foranstaltninger, der skal træffes med 
henblik på eliminering af truslen eller 
handlingen.

Oplysning af offentligheden fra 
myndighedernes side kan kun accepteres, 
hvis der ikke eller ikke i tide kan træffes 
andre lige så effektive forholdsregler, især 
oplysninger fra selve ophavsmanden til 
truslen eller handlingen, med henblik på 
at tilgodese forbrugernes berettigede 
interesser.

Hvis mistanken bliver afkræftet, hhv. 
overtrædelsen annulleret, skal 
oplysningerne til offentligheden slettes af 
de ansvarlige myndigheder.

Or. de

Begrundelse

Begrebet "overordnet offentlig interesse" er ikke tilstrækkeligt klart. Oplysning til 
offentligheden er i visse tilfælde nødvendig, men den skal være afvejet.
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Ændringsforslag 260
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre væsentlige 
samfundsinteresser taler for at give adgang 
til oplysningerne, indbefatter de 
oplysninger, der er omfattet af 
tavshedspligt, og som er omhandlet i stk. 1, 
oplysninger, hvis videregivelse ville være 
til skade for:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Ændringsforslag 261
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) formålet med inspektioner, 
undersøgelser og audit

udgår

Or. de

Begrundelse

Dækket ind i den nye formulering af artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag 262
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskyttelsen af en fysisk eller juridisk 
persons kommercielle interesser

udgår

Or. de

Begrundelse

Dækket ind i den nye formulering af artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag 263
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskyttelsen af en fysisk eller juridisk 
persons kommercielle interesser

b) beskyttelsen af operatørers
kommercielle interesser

Or. pl

Ændringsforslag 264
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelsen af retssager og juridisk 
rådgivning.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dækket ind med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 3.
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Ændringsforslag 265
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) den berørte operatør får mulighed for 
at fremsætte bemærkninger til de 
oplysninger, som den kompetente 
myndighed har til hensigt at offentliggøre 
eller på anden måde stille til rådighed for 
offentligheden, forud for 
offentliggørelsen eller frigivelsen

b) de oplysninger, der offentliggøres eller 
på anden måde stilles til rådighed for 
offentligheden, inddrager de 
bemærkninger, som den berørte operatør 
har fremsat, eller offentliggøres eller 
frigives sammen med sådanne 
bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 266
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at de 
kompetente myndigheder offentliggør 
eller på anden måde stiller oplysninger til 
rådighed for offentligheden om 

udgår
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resultaterne af offentlig kontrol 
vedrørende individuelle operatører, 
forudsat at følgende betingelser er 
opfyldt:

a) den berørte operatør får mulighed for 
at fremsætte bemærkninger til de 
oplysninger, som den kompetente 
myndighed har til hensigt at offentliggøre 
eller på anden måde stille til rådighed for 
offentligheden, forud for 
offentliggørelsen eller frigivelsen

b) de oplysninger, der offentliggøres eller 
på anden måde stilles til rådighed for 
offentligheden, inddrager de 
bemærkninger, som den berørte operatør 
har fremsat, eller offentliggøres eller 
frigives sammen med sådanne 
bemærkninger.

Or. de

Begrundelse

Denne artikel er fuldstændig i strid med artikel 7, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 267
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at de 
kompetente myndigheder offentliggør om 
resultaterne af offentlig kontrol vedrørende 
individuelle operatører, forudsat at 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. de
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Ændringsforslag 268
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. De kompetente myndigheder 
offentliggør eller stiller på anden måde 
oplysninger til rådighed for offentligheden 
om resultaterne af offentlig kontrol 
vedrørende individuelle operatører, 
forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 269
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Som følge af ændringen af stk. 2 i denne artikel bør i det mindste beskyttelsen af retssager 
igen nævnes her.



AM\1013304DA.doc 11/98 PE526.076v01-00

DA

Ændringsforslag 270
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 271
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den berørte operatør får mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til de oplysninger, 
som den kompetente myndighed har til 
hensigt at offentliggøre eller på anden 
måde stille til rådighed for offentligheden,
forud for offentliggørelsen eller frigivelsen

a) den berørte operatør får mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til de oplysninger, 
som den kompetente myndighed har til 
hensigt at offentliggøre forud for 
offentliggørelsen eller frigivelsen

Or. de

Ændringsforslag 272
Martin Kastler
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den berørte operatør får mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til de 
oplysninger, som den kompetente 
myndighed har til hensigt at offentliggøre 
eller på anden måde stille til rådighed for 
offentligheden, forud for offentliggørelsen 
eller frigivelsen

a) den berørte operatør godkender de 
oplysninger, som den kompetente 
myndighed har til hensigt at offentliggøre 
eller på anden måde stille til rådighed for 
offentligheden, forud for offentliggørelsen 
eller frigivelsen

Or. de

Ændringsforslag 273
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de oplysninger, der offentliggøres eller 
på anden måde stilles til rådighed for 
offentligheden, inddrager de 
bemærkninger, som den berørte operatør 
har fremsat, eller offentliggøres eller 
frigives sammen med sådanne 
bemærkninger.

b) de oplysninger, der skal offentliggøres 
eller på anden måde stilles til rådighed for 
offentligheden, inddrager de 
bemærkninger, som den berørte operatør 
har fremsat, eller offentliggøres eller 
frigives sammen med sådanne 
bemærkninger.

Or. de

Ændringsforslag 274
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de oplysninger, der offentliggøres eller 
på anden måde stilles til rådighed for 

b) de oplysninger, der offentliggøres eller 
på anden måde stilles til rådighed for 
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offentligheden, inddrager de
bemærkninger, som den berørte operatør 
har fremsat, eller offentliggøres eller 
frigives sammen med sådanne 
bemærkninger.

offentligheden, inddrager de udtalelser, 
som den berørte operatør har fremsat, eller 
offentliggøres eller frigives sammen med 
sådanne bemærkninger.

Or. de

Ændringsforslag 275
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de oplysninger, der offentliggøres eller 
på anden måde stilles til rådighed for 
offentligheden, inddrager de 
bemærkninger, som den berørte operatør 
har fremsat, eller offentliggøres eller 
frigives sammen med sådanne 
bemærkninger.

b) de oplysninger, der offentliggøres eller 
på anden måde stilles til rådighed for 
offentligheden, inddrager de 
bemærkninger, som den berørte operatør 
har fremsat, eller offentliggøres eller 
frigives samtidig med og sammen med 
sådanne bemærkninger.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt, at der ikke forløber et tidsrum efter, at oplysningerne er blevet offentliggjort, 
før den berørte operatørs bemærkninger bliver tilføjet af myndighederne. Tværtimod bør de 
to synspunkter af hensyn til fremstillingens objektivitet offentliggøres samtidig og sammen.

Ændringsforslag 276
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bа) oplysninger, som publiceres eller på 
anden måde gøres tilgængelige for 
offentligheden, skal overholde 
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principperne om objektivitet og 
upartiskhed, må under gennemførelsen af 
den offentlige kontrol ikke afsløre nogen 
indsamlede data, som falder ind under 
tavshedspligten, og må ikke med forsæt 
sigte mod at skade den pågældende 
operatørs image

Or. bg

Ændringsforslag 277
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) resultatet af den offentlige kontrol 
bliver ikke anfægtet af den berørte i en 
retssag eller efterprøvet i en verserende 
sag af en domstol 

Or. de

Ændringsforslag 278
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) resultatet af en offentlig kontrol, som 
påviser en kortvarig, ubetydelig 
overtrædelse, offentliggøres ikke, 
medmindre en kortfristet opfølgende 
kontrol dokumenterer, at overtrædelsen 
fortsættes 

Or. de
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Ændringsforslag 279
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) offentliggjorte resultater af de 
offentlige kontroller bliver slettet, hvis 
overtrædelsen efter en vis tid ikke er 
forekommet igen og er permanent ophørt, 
dog senest efter tolv måneder.

Or. de

Ændringsforslag 280
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De kompetente myndigheder har pligt 
til:

– at hemmeligholde oplysninger i 
forbindelse med verserende retssager

– at undlade at offentliggøre dokumenter, 
for hvilke der gælder undtagelser

– under ingen omstændigheder at 
offentliggøre personrelaterede data.

Or. de

Ændringsforslag 281
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder (Vedrører ikke den danske tekst) 
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gennemfører offentlig kontrol af alle 
operatører regelmæssigt ud fra en 
risikovurdering med passende hyppighed 
og tager højde for:

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 282
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

Eftersom det foreslås at foretage en risikoanalyse forud for kontrollen, og denne 
risikoanalyse skal fastslå, hvilke operatører der repræsenterer en øget risiko for så vidt angår 
fødevaresikkerhed eller dyresundhed, er det ikke nødvendigt at kontrollere "alle" operatører.

Ændringsforslag 283
Jolanta Emilia Hibner

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

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

Or. en

Ændringsforslag 284
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) aktiviteter under operatørers kontrol ii) aktiviteter og 
forsigtighedsforanstaltninger under 
operatørers kontrol

Or. en

Begrundelse

Certificering af økologisk landbrug bygger på en procestilgang. Det er nødvendigt at 
fremhæve dette særlige forhold for at opretholde den nuværende ordning til kontrol af 
økologisk landbrug.

Ændringsforslag 285
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beliggenheden af operatørers aktiviteter 
eller operationer

iii) beliggenheden af operatørers aktiviteter 
eller operationer, herunder oprindelsessted

Or. en
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Ændringsforslag 286
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) anvendelsen af produkter, processer, 
materialer eller stoffer, der kan påvirke 
fødevare- og fodersikkerheden, 
dyresundheden eller dyrevelfærden, 
plantesundheden eller 
planteformeringsmateriales identitet og 
kvalitet, eller i tilfælde af GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler kan have en 
negativ indvirkning på miljøet

iv) anvendelsen af produkter, processer, 
materialer eller stoffer, der kan påvirke 
fødevare- og fodersikkerheden, 
dyresundheden eller dyrevelfærden

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktforslaget)

Or. de

Begrundelse

Adskillelsen af de sektorspecifikke regler vedrørende plantesundhed, 
planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler gør denne udvidelse unødvendig i 
denne forordning.

