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Ändringsförslag 256

Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tystnadsplikt för personalen på de 
behöriga myndigheterna.

Utlämnande av information från de 
behöriga myndigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 257
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tystnadsplikt för personalen på de 
behöriga myndigheterna

Tystnadsplikt för personalen som arbetar 
för de behöriga myndigheterna

Or. es

Motivering

De behöriga myndigheterna kan ha egen eller kontraktsanställd personal. Därför ger 
formuleringen ”som arbetar för” en bättre bild av de behöriga myndigheternas olika 
personaladministrativa situationer.

Ändringsförslag 258
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska kräva att 
personalen inte lämnar ut information som 
den fått del av vid utförandet av sina 
uppgifter i samband med offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet och som är 
av den arten att den omfattas av 
tystnadsplikt i enlighet med punkt 2.

1. De behöriga myndigheterna ska kräva att 
personalen bortsett från rapporteringskrav 
inom myndigheten inte lämnar ut 
information som den fått del av vid 
utförandet av sina uppgifter i samband med 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet och som är av den arten att den
omfattas av tystnadsplikt i enlighet med 
punkt 2.

Tystnadsplikten omfattar framförallt 
följande information:

– sekretess i samband med 
förundersökningar eller pågående 
rättsliga förfaranden,

– personuppgifter,

– de dokument som undantas i enlighet
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1049/2001 av den 
30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar,

– information som är skyddad av nationell 
lagstiftning eller gemenskapsrätten och i 
synnerhet avser följande: tystnadsplikt, 
sekretess som omfattar förfaranden, 
förhållandet till andra stater och det 
nationella försvaret.

Or. de

Motivering

För att inte lägga hinder i vägen för de behöriga myndigheternas rationella verksamhet bör 
utlämnandet av information inom den behöriga myndigheten, till exempel det som är 
nödvändigt i samband med den officiella rapporteringsskyldigheten till överordnade enheter, 
undantas från denna bestämmelse. Dessutom tydliggörs vilken information som framförallt 
kan omfattas av tystnadsplikten.

Ändringsförslag 259
Horst Schnellhardt
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte tvingande hänsyn till 
allmänintresset motiverar att information 
lämnas ut, ska uppgifter omfattas av 
tystnadsplikt enligt punkt 1 om deras 
utlämnande skulle undergräva

2. Vid skälig misstanke om risker för 
människors eller djurs hälsa eller för 
andra betydande eller upprepade 
överträdelser av denna förordning ska de 
behöriga myndigheterna vidta lämpliga 
och proportionella åtgärder för att 
informera allmänheten om riskerna eller 
överträdelserna utan att det påverkar 
nationella eller EU-bestämmelser om 
tillgången till dokument.

I informationen till allmänheten ska 
överträdelsens eller riskens art, allvar och 
omfattning samt de åtgärder som ska 
vidtas för att avhjälpa risken eller 
överträdelsen beaktas när de berörda 
aktörernas namn eller 
produktbeteckningar anges.

Myndigheterna får endast informera 
allmänheten om andra lika effektiva 
åtgärder, i synnerhet information från 
den som har orsakat risken eller 
överträdelsen, inte kan genomföras eller 
inte kan genomföras i tid för att skydda 
konsumenternas berättigade intressen.

Om misstanken avskrivs eller om 
överträdelsen åtgärdas ska informationen 
till allmänheten raderas av de behöriga 
myndigheterna.

Or. de

Motivering

Uttrycket ”tvingande hänsyn till allmänintresset” är inte tillräckligt tydligt. I vissa fall är det 
nödvändigt med information till allmänheten, men den bör vara proportionell.

Ändringsförslag 260
Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte tvingande hänsyn till 
allmänintresset motiverar att information 
lämnas ut, ska uppgifter omfattas av 
tystnadsplikt enligt punkt 1 om deras 
utlämnande skulle undergräva

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Ändringsförslag 261
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) syftet med inspektioner, 
undersökningar eller revisioner,

utgår

Or. de

Motivering

Beaktas i omformuleringen av artikel 7.2.

Ändringsförslag 262
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) skyddet för en fysisk eller juridisk 
persons affärsintressen,

utgår

Or. de
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Motivering

Beaktas i omformuleringen av artikel 7.2.