Ændringsforslag 287
Ewald Stadler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) anvendelsen af produkter, processer, 
materialer eller stoffer, der kan påvirke 
fødevare- og fodersikkerheden, 
dyresundheden eller dyrevelfærden,
plantesundheden eller
planteformeringsmateriales identitet og 
kvalitet, eller i tilfælde af GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler kan have en 
negativ indvirkning på miljøet

iv) anvendelsen af produkter, processer, 
materialer eller stoffer, der kan påvirke 
fødevare- og fodersikkerheden, 
dyresundheden eller dyrevelfærden, eller i 
tilfælde af GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler kan have en 
negativ indvirkning på miljøet
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Or. de

Ændringsforslag 288
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) anvendelsen af produkter, processer, 
materialer eller stoffer, der kan påvirke 
fødevare- og fodersikkerheden, 
dyresundheden eller dyrevelfærden,
plantesundheden eller
planteformeringsmateriales identitet og 
kvalitet, eller i tilfælde af GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler kan have en 
negativ indvirkning på miljøet

iv) anvendelsen af produkter, processer, 
materialer eller stoffer, der kan påvirke 
fødevare- og fodersikkerheden, 
dyresundheden eller dyrevelfærden, eller i 
tilfælde af GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler kan have en 
negativ indvirkning på miljøet

Or. en

Ændringsforslag 289
Linda McAvan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) anvendelsen af produkter, processer, 
materialer eller stoffer, der kan påvirke
fødevare- og fodersikkerheden, 
dyresundheden eller dyrevelfærden, 
plantesundheden eller 
planteformeringsmateriales identitet og 
kvalitet, eller i tilfælde af GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler kan have en 
negativ indvirkning på miljøet

iv) anvendelsen af produkter, processer, 
materialer eller stoffer, der kan påvirke
fødevaresikkerheden og -sundheden,
fodersikkerheden, dyresundheden eller 
dyrevelfærden, plantesundheden eller 
planteformeringsmateriales identitet og 
kvalitet, eller i tilfælde af GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler kan have en 
negativ indvirkning på miljøet

Or. en
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Begrundelse

Da offentlig kontrol er risikobaseret, bør vi være klar over, hvad der udgør en risiko. Risici i 
forbindelse med fødevaresundhed, f.eks. fødevarer, der er uegnede til konsum, bør medtages.

Ændringsforslag 290
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) anvendelsen af produkter, processer, 
materialer eller stoffer, der kan påvirke 
fødevare- og fodersikkerheden, 
dyresundheden eller dyrevelfærden, 
plantesundheden eller 
planteformeringsmateriales identitet og 
kvalitet, eller i tilfælde af GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler kan have en 
negativ indvirkning på miljøet

iv) anvendelsen af produkter, processer, 
materialer, fodertilsætningsstoffer eller 
stoffer, der kan påvirke fødevare- og 
fodersikkerheden, dyresundheden eller 
dyrevelfærden, plantesundheden eller 
planteformeringsmateriales identitet og 
kvalitet, eller i tilfælde af GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler kan have en 
negativ indvirkning på miljøet

Or. pl

Ændringsforslag 291
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) muligheden for, at forbrugerne 
vildledes med hensyn til et produkts art, 
kvalitet eller beskaffenhed og/eller 
muligheden for, at forbrugerne lider
økonomisk tab som følge af, at de har 
modtaget vildledende oplysninger fra 
operatøren

Or. en
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Begrundelse

Forbrugertillid i landbrugsfødevarekæden er vigtig for industrien. Når vi derfor definerer 
"risiko", er det vigtigt, at vi tager højde for risikoen for, at forbrugerne vildledes eller lider 
økonomisk tab, samt risikoen for menneskers sundhed.

Ændringsforslag 292
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) proceskrav i henhold til artikel 1, 
stk.2, litra j)

Or. en

Begrundelse

Certificering af økologisk landbrug bygger på en procestilgang. Det er nødvendigt at 
fremhæve dette særlige forhold for at opretholde den nuværende ordning til kontrol af 
økologisk landbrug.

Ændringsforslag 293
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) operatørers tidligere resultater i 
forbindelse med offentlig kontrol og deres 
overholdelse af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 294
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) pålideligheden og resultaterne af 
egenkontrol, der er gennemført af 
operatørerne eller af en tredjepart på deres 
anmodning, med henblik på at sikre 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2

c) pålideligheden og resultaterne af 
egenkontrol, der er gennemført af 
operatørerne eller af en tredjepart på deres 
anmodning, med henblik på at sikre 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2; formidling af 
oplysninger om denne egenkontrol skal 
anvendes i så vid en udstrækning, det er 
muligt, på en måde, der minimerer byrden 
på operatørerne

Or. en

Ændringsforslag 295
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forbrugerforventninger vedrørende 
fødevarers og andre varers art, kvalitet og 
sammensætning

Or. en

Ændringsforslag 296
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) private kvalitetssikringsordninger, 
som operatørerne har indført, og som er 
certificeret og underkastet audit af 
uafhængige og anerkendte 
certificeringsorganer.

Or. en

Ændringsforslag 297
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder 
gennemfører offentlig kontrol regelmæssigt 
og med passende hyppighed for at 
identificere forsætlige overtrædelser af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
under hensyntagen ikke blot til de kriterier, 
som er omhandlet i stk. 1, men også til 
oplysninger vedrørende sådanne mulige 
forsætlige overtrædelser, der udveksles 
gennem mekanismerne for administrativ 
bistand, jf. afsnit IV, og alle andre 
oplysninger, der peger i retning af 
muligheden for sådanne overtrædelser.

2. De kompetente myndigheder 
gennemfører offentlig kontrol regelmæssigt 
og med passende hyppighed for at 
identificere forsætlige overtrædelser af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2,
og for at verificere, at kravene og 
proceskriterierne i henhold til artikel 1, 
stk. 2, litra j), er opfyldt, under 
hensyntagen ikke blot til de kriterier, som 
er omhandlet i stk. 1, men også til 
oplysninger vedrørende sådanne mulige 
forsætlige overtrædelser, der udveksles 
gennem mekanismerne for administrativ 
bistand, jf. afsnit IV, og alle andre 
oplysninger, der peger i retning af 
muligheden for sådanne overtrædelser.

Or. en

Begrundelse

Certificering af økologisk landbrug bygger på en procestilgang. Det er nødvendigt at 
fremhæve dette særlige forhold for at opretholde den nuværende ordning til kontrol af 
økologisk landbrug.
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Ændringsforslag 298
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder 
gennemfører offentlig kontrol regelmæssigt 
og med passende hyppighed for at 
identificere forsætlige overtrædelser af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
under hensyntagen ikke blot til de kriterier, 
som er omhandlet i stk. 1, men også til 
oplysninger vedrørende sådanne mulige 
forsætlige overtrædelser, der udveksles 
gennem mekanismerne for administrativ 
bistand, jf. afsnit IV, og alle andre 
oplysninger, der peger i retning af 
muligheden for sådanne overtrædelser.

2. De kompetente myndigheder 
gennemfører offentlig kontrol regelmæssigt 
og med passende hyppighed for at 
identificere forsætlige overtrædelser af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
under hensyntagen ikke blot til de kriterier, 
som er omhandlet i stk. 1, men også til 
oplysninger vedrørende sådanne mulige 
forsætlige overtrædelser, der udveksles 
gennem mekanismerne for administrativ 
bistand, jf. afsnit IV, og alle andre 
oplysninger, der peger i retning af 
muligheden for sådanne overtrædelser.

Kommissionen fastsætter ved en 
gennemførelsesretsakt de nærmere regler 
for en ensartet mindstehyppighed af den 
offentlige kontrol under hensyntagen til 
de særlige farer og risici, der forekommer 
i forbindelse med de enkelte produkter og 
de forskellige processer, disse undergår. 
Gennemførelsesretsakten skal vedtages 
senest et år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 299
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2а. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 med det 
formål at opstille en fælles standard for 
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gennemførelse af de kontroller og 
prøvninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2.
Denne standard bør være i 
overensstemmelse med de særlige 
karakteristika ved de pågældende 
produkter og produktioner og omfatte en 
eller en gruppe af produktioner og et eller 
en gruppe af produkter, som er underlagt 
den offentlige kontrol i henhold til den 
foreliggende forordning.

Or. bg

Ændringsforslag 300
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Offentlig kontrol gennemføres uden 
forudgående varsel, undtagen i tilfælde, 
hvor:

4. Offentlig kontrol gennemføres uden 
forudgående meddelelse om tidspunktet 
for kontrollen, undtagen i tilfælde, hvor:

Or. de

Begrundelse

For at forberede en effektiv offentlig kontrol skal operatørerne ofte samle bestemte 
dokumenter. Dog bør det nøjagtige tidspunkt for kontrollen i virksomheden ikke blive 
meddelt.

Ændringsforslag 301
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forudgående underretning af udgår
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operatøren er nødvendig

Or. en

Ændringsforslag 302
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forudgående underretning af 
operatøren er nødvendig

a) der kræves forberedende 
foranstaltninger til kontrollen for at sikre 
dennes effektivitet

Or. de

Ændringsforslag 303
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forudgående underretning af operatøren 
er nødvendig

a) den kompetente myndighed mener, at
forudgående underretning af operatøren er 
nødvendig

Or. pl

Ændringsforslag 304
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) operatøren har anmodet om en sådan 
offentlig kontrol.

b) operatøren skal anmode om en sådan 
offentlig kontrol.
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Or. es

Begrundelse

Hensigten er at forhindre, at der gennemføres kontrol uden forudgående varsel.