Ändringsförslag 263
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) skyddet för en fysisk eller juridisk 
persons affärsintressen,

b) skyddet för en fysisk eller juridisk 
persons eller annan enhets affärsintressen,

Or. pl

Ändringsförslag 264
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) skyddet för rättsliga förfaranden och 
juridisk rådgivning.

utgår

Or. de

Motivering

Beaktas i ändringsförslaget till artikel 7.3.

Ändringsförslag 265
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det som sägs i punkterna 1 och 2 ska 
inte hindra de behöriga myndigheterna 
från att offentliggöra resultatet från 
offentlig kontroll av enskilda aktörer eller 
på annat sätt tillhandahålla allmänheten 
informationen, under förutsättning att 
följande villkor är uppfyllda:

utgår

a) Den berörda aktören har beretts
tillfälle att yttra sig om den information 
som den behöriga myndigheten har för 
avsikt att offentliggöra eller på annat sätt 
tillhandahålla allmänheten innan den 
offentliggörs eller lämnas ut.

b) Den information som offentliggörs 
eller på annat sätt tillhandahålls 
allmänheten tar hänsyn till den berörda 
aktörens synpunkter eller offentliggörs 
eller lämnas ut tillsammans med sådana 
synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 266
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det som sägs i punkterna 1 och 2 ska 
inte hindra de behöriga myndigheterna 
från att offentliggöra resultatet från 
offentlig kontroll av enskilda aktörer eller 
på annat sätt tillhandahålla allmänheten 
informationen, under förutsättning att 
följande villkor är uppfyllda:

utgår

a) Den berörda aktören har beretts 
tillfälle att yttra sig om den information 
som den behöriga myndigheten har för 
avsikt att offentliggöra eller på annat sätt 
tillhandahålla allmänheten innan den 
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offentliggörs eller lämnas ut.

b) Den information som offentliggörs 
eller på annat sätt tillhandahålls 
allmänheten tar hänsyn till den berörda 
aktörens synpunkter eller offentliggörs 
eller lämnas ut tillsammans med sådana 
synpunkter.

Or. de

Motivering

Denna artikel strider helt mot artikel 7.1 och 7.2.

Ändringsförslag 267
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det som sägs i punkterna 1 och 2 ska 
inte hindra de behöriga myndigheterna från 
att offentliggöra resultatet från offentlig 
kontroll av enskilda aktörer eller på annat 
sätt tillhandahålla allmänheten 
informationen, under förutsättning att 
följande villkor är uppfyllda:

3. Det som sägs i punkterna 1 och 2 ska 
inte hindra de behöriga myndigheterna från 
att offentliggöra resultatet från offentlig 
kontroll av enskilda aktörer, under 
förutsättning att följande villkor är 
uppfyllda:

Or. de

Ändringsförslag 268
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det som sägs i punkterna 1 och 2 ska 
inte hindra de behöriga myndigheterna 
från att offentliggöra resultatet från 

3. Behöriga myndigheter ska publicera
resultatet från offentlig kontroll av enskilda 
aktörer eller på annat sätt tillhandahålla 
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offentlig kontroll av enskilda aktörer eller 
på annat sätt tillhandahålla allmänheten 
informationen, under förutsättning att 
följande villkor är uppfyllda:

allmänheten informationen, under 
förutsättning att följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 269
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det som sägs i punkterna 1 och 2 ska 
inte hindra de behöriga myndigheterna från 
att offentliggöra resultatet från offentlig 
kontroll av enskilda aktörer eller på annat 
sätt tillhandahålla allmänheten 
informationen, under förutsättning att 
följande villkor är uppfyllda:

3. Det som sägs i punkterna 1 och 2 ska 
inte hindra de behöriga myndigheterna från 
att offentliggöra resultatet från offentlig 
kontroll av enskilda aktörer eller på annat 
sätt tillhandahålla allmänheten 
informationen, under förutsättning att 
hänsyn tas till pågående 
förundersökningar eller rättsliga 
förfaranden och att följande villkor är 
uppfyllda:

Or. de

Motivering

På grunda av ändringen av punkt 2 i denna artikel ska åtminstone skyddet för rättsliga 
förfaranden nämnas på nytt.