Ændringsforslag 305
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) operatøren har anmodet om en sådan 
offentlig kontrol.

b) operatøren har anmodet om en sådan 
offentlig kontrol; en sådan annonceret 
kontrol kan ikke erstatte en 
standardkontrol uden forudgående varsel.

Or. en

Ændringsforslag 306
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. der foretages audit til verifikation af 
opfyldelsen af krav i overensstemmelse 
med artikel 1, stk. 2, litra j.

Or. en

Begrundelse

Certificering af økologisk landbrug bygger på en procestilgang. Det er nødvendigt at 
fremhæve dette særlige forhold for at opretholde den nuværende ordning til kontrol af 
økologisk landbrug.



PE526.076v01-00 28/98 AM\1013304DA.doc

DA

Ændringsforslag 307
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De situationer, hvor 
forhåndsmeddelelse om, at der vil blive 
udført offentlig kontrol, skønnes 
nødvendig i overensstemmelse med denne 
artikels stk. 4, litra a), fastsættes i et bilag 
til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at resultaterne af den offentlige kontrol afspejler en operatørs normale praksis, 
er det at foretrække, at al offentlig kontrol er uventet og gennemføres uden 
forhåndsmeddelelse. Den nuværende undtagelse er for bred, så specifikke situationer, hvor en 
forhåndsmeddelelse kunne være nødvendig, bør fastlægges i forordningsteksten.

Ændringsforslag 308
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Offentlig kontrol gennemføres så vidt 
muligt på en måde, der reducerer
operatørernes administrative byrde og 
generne for deres driftsafvikling til et 
nødvendigt minimum.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af, at den ekstra belastning for operatørerne fra kontrollerne skal reduceres i 
videst muligt omfang.
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Ændringsforslag 309
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Offentlig kontrol gennemføres på en 
måde, der minimerer operatørernes byrde.
Såfremt operatørerne underkastes 
forskellige officielle kontroller, sikrer 
medlemsstaterne en koordineret tilgang 
med det formål at forene de eksisterende 
kontrolforanstaltninger.

Or. it

Ændringsforslag 310
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Offentlig kontrol gennemføres så vidt 
muligt på en måde, der minimerer 
operatørernes byrde, og i den henseende 
sørger den kompetente myndighed for at 
sammensætte de forskellige officielle 
kontroller, som den samme operatør måtte 
være underkastet.

Or. it

Begrundelse

Der findes brancher, som i det samme år er underlagt forskellige officielle kontroller. For at 
reducere operatørernes administrative byrde sørger de kompetente myndigheder for en 
koordineret tilgang til kontrollerne, hvor dette er muligt.
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Ændringsforslag 311
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Offentlig kontrol gennemføres så vidt 
muligt på en måde, der minimerer 
operatørernes byrde, men uden at det har 
negative følger for kvaliteten af 
kontrollen.

Or. en

Ændringsforslag 312
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De kompetente myndigheder 
gennemfører offentlig kontrol med samme
omhu, uanset om de berørte dyr og varer:

6. De kompetente myndigheder 
gennemfører offentlig kontrol efter samme
kriterier, uanset om de berørte dyr og 
varer:

Or. es

Ændringsforslag 313
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) agtes eksporteret fra Unionen udgår

Or. es
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Begrundelse

Bestemmelser vedrørende eksport bør udelukkes fra dette anvendelsesområde og bør i stedet 
reguleres i henhold til importlandets bestemmelser.

Ændringsforslag 314
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Bestemmelsesmedlemsstaterne kan i det 
omfang, det er strengt nødvendigt for 
tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol, 
pålægge operatører, som får leveret dyr 
eller varer fra en anden medlemsstat, at 
meddele sådanne dyrs eller varers ankomst.

7. Bestemmelsesmedlemsstaterne kan i det 
omfang, det er nødvendigt for 
tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol, 
pålægge operatører, som får leveret dyr 
eller varer fra en anden medlemsstat, at 
meddele sådanne dyrs eller varers ankomst.

Or. en

Ændringsforslag 315
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personer, processer og aktiviteter, der er 
omfattet af offentlig kontrol

Personer, processer, aktiviteter, metoder og
teknikker, der er omfattet af offentlig 
kontrol

Or. de

Begrundelse

Sammenlægning af artikel 9 og 13 i Kommissionens forslag med det formål at sammenfatte 
alle de for gennemførelsen af kontrollerne relevante oplysninger.
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Ændringsforslag 316
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, gennemfører 
de kompetente myndigheder offentlig 
kontrol:

1. I det omfang, det er nødvendigt for at 
sikre overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, gennemfører 
de kompetente myndigheder offentlig 
kontrol:

Or. de

Ændringsforslag 317
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) af dyr og varer i alle produktions-, 
forarbejdnings- og distributionsled

a) af dyr, planter, planteprodukter, 
anvendelse af plantebeskyttelsesprodukter
og varer i alle produktions-, 
forarbejdnings- og distributionsled

Or. en

Ændringsforslag 318
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) af dyr og varer i alle produktions-, 
forarbejdnings- og distributionsled

a) af dyr og varer i alle produktions-, 
forarbejdnings-, afsætnings- og 
distributionsled

Or. es
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Begrundelse

Ændringen præciserer fødevarekæden som helhed.

Ændringsforslag 319
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) af stoffer, materialer eller objekter, som 
kan påvirke dyrs og varers egenskaber i 
alle produktions-, forarbejdnings- og 
distributionsled

b) af stoffer, materialer eller andre
objekter, som kan påvirke dyrs og varers 
egenskaber i alle produktions-, 
forarbejdnings- og distributionsled

Or. pl

Ændringsforslag 320
Anna Rosbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) af stoffer, materialer eller objekter, som 
kan påvirke dyrs og varers egenskaber i 
alle produktions-, forarbejdnings- og 
distributionsled

b) af stoffer, materialer eller objekter, som 
kan påvirke dyrs og varers egenskaber eller 
sundhed i alle produktions-, 
forarbejdnings- og distributionsled

Or. en

Ændringsforslag 321
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) af operatører og aktiviteter og c) af operatører og aktiviteter og 
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operationer under deres kontrol, af deres 
lokaler og processer, af opbevaring, 
transport og anvendelse af varer og 
dyrehold.

operationer under deres kontrol, af deres 
lokaler og processer, af opbevaring, 
transport og anvendelse af varer.

Or. es

Begrundelse

Det er upræcist, hvad der forstås ved kontrol af dyrehold.

Ændringsforslag 322
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) af operatører og aktiviteter og 
operationer under deres kontrol, af deres 
lokaler og processer, af opbevaring, 
transport og anvendelse af varer og 
dyrehold.

c) af operatører og aktiviteter og 
operationer under deres kontrol, af deres 
lokaler og andre områder og processer, af 
opbevaring, transport og anvendelse af 
varer og dyrehold.

Or. en

Ændringsforslag 323
Marusya Lyubcheva

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) af operatører og aktiviteter og 
operationer under deres kontrol, af deres 
lokaler og processer, af opbevaring, 
transport og anvendelse af varer og 
dyrehold.

c) af operatører og aktiviteter og 
operationer under deres kontrol, af deres 
lokaler, nyttearealer og processer, af 
opbevaring, transport og anvendelse af 
varer og dyrehold.

Or. bg
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Ændringsforslag 324
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) al dokumentation, herunder ført i 
elektronisk form, der er forbundet med 
den førte virksomhed eller aktiviteter, der 
omfatter transport.

Or. pl

Ændringsforslag 325
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder benytter til 
gennemførelsen af de i stk. 1 anførte 
kontroller metoder og teknikker såsom 
iagttagelse, målrettet iagttagelse, 
verifikation, inspektion, revision, 
prøvetagning, analyse, diagnosticering og 
test.

Or. de

Begrundelse

Overtagelse af artikel 13, stk. 1, i Kommissionens forslag, tilpasset de foreslåede ændringer i 
terminologien.

Ændringsforslag 326
Horst Schnellhardt



PE526.076v01-00 36/98 AM\1013304DA.doc

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder benytter til 
gennemførelsen af de i stk. 1 anførte 
kontroller metoder og teknikker såsom 
iagttagelse, målrettet iagttagelse, 
verifikation, inspektion, revision, 
prøvetagning, analyse, diagnosticering og 
test.

Or. de

Begrundelse

Overtagelse af artikel 13, stk. 1, i Kommissionens forslag, tilpasset til de foreslåede 
ændringer i begrebsdefinitionerne.

Ændringsforslag 327
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlig kontrol omfatter følgende i det 
omfang, det er relevant:

a) en undersøgelse af de kontrolsystemer, 
som operatørerne har indført, og af de 
opnåede resultater

b) en inspektion af:

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

ii) råvarer, ingredienser, hjælpemidler til 
forarbejdning og andre produkter, der 
anvendes til tilberedning og produktion af 
varer eller til fodring eller behandling af 
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dyr

iii) halvfabrikata

iv) rengørings- og plejemidler samt 
procedurer

v) mærkning, præsentation og reklame

c) kontrol af hygiejneforholdene i 
operatørernes lokaler

d) en vurdering af procedurer for god 
fremstillingspraksis, god hygiejnepraksis, 
godt landmandskab og HACCP-
procedurerne (hazard analysis critical 
control points - procedurerne for 
risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter)

e) en undersøgelse af dokumenter og 
andre registrerede oplysninger, der kan 
være relevante for vurderingen af 
overensstemmelsen med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2

f) interview med operatører og deres 
personale

g) en aflæsning af de værdier, der er 
registreret af operatørers 
måleinstrumenter

h) kontrol ved brug af de kompetente 
myndigheders egne instrumenter for at 
verificere målinger foretaget af operatører

andre aktiviteter, der er nødvendige for at 
identificere manglende overholdelse.

Or. de

Begrundelse

Overtagelse af artikel 13, stk. 2, i Kommissionens forslag, tilpasset til den foreslåede 
terminologi.

Ændringsforslag 328
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder gennemfører 
offentlig kontrol med en høj grad af 
gennemsigtighed og gør relevante 
oplysninger om tilrettelæggelse og 
gennemførelse af offentlig kontrol
tilgængelige for offentligheden.

De kompetente myndigheder gennemfører 
offentlig kontrol med en høj grad af 
gennemsigtighed og gør relevante 
oplysninger om resultaterne af den 
gennemførte kontrol samt om, hvorvidt 
produktionen og produkterne lever op til 
forordningens krav, tilgængelige for 
offentligheden. Hvis der foreligger fare 
for folkesundheden, træffes der særlige 
forholdsregler for at informere 
offentligheden.

Or. bg

Ændringsforslag 329
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder gennemfører 
offentlig kontrol med en høj grad af 
gennemsigtighed og gør relevante 
oplysninger om tilrettelæggelse og 
gennemførelse af offentlig kontrol 
tilgængelige for offentligheden.

De kompetente myndigheder gennemfører 
offentlig kontrol med en høj grad af 
gennemsigtighed og gør relevante 
oplysninger om tilrettelæggelse og 
gennemførelse af offentlig kontrol samt 
relevante oplysninger, som har følger for 
folkesundheden, tilgængelige for 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 330
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder gennemfører De kompetente myndigheder gennemfører 
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offentlig kontrol med en høj grad af 
gennemsigtighed og gør relevante 
oplysninger om tilrettelæggelse og 
gennemførelse af offentlig kontrol 
tilgængelige for offentligheden.

offentlig kontrol med en høj grad af 
gennemsigtighed og gør relevante 
oplysninger om tilrettelæggelse og 
gennemførelse af offentlig kontrol 
tilgængelige for offentligheden.
Offentliggørelsen af oplysninger 
respekterer princippet om 
proportionalitet.

Or. de

Ændringsforslag 331
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De sikrer også regelmæssig og rettidig
offentliggørelse af oplysninger om 
følgende:

De sikrer også regelmæssig 
offentliggørelse, mindst én gang om året,
af oplysninger om følgende:

Or. de

Ændringsforslag 332
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De sikrer også regelmæssig og rettidig 
offentliggørelse af oplysninger om
følgende:

De sikrer også regelmæssig og rettidig 
offentliggørelse af oplysninger om
indholdet i den årsrapport, der er 
omhandlet i artikel 112, stk. 1.

Or. es

Begrundelse

Teksten indeholder aspekter, der virker forvirrende, og som ikke er i overensstemmelse med 
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denne artikel, hvorfor det er mere hensigtsmæssigt at henvise til artikel 112.

Ændringsforslag 333
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) arten, antallet og resultatet af offentlig 
kontrol

udgår

Or. es

Ændringsforslag 334
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) arten og antallet af tilfælde af 
konstateret manglende overholdelse

udgår

Or. es

Ændringsforslag 335
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tilfælde, hvor de kompetente 
myndigheder traf foranstaltninger i 
henhold til artikel 135

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 336
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tilfælde, hvor de kompetente 
myndigheder traf foranstaltninger i 
henhold til artikel 135

c) antallet af tilfælde, hvor de kompetente 
myndigheder traf foranstaltninger i 
henhold til artikel 135

Or. de

Begrundelse

Med forbehold af artikel 7, stk. 2, bør der af hensyn til datasikkerheden ikke nævnes navne på 
virksomhederne.

Ændringsforslag 337
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilfælde, hvor de sanktioner, der er 
omhandlet i artikel 136, blev pålagt.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 338
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilfælde, hvor de sanktioner, der er d) antallet af tilfælde, hvor de sanktioner, 
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omhandlet i artikel 136, blev pålagt. der er omhandlet i artikel 136, blev pålagt.

Or. de

Begrundelse

Med forbehold af artikel 7, stk. 2, bør der af hensyn til datasikkerheden ikke nævnes navne på 
virksomhederne.

Ændringsforslag 339
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 340
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre en ensartet gennemførelse 
af de regler, der er fastsat i denne artikel, 
stk. 1, fastlægger Kommissionen og 
ajourfører efter behov ved 
gennemførelsesretsakter det format, hvori 

udgår
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de oplysninger, som er omhandlet i stk. 1, 
offentliggøres. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 141, 
stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke påkrævet at fastlægge et ensartet format med henblik på offentliggørelse af 
oplysningerne i henhold til stk. 1. Dette bør ske efter medlemsstaternes skøn.

Ændringsforslag 341
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Lovgivning om det format, i hvilket oplysningerne om offentlig kontrol skal offentliggøres, er 
unødvendig. Dette spørgsmål bør løses gennem ledsagende vejledninger, såfremt der i praksis 
viser sig behov herfor.

Ændringsforslag 342
Anna Rosbach
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. For at sikre den mest effektive
gennemførelse af de regler, der er fastsat i 
denne artikel, stk. 1, fastlægger 
Kommissionen og ajourfører efter behov 
ved gennemførelsesretsakter
minimumskravene med hensyn til, hvilke 
af de oplysninger, som er omhandlet i stk. 
1, der skal medtages. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 141, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Fokusområderne med hensyn til dette spørgsmål kan variere betydeligt medlemsstaterne 
imellem. Så det ville være bedre at fastlægge minimumskravene for, hvad der må medtages, 
frem for at oprette en fast skabelon eller et på forhånd fastsat format, som måske ikke i 
tilstrækkelig grad svarer til behovene og prioriteterne i de forskellige lande.

Ændringsforslag 343
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. For at sikre en ensartet gennemførelse af 
de regler, der er fastsat i denne artikel, stk. 
1, fastlægger Kommissionen og ajourfører 
efter behov ved gennemførelsesretsakter 
det format, hvori de oplysninger, som er 
omhandlet i stk. 1, offentliggøres.
Indholdet af de offentliggjorte 
oplysninger vedrører udelukkende de i 
artikel 10, stk. 1, omhandlede 
bestemmelser. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
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undersøgelsesproceduren i artikel 141, 
stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 344
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 345
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan offentliggøre de 
oplysninger, den modtager fra de 
kompetente myndigheder, eller på anden 
måde stille dem til rådighed for 
offentligheden, jf. denne artikels stk. 1.

Or. en



PE526.076v01-00 46/98 AM\1013304DA.doc

DA

Ændringsforslag 346
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) ratingkriterierne er objektive, 
gennemsigtige og offentligt tilgængelige

b) der er truffet relevante foranstaltninger 
til at sikre konsekvens og 
gennemsigtighed i ratingprocessen.

Or. de

Ændringsforslag 347
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) ratingkriterierne er objektive, 
gennemsigtige og offentligt tilgængelige

b) der er truffet relevante foranstaltninger 
til at sikre konsekvens og 
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gennemsigtighed i ratingprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 348
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. De kompetente myndigheder
offentliggør oplysninger om ratingen af 
individuelle operatører eller stiller dem på 
anden måde til rådighed for 
offentligheden ved anvendelse af 
ratingordninger for fødevarehygiejne. 
Dette skal baseres på resultaterne af 
offentlig kontrol, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 349
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. De kompetente myndigheder
offentliggør oplysninger om ratingen af 
individuelle operatører ud fra resultaterne 
af offentlig kontrol under overholdelse af
følgende betingelser:

Or. en
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Ændringsforslag 350
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

Denne beføjelse bør begrænses til de nationale operatører.

Ændringsforslag 351
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ratingkriterierne er objektive, 
gennemsigtige og offentligt tilgængelige

a) der findes et nationalt, ensartet og
sammenligneligt system af ratingkriterier, 
som er gennemsigtigt og offentligt
tilgængeligt

Or. de

Ændringsforslag 352
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ratingkriterierne er objektive, 
gennemsigtige og offentligt tilgængelige

a) ratingkriterierne er objektive, 
gennemsigtige og offentligt tilgængelige
samt formuleret, så de er forståelige for 
forbrugerne 

Or. de

Ændringsforslag 353
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er truffet relevante foranstaltninger 
til at sikre konsekvens og 
gennemsigtighed i ratingprocessen.

b) de virksomheder, der skal 
sammenlignes, kontrolleres lige hyppigt 
og med korte intervaller

Or. de

Ændringsforslag 354
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) det sikres, at ratingen afspejler 
gennemsnittet af resultaterne af mindst de 
fire sidste kontroller

Or. de

Begrundelse

Da det i forbindelse med en virksomheds hygiejniske situation ikke kan dreje sig om et 
øjebliksbillede, men snarere må forstås som en vedvarende proces i virksomheden, skal der 
ved alle ratinger medtages resultater fra flere kontroller til bedømmelse.
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Ændringsforslag 355
Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) i tilfælde af et negativt resultat 
gennemføres der hurtigt opfølgende 
kontroller

Or. de

Ændringsforslag 356
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) kontrolmyndigheder sikrer i tilfælde 
af negative ratinger en hurtig efterkontrol 
for hurtigst muligt at dokumentere 
annulleringen af overtrædelsen

Or. de

Begrundelse

Hvis overtrædelser bliver korrigeret hurtigt, bør dette også afspejles hurtigt i ratingerne.

Ændringsforslag 357
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at sikre konsekvens og 
gennemsigtighed i ratingprocessen på 
europæisk plan, jf. stk. 3 i denne artikel, 
fastsætter Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter og i samråd med 
de relevante parter objektive og 
repræsentative ratingkriterier til 
anvendelse på nationalt plan.

Or. it

Begrundelse

For at udvikle en harmoniseret og gennemsigtig tilgang og garantere sikkerhed for 
forbrugerne anses det for nødvendigt at udvikle kriterier til ratingtildeling på europæisk plan.