Ändringsförslag 270
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det som sägs i punkterna 1 och 2 ska 
inte hindra de behöriga myndigheterna från 

3. Det som sägs i punkterna 1 och 2 ska 
inte hindra de behöriga myndigheterna från 
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att offentliggöra resultatet från offentlig 
kontroll av enskilda aktörer eller på annat 
sätt tillhandahålla allmänheten 
informationen, under förutsättning att 
följande villkor är uppfyllda:

att offentliggöra resultatet från offentlig 
kontroll av enskilda aktörer som är 
etablerade inom landet eller på annat sätt 
tillhandahålla allmänheten informationen, 
under förutsättning att följande villkor är 
uppfyllda:

Or. es

Motivering

Bestämmelserna på detta område är inte harmoniserade, och denna befogenhet bör 
begränsas geografiskt.

Ändringsförslag 271
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den berörda aktören har beretts tillfälle 
att yttra sig om den information som den 
behöriga myndigheten har för avsikt att 
offentliggöra eller på annat sätt 
tillhandahålla allmänheten innan den 
offentliggörs eller lämnas ut.

a) Den berörda aktören har beretts tillfälle 
att yttra sig om den information som den 
behöriga myndigheten har för avsikt att 
offentliggöra innan den offentliggörs eller 
lämnas ut.

Or. de

Ändringsförslag 272
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den berörda aktören har beretts tillfälle 
att yttra sig om den information som den 
behöriga myndigheten har för avsikt att 
offentliggöra eller på annat sätt 

a) Den berörda aktören har godkänt den 
information som den behöriga 
myndigheten har för avsikt att 
offentliggöra eller på annat sätt 
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tillhandahålla allmänheten innan den 
offentliggörs eller lämnas ut.

tillhandahålla allmänheten innan den 
offentliggörs eller lämnas ut.

Or. de

Ändringsförslag 273
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den information som offentliggörs eller 
på annat sätt tillhandahålls allmänheten tar 
hänsyn till den berörda aktörens 
synpunkter eller offentliggörs eller lämnas 
ut tillsammans med sådana synpunkter.

b) Den information som ska offentliggöras
eller på annat sätt tillhandahållas
allmänheten tar hänsyn till den berörda 
aktörens synpunkter eller offentliggörs 
eller lämnas ut tillsammans med sådana 
synpunkter.

Or. de

Ändringsförslag 274
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den information som offentliggörs eller 
på annat sätt tillhandahålls allmänheten tar 
hänsyn till den berörda aktörens 
synpunkter eller offentliggörs eller lämnas 
ut tillsammans med sådana synpunkter.

b) Den information som offentliggörs eller 
på annat sätt tillhandahålls allmänheten tar 
hänsyn till den berörda aktörens 
uttalanden eller offentliggörs eller lämnas 
ut tillsammans med sådana uttalanden.

Or. de

Ändringsförslag 275
Horst Schnellhardt
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den information som offentliggörs eller 
på annat sätt tillhandahålls allmänheten tar 
hänsyn till den berörda aktörens 
synpunkter eller offentliggörs eller lämnas 
ut tillsammans med sådana synpunkter.

b) Den information som offentliggörs eller 
på annat sätt tillhandahålls allmänheten tar 
hänsyn till den berörda aktörens 
synpunkter eller offentliggörs eller lämnas 
ut tillsammans och samtidigt med sådana 
synpunkter.

Or. de

Motivering

Det är viktigt att den berörda aktörens synpunkter inte tillfogas myndigheternas information 
till allmänheten först i efterhand. För att få en objektiv framställning bör istället båda 
synsätten offentliggöras samtidigt och tillsammans.

Ändringsförslag 276
Marusya Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Informationen som offentliggörs eller 
på annat sätt tillhandahålls allmänheten 
bör överensstämma med principerna om 
objektivitet och opartiskhet. Uppgifter som 
erhållits under den offentliga kontrollen 
och som omfattas av tystnadsplikt bör inte 
tillkännages och informationen bör inte 
avsiktligt syfta till att skada den berörda 
aktören.

Or. bg

Ändringsförslag 277
Martin Kastler
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Resultatet av den offentliga kontrollen 
bestrids inte av den berörda aktören i ett 
rättsligt förfarande eller prövas i ett 
pågående förfarande av en domstol. 

Or. de

Ändringsförslag 278
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Resultatet av en offentlig kontroll som 
påvisar en kortvarig, mindre överträdelse 
ska inte offentliggöras förrän en 
skyndsam uppföljningskontroll styrker att 
överträdelsen består. 

Or. de

Ändringsförslag 279
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) Offentliggjorda resultat av de 
offentliga kontrollerna ska raderas när 
överträdelsen inte har upprepats efter en 
viss tid och har åtgärdats varaktigt, dock 
senast efter 12 månader.

Or. de
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Ändringsförslag 280
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Behöriga myndigheter är skyldiga att:

– inte sprida information i samband med 
pågående rättsliga förfaranden,

– inte offentliggöra dokument för vilka 
undantag gäller,

– inte under några omständigheter 
offentliggöra information om 
personuppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 281
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska 
regelbundet och med lämplig frekvens 
genomföra riskbaserad offentlig kontroll av 
alla aktörer med hänsyn till följande:

1. De behöriga myndigheterna ska 
regelbundet och med lämplig frekvens 
genomföra riskbaserad offentlig kontroll av 
alla företag med hänsyn till följande:

Or. de

Motivering

Berör framförallt den tyska språkversionen. Det är inte aktören som person som ska 
kontrolleras utan företaget.

Ändringsförslag 282
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska 
regelbundet och med lämplig frekvens
genomföra riskbaserad offentlig kontroll 
av alla aktörer med hänsyn till följande:

1. De behöriga myndigheterna ska med en 
regelbundenhet som är avpassad efter de 
risker som kan förekomma på det aktuella 
området och med lämplig frekvens
genomföra offentlig kontroll av aktörerna 
med hänsyn till följande:

Or. es

Motivering

Eftersom förslaget gäller en riskanalys före utförandet av kontroll, och att man efter denna 
riskanalys kommer att se vilka aktörer som kan utgöra störst risk för livsmedelssäkerheten 
eller djurhälsan, är det inte nödvändigt att säga att ”alla” ska kontrolleras.

Ändringsförslag 283
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) djur och varor, i) djur, skadegörare, växter, 
växtprodukter, andra föremål och varor,

Or. en

Ändringsförslag 284
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) verksamhet som står under aktörernas ii) verksamhet och försiktighetsåtgärder
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kontroll, som står under aktörernas kontroll,

Or. en

Motivering

Certifieringen för ekologiskt lantbruk är processbaserad. Det är nödvändigt att betona denna 
särskilda distinktion för att behålla det nuvarande ekologiska kontrollsystemet.

Ändringsförslag 285
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) den plats där aktören bedriver sin 
verksamhet,

iii) den plats där aktören bedriver sin 
verksamhet, inklusive ursprungsort,

Or. en

Ändringsförslag 286
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) användning av produkter, processer, 
material eller ämnen som kan inverka på 
livsmedels- eller fodersäkerheten, 
djurhälsan eller djurskyddet, växtskyddet 
eller växtförökningsmaterialets identitet 
och kvalitet, eller som, när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, kan ha en negativ 
inverkan på miljön.

iv) användning av produkter, processer, 
material eller ämnen som kan inverka på 
livsmedels- eller fodersäkerheten, 
djurhälsan eller djurskyddet.

(Detta ändringsförslag gäller hela texten.)

Or. de
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Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växtskydd, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel undantas behövs inte denna utvidgning i denna förordning.

Ändringsförslag 287
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) användning av produkter, processer, 
material eller ämnen som kan inverka på 
livsmedels- eller fodersäkerheten, 
djurhälsan eller djurskyddet, växtskyddet 
eller växtförökningsmaterialets identitet 
och kvalitet, eller som, när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, kan ha en negativ 
inverkan på miljön.

iv) användning av produkter, processer, 
material eller ämnen som kan inverka på 
livsmedels- eller fodersäkerheten, 
djurhälsan eller djurskyddet, eller som, när 
det gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, kan ha en negativ 
inverkan på miljön.

Or. de

Ändringsförslag 288
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) användning av produkter, processer, 
material eller ämnen som kan inverka på 
livsmedels- eller fodersäkerheten, 
djurhälsan eller djurskyddet, växtskyddet
eller växtförökningsmaterialets identitet 
och kvalitet, eller som, när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, kan ha en negativ 
inverkan på miljön.

iv) användning av produkter, processer, 
material eller ämnen som kan inverka på 
livsmedels- eller fodersäkerheten, 
djurhälsan eller djurskyddet, eller som, när 
det gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, kan ha en negativ 
inverkan på miljön.
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Or. en

Ändringsförslag 289
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) användning av produkter, processer, 
material eller ämnen som kan inverka på
livsmedels- eller fodersäkerheten, 
djurhälsan eller djurskyddet, växtskyddet 
eller växtförökningsmaterialets identitet 
och kvalitet, eller som, när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, kan ha en negativ 
inverkan på miljön.

iv) användning av produkter, processer, 
material eller ämnen som kan inverka på
livsmedlens säkerhet och hälsosamhet,
fodersäkerheten, djurhälsan eller 
djurskyddet, växtskyddet eller 
växtförökningsmaterialets identitet och 
kvalitet, eller som, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, kan ha en negativ 
inverkan på miljön.