Ændringsforslag 358
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fødevarevirksomhedsledere skilter 
tydeligt med deres fødevarehygiejnerating 
på et sted, der er let tilgængeligt for 
forbrugeren.

Or. en

Begrundelse

At ligge inde med oplysninger om ratingen for fødevarevirksomheder, der opererer i det 
offentlige domæne, tjener to formål. Forbrugerne oplyses om, hvorledes en 
fødevarevirksomhed klarer sig, og hjælper dem med at vælge, hvor de skal spise ude, købe 
mad osv. Hertil kommer, at fødevareoperatørerne anspores til at levere gode præstationer for 
at opnå en god rating. Men for at det kan være effektivt, skal alle medlemsstater indføre 
ordninger såsom Smiley-ordningen eller "Scores on the Door"-ordningen, der anvendes i 
henholdsvis Danmark og Det Forenede Kongerige.
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Ændringsforslag 359
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at gøre det muligt at sammenligne 
medlemsstaternes ratingsystemer, 
bemyndiges Kommissionen til inden for 
rammerne af en delegeret retsakt, jf. 
artikel 139, at opstille retningslinjer for 
udarbejdelsen af de i stk. 3 omhandlede 
ratingsystemer, som stilles til rådighed for 
medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Merværdien ved sådanne ratingsystemer for den europæiske forbruger bliver klart forøget, 
hvis systemerne er sammenlignelige på europæisk plan.

Ændringsforslag 360
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporter om offentlig kontrol Registrering og rapporter om offentlig 
kontrol

Or. de

Ændringsforslag 361
Horst Schnellhardt

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

De kompetente myndigheder udarbejder 
rapporter om hver enkelt offentlig kontrol, 
de gennemfører.

De kompetente myndigheder registrerer og 
dokumenterer hver enkelt offentlig 
kontrol, de gennemfører. De udarbejder en 
rapport om de gennemførte kontroller, 
hvor der er fastslået en overtrædelse af 
denne forordning eller bestemmelserne i 
artikel 1, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

For at reducere bureaukratiet skal der kun udarbejdes rapporter for de kontroller, hvor der 
er konstateret tilbageholdelse af oplysninger. Det samlede antal kontroller samt deres 
resultater offentliggøres i henhold til artikel 10 i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 362
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder udarbejder 
rapporter om hver enkelt offentlig kontrol, 
de gennemfører.

De kompetente myndigheder udarbejder 
rapporter om hver enkelt offentlig kontrol, 
de har gennemført.

Or. es

Begrundelse

Sproglig ændring. Hensigten er at undgå forveksling af henholdsvis inspektionsrapporten og 
årsrapporten.

Ændringsforslag 363
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dokumentationen for resultaterne af 
de offentlige kontroller ved 
grænsekontrolsteder finder sted i henhold 
til artikel 54, stk. 2b, i det fælles 
sundhedsimportdokument.

Or. de

Begrundelse

For at reducere bureaukratiet bør der ikke foregå nogen dobbeltdokumentation. 
Registreringen i henhold til artikel 54 anses for at være tilstrækkelig.

Ændringsforslag 364
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår

Offentlig kontrol, metoder og teknikker 

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

2. Offentlig kontrol omfatter følgende i 
det omfang, det er relevant:

a) en undersøgelse af de kontrolsystemer, 
som operatører har indført, og af de 
opnåede resultater

b) en inspektion af:

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

ii) råvarer, ingredienser, hjælpemidler til 
forarbejdning og andre produkter, der 
anvendes til tilberedning og produktion af 
varer eller til fodring eller behandling af 
dyr

iii) halvfabrikata

iv) rengørings- og 
vedligeholdelsesprodukter og -processer 
samt plantebeskyttelsesmidler

v) mærkning, præsentation og reklame

c) kontrol af hygiejneforholdene i 
operatørernes lokaler

d) en vurdering af procedurer for god 
fremstillingspraksis, god hygiejnepraksis, 
godt landmandskab og HACCP-
procedurerne (hazard analysis critical 
control points - procedurerne for 
risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter)

e) en undersøgelse af dokumenter og 
andre registrerede oplysninger, der kan 
være relevante for vurderingen af 
overensstemmelsen med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2

f) interview med operatører og deres 
personale

g) en aflæsning af de værdier, der er 
registreret af operatørers 
måleinstrumenter

h) kontrol ved brug af de kompetente 
myndigheders egne instrumenter for at 
verificere målinger foretaget af operatører

i) andre aktiviteter, der er nødvendige for 
at identificere manglende overholdelse.

Or. de

Begrundelse

De indholdsmæssige overlapninger gør det nærliggende at lægge artikel 9 og 13 sammen.
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Ændringsforslag 365
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget har til hensigt at sikre overensstemmelse med artikel 2, stk. 41 og 42, samt 
inklusionen af nye definitioner.

Ændringsforslag 366
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 367
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 368
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Offentlig kontrol omfatter følgende i det 
omfang, det er relevant:

2. Offentlig kontrol omfatter følgende:

Or. en

Ændringsforslag 369
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en inspektion af: b) en kontrol af:
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Or. es

Begrundelse

Der findes forskellige kontrolteknikker, og litra b) bør henvise til alle disse og ikke kun til 
"inspektion".

Ændringsforslag 370
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

Det er ikke alle operatører, der benytter sig af HACCP-principper (risikoanalyser og kritiske 
kontrolpunkter). Primærproducentvirksomheder og andre virksomheder defineres ikke 
yderligere, hvilket kan skabe usikkerhed.

Ændringsforslag 371
Anna Rosbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) primærproducentvirksomheder og andre 
virksomheder, herunder deres
produktionsområder (marker, enge, 
frugthaver, skove osv.), lokaler, kontorer, 
udstyr, installationer, maskiner, transport 
samt deres dyr og varer
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Or. en

Begrundelse

Eftersom produktionsområderne (jordstykker) ikke altid udgør en del af en 
primærproducentvirksomheders (umiddelbare) omgivelser, er der her behov for en 
præcisering.

Ændringsforslag 372
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 373
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) primærproducentvirksomheder og andre 
virksomheder, herunder deres omgivelser, 
lokaler, kontorer, udstyr, installationer, 
maskiner, transport samt deres dyr og 
varer, herunder materialer og artikler 
bestemt til at komme i berøring med 
fødevarer
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Or. en

Ændringsforslag 374
Anna Rosbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) råvarer, ingredienser, hjælpemidler til 
forarbejdning og andre produkter, der 
anvendes til tilberedning og produktion af 
varer eller til fodring eller behandling af 
dyr

ii) råvarer, ingredienser, hjælpemidler til 
forarbejdning, materialer bestemt til 
kontakt med fødevarer og andre produkter, 
der anvendes til tilberedning og produktion 
af varer eller til fodring eller behandling af 
dyr

Or. en

Ændringsforslag 375
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) materialer bestemt til kontakt med 
fødevarer

Or. pl

Ændringsforslag 376
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en vurdering af procedurer for god 
fremstillingspraksis, god hygiejnepraksis, 

d) en vurdering af procedurer for god 
fremstillingspraksis, god hygiejnepraksis 
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godt landmandskab og HACCP-
procedurerne (hazard analysis critical 
control points - procedurerne for 
risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter)

og HACCP-procedurerne (hazard analysis 
critical control points - procedurerne for 
risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter)

Or. de

Ændringsforslag 377
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en vurdering af procedurer for god 
fremstillingspraksis, god hygiejnepraksis, 
godt landmandskab og HACCP-
procedurerne (hazard analysis critical 
control points - procedurerne for 
risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter)

d) en vurdering af procedurer for god 
fremstillingspraksis, god hygiejnepraksis, 
godt landmandskab og procedurer baseret
på HACCP-principperne

Or. en

Begrundelse

I modsætning til Kommissionens forslag gælder det lovgivningsmæssige krav ikke specifikt 
procedurerne for risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter (HACCP-procedurerne).

Ændringsforslag 378
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en undersøgelse af dokumenter og andre 
registrerede oplysninger, der kan være 
relevante for vurderingen af 
overensstemmelsen med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2

e) en undersøgelse af dokumenter, 
registrerede oplysninger om sporbarhed
og andre registrerede oplysninger, der kan 
være relevante for vurderingen af 
overensstemmelsen med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2



PE526.076v01-00 62/98 AM\1013304DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 379
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I det omfang, det er nødvendigt for 
gennemførelsen af offentlig kontrol eller 
andre officielle aktiviteter, skal 
operatørerne, hvis de kompetente 
myndigheder kræver det, give de 
kompetente myndigheders personale 
adgang til:

1. I det omfang, det er nødvendigt for 
gennemførelsen af offentlig kontrol eller 
andre officielle aktiviteter, skal 
operatørerne, hvis de kompetente 
myndigheder kræver det, give de 
kompetente myndigheders personale og 
personalet hos organerne med delegerede 
opgaver, såfremt specifikke opgaver 
vedrørende officiel kontrol er uddelegeret 
i henhold til artikel 25, adgang til:

Or. it

Begrundelse

Rettelse til ændringsforslag 18 (udkast til betænkning). Der er tale om officiel kontrol, og ikke 
om risikokontrol, sådan som det fejlagtigt anføres i artikel 18 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 380
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) deres lokaler a) lokaler

Or. pl

Ændringsforslag 381
Jolanta Emilia Hibner
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres it-informationsstyringssystemer b) it-informationsstyringssystemer

Or. pl

Ændringsforslag 382
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres it-informationsstyringssystemer b) deres relevante it-
informationsstyringssystemer

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 383
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) deres dyr og varer c) dyr og varer

Or. pl

Ændringsforslag 384
Jolanta Emilia Hibner
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 385
Jolanta Emilia Hibner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) deres dokumenter og alle andre 
relevante oplysninger.

d) dokumenter og alle andre relevante 
oplysninger.