Or. en

Motivering

Då den offentliga kontrollen är riskbaserad bör vi tydligt ange vad som utgör en risk. Risker 
relaterade till livsmedels hälsosamhet, det vill säga mat som inte är lämplig som livsmedel, 
bör inkluderas.

Ändringsförslag 290
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) användning av produkter, processer, 
material eller ämnen som kan inverka på 
livsmedels- eller fodersäkerheten, 
djurhälsan eller djurskyddet, växtskyddet 
eller växtförökningsmaterialets identitet 
och kvalitet, eller som, när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 

iv) användning av produkter, processer, 
material, fodertillsatser eller ämnen som 
kan inverka på livsmedels- eller 
fodersäkerheten, djurhälsan eller 
djurskyddet, växtskyddet eller 
växtförökningsmaterialets identitet och 
kvalitet, eller som, när det gäller genetiskt 
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växtskyddsmedel, kan ha en negativ 
inverkan på miljön.

modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, kan ha en negativ 
inverkan på miljön.

Or. pl

Ändringsförslag 291
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a – led iv a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Risken för att konsumenterna 
vilseleds angående en produkts 
egenskaper, kvalitet eller innehåll 
och/eller risken för att konsumenterna 
lider ekonomisk skada på grund av att de 
fått vilseledande information från 
aktören.

Or. en

Motivering

Konsumenternas förtroende för livsmedelskedjan är viktigt för branschen. När vi definierar 
”risk” är det därför viktigt att vi överväger risken för att konsumenterna vilseleds eller lider 
ekonomisk skada samt risken för människors hälsa.

Ändringsförslag 292
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a – led iv a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) processkraven enligt artikel 1.2 j,

Or. en
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Motivering

Certifieringen för ekologiskt lantbruk är processbaserad. Det är nödvändigt att betona denna 
särskilda distinktion för att behålla det nuvarande ekologiska kontrollsystemet.

Ändringsförslag 293
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Aktörernas tidigare resultat vid offentlig 
kontroll som de varit föremål för och deras 
efterlevnad av de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2.

b) Företagens tidigare resultat vid offentlig 
kontroll som de varit föremål för och deras 
efterlevnad av de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2.

Or. de

Motivering

Berör framförallt den tyska språkversionen. Förtydligande att det är företagens 
kontrollresultat, inte aktörens som är avgörande.

Ändringsförslag 294
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillförlitligheten hos och resultatet av de 
egenkontroller som aktörerna genomfört, 
eller som tredje part genomfört på deras 
begäran, för att säkerställa att de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 följs.

c) Tillförlitligheten hos och resultatet av de 
egenkontroller som aktörerna genomfört, 
eller som tredje part genomfört på deras 
begäran, för att säkerställa att de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 följs.
Överföring av information om dessa 
egenkontroller ska utföras så långt 
möjligt, på ett sätt som minimerar bördan 
för aktörerna.

Or. en
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Ändringsförslag 295
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Konsumenternas förväntningar på 
livsmedels och varors egenskaper, kvalitet 
och sammansättning.

Or. en

Ändringsförslag 296
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Privata kvalitetssäkringsordningar 
införs av aktörerna, vilka är certifierade 
och granskade av fristående och erkända 
certifieringsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 297
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska 
regelbundet och med lämplig frekvens 
genomföra offentlig kontroll för att 
identifiera eventuella avsiktliga 

2. De behöriga myndigheterna ska 
regelbundet och med lämplig frekvens 
genomföra offentlig kontroll för att 
identifiera eventuella avsiktliga 
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överträdelser av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2, med beaktande av 
förutom kriterierna i punkt 1 även den 
information om sådana eventuella 
avsiktliga överträdelser som delats genom 
de mekanismer för administrativt stöd som 
föreskrivs i avdelning IV och all annan 
information som tyder på sådana 
överträdelser.