Or. pl

Ændringsforslag 386
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) deres dokumenter og alle andre 
relevante oplysninger.

d) deres relevante dokumenter og alle 
andre relevante oplysninger samt de i 
artikel 9, stk. 3, anførte kontrolobjekter.

Or. de

Begrundelse

Præcision og udvidelse. Artikel 9, stk. 3, vedrører det stillede ændringsforslag. Ellers 
artikel 13, stk. 2, i Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 387
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) deres dokumenter og alle andre 
relevante oplysninger.

d) deres dokumenter og alle andre 
relevante oplysninger, herunder 
resultaterne af eventuelle egentest; den 
enkelte operatør skal være i stand til som 
minimum at angive hver operatør, han 
modtager forsyninger fra, og hver 
operatør, han leverer forsyninger til.

Or. en

Ændringsforslag 388
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) deres dokumenter og alle andre 
relevante oplysninger.

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

Or. es

Ændringsforslag 389
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med offentlig kontrol og
andre officielle aktiviteter skal 
operatørerne bistå de kompetente 

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

myndigheders personale i udførelsen af 
deres kontrolopgaver.

Or. es

Ændringsforslag 390
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Operatørerne stiller prøver til rådighed 
for de kompetente myndigheder, gratis og 
i det nødvendige omfang.

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 391
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den operatør, der er ansvarlig for
sendingen, skal:

3. Den operatør, der er ansvarlig for de 
enkelte dyr eller varer, skal:

Or. es
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Begrundelse

Bestemmelsen bør ikke begrænses til sendinger, eftersom f.eks. husdyr, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for denne bestemmelse, ikke udgør en sending.

Ændringsforslag 392
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) stille alle oplysninger om sendingen til 
rådighed i papirform eller elektronisk.

b) omgående stille alle krævede
oplysninger om sendingen til rådighed i 
papirform eller elektronisk.

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 393
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
for:

udgår

a) de nærmere bestemmelser for de 
kompetente myndigheders adgang til de it-
informationsstyringssystemer, der er 
omhandlet i stk. 1, litra b)

b) samarbejdet mellem operatører og 
kompetente myndigheder, jf. stk. 3.

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

Or. en

Begrundelse

Lovgivning om regler for, hvorledes de kompetente myndigheder sikrer sig adgang til it-
informationsstyringssystemer, og om regler for samarbejdet mellem operatører og 
kompetente myndigheder er helt unødvendigt og kunne forstyrre strafferetlige undersøgelser.

Ændringsforslag 394
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
for:

udgår

a) de nærmere bestemmelser for de 
kompetente myndigheders adgang til de it-
informationsstyringssystemer, der er 
omhandlet i stk. 1, litra b)

b) samarbejdet mellem operatører og 
kompetente myndigheder, jf. stk. 3.

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

Or. de

Ændringsforslag 395
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved udgår
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gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
for:

a) de nærmere bestemmelser for de 
kompetente myndigheders adgang til de it-
informationsstyringssystemer, der er 
omhandlet i stk. 1, litra b)

b) samarbejdet mellem operatører og 
kompetente myndigheder, jf. stk. 3.

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

Or. es

Begrundelse

Det fører for vidt, hvis Kommissionen kan fastsætte så konkrete regler for den enkelte 
kompetente myndighed. Ovennævnte er ligeledes i strid med nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 396
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) verifikation foretaget af en 
embedsdyrlæge eller under dennes ansvar
af dyrenes sundhed og velfærd før 
slagtning

a) verifikation foretaget af en 
embedsdyrlæge af dyrenes sundhed og 
velfærd før slagtning

Or. en

Ændringsforslag 397
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) verifikation foretaget af en 
embedsdyrlæge eller under dennes ansvar
af dyrenes sundhed og velfærd før 
slagtning

a) verifikation foretaget af en 
embedsdyrlæge af dyrenes sundhed og 
velfærd før slagtning

Or. en

Ændringsforslag 398
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) verifikation foretaget af en 
embedsdyrlæge eller under dennes ansvar 
af dyrenes sundhed og velfærd før 
slagtning

a) verifikation foretaget af en 
embedsdyrlæge eller under dennes ansvar 
af dyrene med hensyn til deres identitet,
sundhed og velfærd samt fækale eller 
andre forureninger før slagtning

Or. de

Begrundelse

Inddragelse af væsentlige elementer af de hidtidige bestemmelser i forordningens kernetekst.

Ændringsforslag 399
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) verifikation og vurdering af 
oplysningerne fra fødevarekæden

Or. de
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Begrundelse

Inddragelse af væsentlige elementer af de hidtidige bestemmelser i forordningens kernetekst.

Ændringsforslag 400
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) offentlig kontrol gennemført af en 
embedsdyrlæge eller under dennes ansvar
på slagterier, opskæringsvirksomheder og 
vildthåndteringsvirksomheder for at 
verificere opfyldelsen af de krav, der stilles 
til:

b) offentlig kontrol gennemført af en 
embedsdyrlæge på slagterier, opskærings-
og forarbejdningsvirksomheder og
vildthåndteringsvirksomheder for at 
verificere opfyldelsen af de krav, der stilles 
til:

Or. en

Ændringsforslag 401
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hygiejnen i kødproduktion i) hygiejnen i kødproduktion

– lokaliteternes og deres inventars 
udformning og vedligeholdelsesstand

– de HACCP-understøttede principper før, 
under og efter aktiviteternes 
gennemførelse, især til beskyttelse mod 
mikrobiologiske, kemiske eller fysiske 
risici

– personlig hygiejne

– instruktion i hygiejne og arbejdsmetoder

Or. de
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Begrundelse

Inddragelse af væsentlige elementer af de hidtidige bestemmelser i forordningens kernetekst.

Ændringsforslag 402
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hygiejnen i kødproduktion i) sikkerheden og hygiejnen i 
kødproduktion

Or. en

Ændringsforslag 403
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hygiejnen i kødproduktion i) hygiejnen i kødproduktion og 
produktionen af kød, der er sundt og 
egnet til konsum

Or. en

Ændringsforslag 404
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) håndtering og bortskaffelse af 
animalske biprodukter og specificeret 

udgår
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risikomateriale

Or. es

Begrundelse

Stemmer ikke overens med overskriften.

Ændringsforslag 405
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) dyresundhed og -velfærd. udgår

Or. es

Begrundelse

Det er overflødigt at gentage dyrevelfærd, da begrebet allerede er medtaget i litra a).

Ændringsforslag 406
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) laboratorieforsøg

Or. de

Begrundelse

Inddragelse af væsentlige elementer af de hidtidige bestemmelser i forordningens kernetekst.
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Ændringsforslag 407
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) produktemballagen og mærkningen 
af produkternes art, kvalitet og 
beskaffenhed.

Or. en

Begrundelse

For at bevare forbrugertilliden i landbrugsfødevarekæden skal den offentlige kontrol ved 
kødproduktionen også omfatte verifikation af, at emballeringen og mærkningen af 
produkterne ikke er vildledende.

Ændringsforslag 408
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) forbrugerforventninger med hensyn 
til fødevarens eller enhver anden vares 
art, kvalitet og sammensætning.

Or. en

Ændringsforslag 409
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b – nr. iv b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivb) overvågning af mærkningen for 
konsumegnethed og af anvendelsen af 
mærkningen

Or. de

Begrundelse

Inddragelse af væsentlige elementer af de hidtidige bestemmelser i forordningens kernetekst.

Ændringsforslag 410
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b – nr. iv c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivc) skadedyrsbekæmpelse

Or. de

Begrundelse

Inddragelse af væsentlige elementer af de hidtidige bestemmelser i forordningens kernetekst.

Ændringsforslag 411
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b – nr. iv d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivd) temperaturkontrol

Or. de
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Begrundelse

Inddragelse af væsentlige elementer af de hidtidige bestemmelser i forordningens kernetekst.

Ændringsforslag 412
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b – nr. iv e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ive) vandkvalitet

Or. de

Begrundelse

Inddragelse af væsentlige elementer af de hidtidige bestemmelser i forordningens kernetekst.

Ændringsforslag 413
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b – nr. iv f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivf) kontrol af ind- og udgående 
fødevareleverancer og disses 
ledsagedokumenter

Or. de

Begrundelse

Inddragelse af væsentlige elementer af de hidtidige bestemmelser i forordningens kernetekst.

Ændringsforslag 414
Horst Schnellhardt
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) konstatering af, om personalet og de 
aktiviteter, som personalet gennemfører 
under driften, opfylder de relevante krav i 
alle produktionsled

Or. de

Begrundelse

Inddragelse af væsentlige elementer af de hidtidige bestemmelser i forordningens kernetekst.

Ændringsforslag 415
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hensyntagen til, om der er nogen 
beviselige tegn på svigagtig adfærd.

Or. en

Begrundelse

For at bevare forbrugertilliden i landbrugsvarefødekæden og beskytte menneskers sundhed 
skal der tages skridt til at forebygge svigagtig adfærd i kødproduktionen. De, der 
gennemfører offentlig kontrol, bør derfor være opmærksomme på risikoen for svig i 
fødevarekæden og tage hensyn til dette, når de gennemfører offentlig kontrol.

Ændringsforslag 416
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) verificering af operatørens relevante 
registreringer

Or. de

Begrundelse

Inddragelse af væsentlige elementer af de hidtidige bestemmelser i forordningens kernetekst.

Ændringsforslag 417
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Når embedsdyrlægen har gennemført 
de i stk. 1 omhandlede kontroller, træffer 
han/hun passende forholdsregler 
vedrørende:

– meddelelse om inspektionsresultaterne

– afgørelser vedrørende oplysninger til 
fødevarekæden

– afgørelser vedrørende levende dyr

– afgørelser vedrørende dyrenes velfærd 
og

– afgørelser vedrørende kød

Or. de

Begrundelse

Inddragelse af væsentlige elementer af de hidtidige bestemmelser i forordningens kernetekst.