överträdelser av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2, för att kontrollera att 
kraven och processkriterierna enligt 
artikel 1.2 j följs, med beaktande av 
förutom kriterierna i punkt 1 även den 
information om sådana eventuella 
avsiktliga överträdelser som delats genom 
de mekanismer för administrativt stöd som 
föreskrivs i avdelning IV och all annan 
information som tyder på sådana 
överträdelser.

Or. en

Motivering

Certifieringen för ekologiskt lantbruk är processbaserad. Det är nödvändigt att betona denna 
särskilda distinktion för att behålla det nuvarande ekologiska kontrollsystemet.

Ändringsförslag 298
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska 
regelbundet och med lämplig frekvens 
genomföra offentlig kontroll för att 
identifiera eventuella avsiktliga 
överträdelser av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2, med beaktande av 
förutom kriterierna i punkt 1 även den 
information om sådana eventuella 
avsiktliga överträdelser som delats genom 
de mekanismer för administrativt stöd som 
föreskrivs i avdelning IV och all annan 
information som tyder på sådana 
överträdelser.

2. De behöriga myndigheterna ska 
regelbundet och med lämplig frekvens 
genomföra offentlig kontroll för att 
identifiera eventuella avsiktliga 
överträdelser av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2, med beaktande av 
förutom kriterierna i punkt 1 även den 
information om sådana eventuella 
avsiktliga överträdelser som delats genom 
de mekanismer för administrativt stöd som 
föreskrivs i avdelning IV och all annan 
information som tyder på sådana 
överträdelser.

Kommissionen specificerar genom en 
genomförandeakt enhetlig 
minimifrekvens för offentliga kontroller, 
med beaktande av de särskilda faror och 
risker som är förbundna med varje 
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produkt och de olika processer den 
genomgår. Genomförandeakten ska antas 
senast ett år efter att denna förordning 
trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 299
Marusya Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
för att fastställa enhetliga standarder för 
genomförandet av de kontroller som avses 
i punkterna 1 och 2. Dessa standarder bör 
ta hänsyn till produktens och 
tillverkningens särskilda egenskaper och 
de bör omfatta en produkt eller en 
produktkategori och ett slag av 
tillverkning eller en tillverkningskategori 
som är underställda offentlig kontroll i 
enlighet med denna förordning.

Or. bg

Ändringsförslag 300
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Offentlig kontroll ska genomföras utan 
förvarning, utom då

4. Offentlig kontroll ska genomföras utan 
förvarning om tidpunkten, utom då

Or. de
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Motivering

Som förberedelse inför en effektiv offentlig kontroll måste aktörerna ofta sammanställa viss 
dokumentation. Likväl bör den exakta tidpunkten för kontrollen i företaget inte tillkännages.

Ändringsförslag 301
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) det är nödvändigt att förvarna aktören, utgår

Or. en

Ändringsförslag 302
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) det är nödvändigt att förvarna aktören, a) det krävs förberedande åtgärder för 
kontrollen som säkerställer att kontrollen 
blir effektiv,

Or. de

Ändringsförslag 303
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) det är nödvändigt att förvarna aktören, a) behörig myndighet anser att det är 
nödvändigt att förvarna aktören,
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Or. pl

Ändringsförslag 304
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) aktören har begärt sådan offentlig 
kontroll.

b) aktören måste begära sådan offentlig 
kontroll.

Or. es

Motivering

Detta syftar till att undvika att kontrollen genomförs utan föregående varning.

Ändringsförslag 305
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) aktören har begärt sådan offentlig 
kontroll.

b) aktören har begärt sådan offentlig 
kontroll. Sådana tillkännagivna kontroller 
kan inte ersätta standardkontroller utan 
förvarning.

Or. en

Ändringsförslag 306
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Granskningar för kontroll av krav 
enligt artikel 1.2 j utförs.

Or. en

Motivering

Certifieringen för ekologiskt lantbruk är processbaserad. Det är nödvändigt att betona denna 
särskilda distinktion för att behålla det nuvarande ekologiska kontrollsystemet.

Ändringsförslag 307
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Situationer där en förvarning om att 
offentliga kontroller ska göras anses 
nödvändig i enlighet med punkt 4 a i 
denna artikel ska fastställas i en bilaga till 
denna förordning.

Or. en

Motivering

För att resultaten av offentliga kontroller ska visa en aktörs normala praxis är det 
lämpligaste att alla offentliga kontroller är oväntade och görs utan förvarning. Det aktuella 
undantaget är för omfattande, och därför bör specifika situationer där en förvarning kan vara 
nödvändig fastställas i artikeldelen i förordningen.

Ändringsförslag 308
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Offentlig kontroll ska så långt möjligt 
genomföras på ett sätt som minimerar
bördan för aktörerna.

5. Offentlig kontroll ska så långt möjligt 
genomföras så att den administrativa
bördan och de negativa effekterna på 
verksamheten för aktörerna minimeras till 
det absolut nödvändiga.

Or. de

Motivering

Förtydligande att den extra börda som kontrollen utgör för aktörerna ska begränsas i 
möjligaste mån.

Ändringsförslag 309
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Offentlig kontroll ska så långt möjligt
genomföras på ett sätt som minimerar 
bördan för aktörerna.

5. Offentlig kontroll ska genomföras på ett 
sätt som minimerar bördan för aktörerna. 
Om aktörerna ska genomgå olika 
officiella kontroller ska medlemsstaterna 
säkerställa en samordnad strategi för att 
integrera redan befintliga 
kontrollåtgärder.

Or. it

Ändringsförslag 310
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Offentlig kontroll ska så långt möjligt 
genomföras på ett sätt som minimerar 

5. Offentlig kontroll ska så långt möjligt 
genomföras på ett sätt som minimerar 
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bördan för aktörerna. bördan för aktörerna. Om en viss aktör 
under samma period ska genomgå flera 
olika officiella kontroller ska därför den 
behöriga myndigheten se till att 
kontrollerna integreras. 

Or. it

Motivering

Det finns sektorer som under ett och samma år blir föremål för flera olika officiella 
kontroller. För att minska de administrativa bördorna för operatörerna bör de behöriga 
myndigheterna därför om möjligt tillämpa en samordnad strategi för kontrollerna.

Ändringsförslag 311
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Offentlig kontroll ska så långt möjligt 
genomföras på ett sätt som minimerar 
bördan för aktörerna.

5. Offentlig kontroll ska så långt möjligt 
genomföras på ett sätt som minimerar 
bördan för aktörerna men utan att detta 
påverkar kontrollens kvalitet negativt.

Or. en

Ändringsförslag 312
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De behöriga myndigheterna ska 
genomföra offentlig kontroll med samma 
noggrannhet oavsett om de berörda djuren 
och varorna

6. De behöriga myndigheterna ska 
genomföra offentlig kontroll med samma 
kriterier oavsett om de berörda djuren och 
varorna

Or. es
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Ändringsförslag 313
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ska exporteras från unionen, eller utgår

Or. es

Motivering

Exporten ska hållas utanför tillämpningsområdet. Den sker dessutom med hänsyn till 
importlandets krav.

Ändringsförslag 314
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Destinationsmedlemsstater får i den 
utsträckning som är absolut nödvändig för 
organisationen av den offentliga kontrollen 
kräva att aktörer som får djur eller varor 
levererade till dem från en annan 
medlemsstat anmäler djurens eller varornas 
ankomst.

7. Destinationsmedlemsstater får i den 
utsträckning som är nödvändig för 
organisationen av den offentliga kontrollen 
kräva att aktörer som får djur eller varor 
levererade till dem från en annan 
medlemsstat anmäler djurens eller varornas 
ankomst.

Or. en

Ändringsförslag 315
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personer, processer och verksamhet som är 
föremål för offentlig kontroll

Personer, processer, verksamhet samt 
metoder och teknik som är föremål för 
offentlig kontroll

Or. de

Motivering

Sammanslagning av artikel 9 och 13 i kommissionens förslag för att samla all information 
som är relevant för kontrollen.

Ändringsförslag 316
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska i den 
utsträckning som krävs för att säkerställa 
att de bestämmelser som avses i artikel 1.2 
följs genomföra offentlig kontroll

1. De behöriga myndigheterna ska i den 
utsträckning som krävs för att säkerställa 
att de bestämmelser som avses i artikel 1.2 
följs genomföra offentlig kontroll

Or. de

Ändringsförslag 317
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) av djur och varor i alla led i 
produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan,

a) av djur, växter, växtprodukter, 
användning av växtskyddsmedel och varor 
i alla led i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan,

Or. en
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Ändringsförslag 318
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) av djur och varor i alla led i 
produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan,

a) av djur och varor i alla led i 
produktions-, bearbetnings-, saluförings-
och distributionskedjan,

Or. es

Motivering

Genom detta beaktas hela livsmedelskedjan på ett tydligare sätt.