Ændringsforslag 418
Linda McAvan
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. På slagterier sikrer den kompetente 
myndighed, at mindst én embedsdyrlæge 
er til stede:

a) under hele inspektionen både før og 
efter slagtning

og

b) i vildthåndteringsvirksomheder under 
hele inspektionen efter slagtning.

På opskæringsvirksomheder sikrer den 
kompetente myndighed, at en 
embedsdyrlæge eller en embedsansat 
hjælper til enhver tid er i stand til at 
foretage inspektion.

Or. en

Begrundelse

Genindsætter kravet i den gældende lov med hensyn til inspektionshyppigheden på slagterier.

Ændringsforslag 419
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 ba. Officielle faguddannede 
medhjælpere kan bistå embedsdyrlægen i 
forbindelse med det offentlige tilsyn. Disse 
arbejder da som en del af et uafhængigt 
team.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
henhold til artikel 139 at vedtage 
delegerede retsakter med specifikke 
bestemmelser og indskrænkninger, der 
gælder for officielle faguddannede 



PE526.076v01-00 80/98 AM\1013304DA.doc

DA

medhjælpere, som bistår embedsdyrlægen 
med bestemte opgaver.

Or. de

Begrundelse

Inddragelse af væsentlige elementer af de hidtidige bestemmelser i forordningens kernetekst.

Ændringsforslag 420
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer, at de har et 
tilstrækkeligt antal embedsansatte til at 
foretage den fornødne offentlige kontrol 
med den specificerede hyppighed.

Or. en

Begrundelse

Genindsætter den gældende lovgivning.

Ændringsforslag 421
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 bb. Medlemsstaterne kan tillade 
slagteriets personale at medvirke ved det 
officielle tilsyn af fremstillingen af kød 
fra fjerkræ og dyr af hareordenen samt 
udføre bestemte opgaver på 
embedsdyrlægens ansvar. I disse tilfælde 
sikrer medlemsstaterne, at det pågældende 
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personale

– besidder de påkrævede kvalifikationer 
og gennemfører en relevant uddannelse i 
henhold til de nævnte bestemmelser,

– arbejder uafhængigt af det personale, 
der indgår i produktionen, og

– indberetter eventuelle mangler til 
embedsdyrlægen.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139, i 
hvilke der fastsættes regler for de særlige 
betingelser, hvorunder slagteripersonalet 
overtager aktiviteter ved tilsynet med 
produktionen af fjerkræ- og harekød, 
samt formen for og gennemførelsen af 
tests med henblik på evaluering heraf.

Or. de

Begrundelse

Inddragelse af væsentlige elementer af de hidtidige bestemmelser i forordningens kernetekst.

Ændringsforslag 422
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139
vedrørende særlige regler for offentlig 
kontrol af animalske produkter til konsum 
og dyr bestemt til produktion af sådanne 
produkter for at verificere 
overensstemmelsen med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), c), d) 
og e), og som finder anvendelse på de 
pågældende produkter og dyr, samt af 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage lovgivningsforslag vedrørende 
særlige regler for offentlig kontrol af 
animalske produkter til konsum og dyr 
bestemt til produktion af sådanne produkter 
for at verificere overensstemmelsen med de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra a), c), d) og e), og som finder
anvendelse på de pågældende produkter og 
dyr, samt af foranstaltninger, der skal 
træffes af de kompetente myndigheder som 
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foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder som følge af 
offentlig kontrol. Disse delegerede 
retsakter fastsætter regler for:

følge af offentlig kontrol. Disse
lovgivningsforslag fastsætter regler for:

Or. en

Ændringsforslag 423
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende særlige regler for offentlig 
kontrol af animalske produkter til konsum 
og dyr bestemt til produktion af sådanne 
produkter for at verificere 
overensstemmelsen med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), c), d) 
og e), og som finder anvendelse på de 
pågældende produkter og dyr, samt af 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder som følge af 
offentlig kontrol. Disse delegerede 
retsakter fastsætter regler for:

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende særlige regler for offentlig 
kontrol af animalske produkter til konsum 
og dyr bestemt til produktion af sådanne 
produkter for at verificere 
overensstemmelsen med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), d) og 
e), og som finder anvendelse på de 
pågældende produkter og dyr, samt af 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder som følge af 
offentlig kontrol. Disse delegerede 
retsakter fastsætter regler for:

Or. es

Begrundelse

Denne artikel henviser specifikt til den offentlige kontrol af animalske produkter på slagterier, 
opskæringsvirksomheder og vildthåndteringsvirksomheder, hvorfor litra c), i artikel 1, stk. 2, 
der vedrører regler for foder og fodersikkerhed, bør udgå.

Ændringsforslag 424
Horst Schnellhardt
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende særlige regler for offentlig 
kontrol af animalske produkter til konsum 
og dyr bestemt til produktion af sådanne 
produkter for at verificere 
overensstemmelsen med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), c), d) 
og e), og som finder anvendelse på de 
pågældende produkter og dyr, samt af 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder som følge af 
offentlig kontrol. Disse delegerede 
retsakter fastsætter regler for:

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage yderligere delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende særlige regler for offentlig 
kontrol af animalske produkter til konsum 
og dyr bestemt til produktion af sådanne 
produkter for at verificere 
overensstemmelsen med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), c), d) 
og e), og som finder anvendelse på de 
pågældende produkter og dyr, samt af 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder som følge af 
offentlig kontrol. Der skal i de delegerede 
retsakter tages hensyn til de særlige 
betingelser i små virksomheder, og de skal 
indeholde foranstaltninger til at lette 
anvendelsen af HACCP-principperne, jf. 
artikel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004.
Disse delegerede retsakter fastsætter regler 
for:

Or. de

Ændringsforslag 425
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kompetente myndigheders særlige 
ansvarsområder og opgaver ud over dem, 
der er omhandlet i stk. 1 og i artikel 4, 8, 9,
artikel 10, stk. 1, artikel 11, 12, 13, artikel 
34, stk. 1 og 2, og artikel 36

a) de kompetente myndigheders særlige 
ansvarsområder og opgaver ud over dem, 
der er omhandlet i stk. 1, artikel 10, stk. 1, 
artikel 11 og 12 samt artikel 34, stk. 1 og 2

Or. de
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Begrundelse

De kompetente myndigheders særlige ansvarsområder er en væsentlig bestanddel af 
forordningen og bør reguleres i de tilsvarende artikler. Vedtagelse af supplerende delegerede 
retsakter må anses for at være for vidtrækkende, da de efterfølgende ville kunne få indflydelse 
på fortolkningen af store dele af denne forordning.

Ændringsforslag 426
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 427
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) ensartede og harmoniserede specifikke 
krav til offentlig kontrol og harmoniseret
mindstehyppighed af en sådan offentlig 
kontrol under hensyntagen ikke blot til de 
kriterier, der er omhandlet i artikel 8, stk.
1, men også til de særlige farer og risici, 
som findes i forbindelse med det enkelte 
animalske produkt og de forskellige 
processer, det gennemgår



AM\1013304DA.doc 85/98 PE526.076v01-00

DA

Or. es

Ændringsforslag 428
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 429
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser 
slagteripersonale kan blive inddraget i 
offentlig kontrol, og udformning og 
anvendelse af undersøgelser til at vurdere 
resultaterne

udgår

Or. de

Begrundelse

Dækket ind med ændringsforslaget til artikel 15, stk. 1c (nyt).
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Ændringsforslag 430
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser 
slagteripersonale kan blive inddraget i 
offentlig kontrol, og udformning og 
anvendelse af undersøgelser til at vurdere 
resultaterne

udgår

Or. en

Begrundelse

For at sikre troværdigheden af den offentlige kontrol skal denne være helt upartisk. At tillade, 
at slagteripersonalet inddrages i udformningen og anvendelsen af den offentlige kontrol, ville 
udgøre en interessekonflikt.

Ændringsforslag 431
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser 
slagteripersonale kan blive inddraget i 
offentlig kontrol, og udformning og 
anvendelse af undersøgelser til at vurdere 
resultaterne

udgår

Or. en

Begrundelse

Princippet om at have uafhængige inspektører for kød er en central del af lovgivningen. 
Enhver udvidelse af anvendelsen af virksomhedsansatte inspektører på slagterier bør 
besluttes ved den fælles beslutningsprocedure, ikke ved delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 432
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser 
slagteripersonale kan blive inddraget i 
offentlig kontrol, og udformning og 
anvendelse af undersøgelser til at vurdere 
resultaterne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 433
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser 
slagteripersonale kan blive inddraget i 
offentlig kontrol, og udformning og 
anvendelse af undersøgelser til at vurdere
resultaterne

c) i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser
kvalificeret slagteripersonale kan blive 
inddraget i offentlig kontrol, og 
udformning og anvendelse af specifikke
undersøgelser til at vurdere den tekniske 
kapacitet

Or. es

Begrundelse

Undersøgelser til at vurdere personalets resultater er måske ikke den bedste metode til at 
vurdere personalets tekniske kapacitet til at udføre bestemte opgaver.

Ændringsforslag 434
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til overholdelsen af subsidiaritetsprincippet bør det være op til medlemsstaternes 
kompetente myndigheder, hvilke foranstaltninger de skal iværksætte.

Ændringsforslag 435
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kriterier for, hvornår embedsdyrlægen 
ud fra en risikoanalyse ikke behøver at 
være til stede på slagterier og 
vildthåndteringsvirksomheder under den 
offentlige kontrol, der er omhandlet i stk. 
1.

udgår

Or. de

Begrundelse

Taget op i forbindelse med ændringsforslaget til artikel 15, stk. 1b (nyt).

Ændringsforslag 436
Anna Rosbach
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kriterier for, hvornår embedsdyrlægen 
ud fra en risikoanalyse ikke behøver at 
være til stede på slagterier og 
vildthåndteringsvirksomheder under den 
offentlige kontrol, der er omhandlet i stk. 
1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 437
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kriterier for, hvornår embedsdyrlægen 
ud fra en risikoanalyse ikke behøver at 
være til stede på slagterier og 
vildthåndteringsvirksomheder under den 
offentlige kontrol, der er omhandlet i stk. 
1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 438
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kriterier for, hvornår embedsdyrlægen 
ud fra en risikoanalyse ikke behøver at 
være til stede på slagterier og 
vildthåndteringsvirksomheder under den 

udgår
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offentlige kontrol, der er omhandlet i stk. 
1.

Or. en

Ændringsforslag 439
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kriterier for, hvornår embedsdyrlægen 
ud fra en risikoanalyse ikke behøver at 
være til stede på slagterier og 
vildthåndteringsvirksomheder under den 
offentlige kontrol, der er omhandlet i stk. 
1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 440
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tager hensyn til følgende, 
når den vedtager delegerede retsakter, jf. 
stk. 2:

3. Kommissionen tager hensyn til følgende, 
når den vedtager lovgivningsforslag, jf. 
stk. 2:

Or. en

Ændringsforslag 441
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fødevarevirksomhedsledernes erfaringer 
med anvendelsen af de procedurer, der er 
omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 852/200448

a) de kompetente myndigheders og
fødevarevirksomhedsledernes erfaringer 
med anvendelsen af de procedurer, der er 
omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 852/200448

__________________ __________________
48 EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. 48 EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med vedtagelsen af delegerede retsakter er det vigtigt også at inddrage de 
kompetente myndigheders erfaringer ved anvendelsen af forordning (EF) nr. 852/2004.

Ændringsforslag 442
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forbrugernes forventninger med 
hensyn til fødevaresammensætning og 
ændringer i fødevareforbrugsmønstre

udgår

Or. de

Begrundelse

Det er ikke defineret tilstrækkelig klart, hvordan forbrugernes forventninger bliver fastslået, 
og på hvilken måde de indgår i udarbejdelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 443
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sandsynligheden for svigagtig adfærd.

Or. en

Ændringsforslag 444
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For så vidt som dette ikke hindrer 
opfyldelsen af de mål for menneskers og 
dyrs sundhed, der forfølges i de regler, som 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), c), 
d) og e), og som finder anvendelse på 
animalske produkter til konsum og dyr, der 
er bestemt til produktion af sådanne 
produkter, tager Kommissionen også 
hensyn til følgende elementer, når den 
vedtager delegerede retsakter, jf. stk. 2:

4. For så vidt som dette ikke hindrer 
opfyldelsen af de mål for menneskers og 
dyrs sundhed, der forfølges i de regler, som 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), c), 
d) og e), og som finder anvendelse på 
animalske produkter til konsum og dyr, der 
er bestemt til produktion af sådanne 
produkter, tager Kommissionen også 
hensyn til følgende elementer, når den 
vedtager lovgivningsforslag, jf. stk. 2:

Or. en

Ændringsforslag 445
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) behovet for at lette anvendelsen af de 
delegerede retsakter i små virksomheder

udgår

Or. de
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Begrundelse

Med henblik på større læsevenlighed og senere anvendelse af de delegerede retsakter bør de 
eventuelle lettelser for små virksomheder være indeholdt i den respektive retsakt. Derfor er 
dette aspekt blevet medtaget i ændringsforslaget til artikel 15, stk. 2.

Ændringsforslag 446
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139
vedrørende regler for offentlig kontrol for 
at verificere overensstemmelsen med de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra a), og som finder anvendelse på visse 
stoffer, hvis anvendelse på afgrøder eller 
dyr eller til at producere eller forarbejde 
fødevarer eller foder kan føre til 
restkoncentrationer af disse stoffer i 
fødevarer eller foder, og for 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder som følge af 
offentlig kontrol. Disse delegerede 
retsakter skal tage hensyn til behovet for at 
sikre et minimumsniveau af offentlig 
kontrol for at forhindre anvendelsen af 
disse stoffer i strid med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), og 
fastsætte regler for:

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage lovgivningsforslag vedrørende 
regler for offentlig kontrol for at verificere 
overensstemmelsen med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), og 
som finder anvendelse på visse stoffer, hvis
anvendelse på afgrøder eller dyr eller til at 
producere eller forarbejde fødevarer eller 
foder kan føre til restkoncentrationer af 
disse stoffer i fødevarer eller foder, og for 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder som følge af 
offentlig kontrol. Disse lovgivningsforslag
skal tage hensyn til behovet for at sikre et 
minimumsniveau af offentlig kontrol for at 
forhindre anvendelsen af disse stoffer i 
strid med de regler, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 2, litra a), og fastsætte regler 
for:

Or. en

Ændringsforslag 447
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a



PE526.076v01-00 94/98 AM\1013304DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 448
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 449
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særlige regler for offentlig kontrol og for 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder i forbindelse med 

Særlige regler for offentlig kontrol og for 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder i forbindelse med 
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dyr, animalske produkter,
reproduktionsmateriale, animalske 
biprodukter og afledte produkter

dyr, animalske produkter og
reproduktionsmateriale

Or. de

Begrundelse

For animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, indeholder forordning (EF) nr. 
1069/2009 detaljerede hygiejnebestemmelser og regler for tilsyn hermed. Denne forordning 
bør opretholdes og ikke overføres til en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 450
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlig kontrol i forbindelse med dyr 
omfatter:

– kontrol af foranstaltningerne til 
beskyttelse mod biologiske og kemiske 
trusler mod menneske- og dyresundhed

– kontrol af foranstaltningerne til 
dyrebeskyttelse, uden at bestemmelserne i 
artikel 18 anfægtes

– kontrol af foranstaltningerne til 
sygdomsbekæmpelse eller -udryddelse

Or. de

Begrundelse

Nærmere definition af det potentielle indhold i en delegeret retsakt

Ændringsforslag 451
Horst Schnellhardt
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlig kontrol i forbindelse med 
animalske produkter omfatter:

– kontrol af sikkerhed og hygiejne

– kontrol af mærkning og emballering

Or. de

Begrundelse

Nærmere definition af det potentielle indhold i en delegeret retsakt

Ændringsforslag 452
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139
vedrørende regler for offentlig kontrol af 
dyr, animalske produkter, 
reproduktionsmateriale, animalske 
biprodukter og afledte produkter for at 
verificere overensstemmelsen med de EU-
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra d) og e), og for foranstaltninger, der 
skal træffes af de kompetente myndigheder 
som følge af offentlig kontrol. Disse
delegerede retsakter skal tage hensyn til 
dyresundhedsrisici i forbindelse med dyr, 
animalske produkter og 
reproduktionsmateriale og til risici for 
menneskers og dyrs sundhed i forbindelse 
med animalske biprodukter og afledte 
produkter og fastsætte regler for:

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage lovgivningsforslag vedrørende 
regler for offentlig kontrol af dyr, 
animalske produkter, 
reproduktionsmateriale, animalske 
biprodukter og afledte produkter for at 
verificere overensstemmelsen med de EU-
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra d) og e), og for foranstaltninger, der 
skal træffes af de kompetente myndigheder 
som følge af offentlig kontrol. Disse
lovgivningsforslag skal tage hensyn til 
dyresundhedsrisici i forbindelse med dyr, 
animalske produkter og 
reproduktionsmateriale og til risici for 
menneskers og dyrs sundhed i forbindelse 
med animalske biprodukter og afledte 
produkter og fastsætte regler for:
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Or. en

Ændringsforslag 453
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for offentlig kontrol af 
dyr, animalske produkter, 
reproduktionsmateriale, animalske 
biprodukter og afledte produkter for at 
verificere overensstemmelsen med de EU-
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra d) og e), og for foranstaltninger, der 
skal træffes af de kompetente myndigheder 
som følge af offentlig kontrol. Disse 
delegerede retsakter skal tage hensyn til 
dyresundhedsrisici i forbindelse med dyr, 
animalske produkter og 
reproduktionsmateriale og til risici for 
menneskers og dyrs sundhed i forbindelse 
med animalske biprodukter og afledte 
produkter og fastsætte regler for:

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for offentlig kontrol af 
dyr, animalske produkter, 
reproduktionsmateriale, animalske 
biprodukter og afledte produkter for at 
verificere overensstemmelsen med de EU-
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra d) og e), og for foranstaltninger, der 
skal træffes af de kompetente myndigheder 
som følge af offentlig kontrol. Disse 
delegerede retsakter skal tage hensyn til 
dyresundhedsrisici i forbindelse med dyr, 
animalske produkter og 
reproduktionsmateriale og fastsætte regler 
for:

Or. de

Begrundelse

Udspecificering af animalske biprodukter og afledte produkter

Ændringsforslag 454
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kompetente myndigheders særlige 
ansvarsområder og opgaver ud over dem, 
der er fastlagt i artikel 4, 8, 9, artikel 10, 
stk. 1, artikel 11, 12, 13, artikel 34, stk. 1 
og 2, og artikel 36

a) de kompetente myndigheders særlige 
ansvarsområder og opgaver ud over dem, 
der er fastlagt i artikel 10, stk. 1, artikel 11
og 12 samt artikel 34, stk. 1 og 2

Or. de

Begrundelse

De kompetente myndigheders særlige ansvarsområder er en væsentlig bestanddel af 
forordningen og bør reguleres i de tilsvarende artikler. Vedtagelse af supplerende delegerede 
retsakter må anses for at være for vidtrækkende, da de efterfølgende ville kunne få indflydelse 
på fortolkningen af store dele af denne forordning.

Ændringsforslag 455
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en