Ändringsförslag 319
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) av ämnen, material eller föremål som 
kan inverka på egenskaperna hos djur och 
varor, i alla led i produktions-, 
bearbetnings- och distributionskedjan,

b) av ämnen, material eller andra föremål 
som kan inverka på egenskaperna hos djur 
och varor, i alla led i produktions-, 
bearbetnings- och distributionskedjan,

Or. pl

Ändringsförslag 320
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) av ämnen, material eller föremål som b) av ämnen, material eller föremål som 
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kan inverka på egenskaperna hos djur och 
varor, i alla led i produktions-, 
bearbetnings- och distributionskedjan,

kan inverka på egenskaperna eller hälsan
hos djur och varor, i alla led i produktions-, 
bearbetnings- och distributionskedjan,

Or. en

Ändringsförslag 321
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) av aktörer och den verksamhet och drift 
som står under deras kontroll, av deras 
lokaler och processer, av lagringen, 
transporten och användningen av varor 
samt av djurhållningen.

c) av aktörer och den verksamhet och drift 
som står under deras kontroll, av deras 
lokaler och processer, av lagringen, 
transporten och användningen av varor.

Or. es

Motivering

Vi förstår inte vad som menas med kontroll av ”djurhållningen”.

Ändringsförslag 322
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) av aktörer och den verksamhet och drift 
som står under deras kontroll, av deras 
lokaler och processer, av lagringen, 
transporten och användningen av varor 
samt av djurhållningen.

c) av aktörer och den verksamhet och drift 
som står under deras kontroll, av deras 
lokaler och andra områden och processer, 
av lagringen, transporten och 
användningen av varor samt av 
djurhållningen.

Or. en
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Ändringsförslag 323
Marusya Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) av aktörer och den verksamhet och drift 
som står under deras kontroll, av deras 
lokaler och processer, av lagringen, 
transporten och användningen av varor 
samt av djurhållningen.

c) av aktörer och den verksamhet och drift 
som står under deras kontroll, av deras 
lokaler, odlade arealer och processer, av 
lagringen, transporten och användningen 
av varor samt av djurhållningen.

Or. bg

Ändringsförslag 324
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 9 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) all dokumentation, inklusive 
elektronisk, knuten till bedriven 
verksamhet eller till åtgärder som 
omfattar transport.

Or. pl

Ändringsförslag 325
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska 
genomföra den offentliga kontroll som 
avses i punkt 1 enligt kontrollmetoder och 
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kontrollteknik som i förekommande fall 
ska inbegripa observationer, riktade 
observationer, verifiering, inspektioner, 
revisioner, provtagning, analys, diagnos 
och tester.

Or. de

Motivering

Här övertas artikel 13.1 i kommissionens förslag med anpassningar till den terminologi som 
föreslagits.

Ändringsförslag 326
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska 
genomföra den offentliga kontroll som 
avses i punkt 1 enligt kontrollmetoder och 
kontrollteknik som i förekommande fall 
ska inbegripa observationer, riktade 
observationer, verifiering, inspektioner, 
revisioner, provtagning, analys, diagnos 
och tester.

Or. de

Motivering

Här övertas artikel 13.1 i kommissionens förslag med anpassningar till de ändringar av 
definitionerna som föreslagits.

Ändringsförslag 327
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den offentliga kontrollen ska omfatta 
följande, beroende på vad som är 
lämpligt:

a) Granskning av de kontrollsystem som 
aktörerna har infört och de resultat som 
erhållits genom dessa.

b) Inspektion av

i) primärproduktionsanläggningar och 
andra företag, inklusive deras omgivning, 
lokaler, kontor, utrustning, installationer 
och maskiner, transporter samt av djur 
och varor på dessa,

ii) råvaror, ingredienser, 
processhjälpmedel och andra produkter 
som används för beredning och 
framställning av varor eller för utfodring 
eller behandling av djur,

iii) halvfabrikat,

iv) produkter och metoder för rengöring 
och underhåll,

v) märkning, presentation och reklam.

c) Kontroll av hygienförhållandena i 
aktörernas lokaler.

d) Bedömning av rutinerna för god 
tillverkningssed, god hygienpraxis, god 
lantbrukssed och HACCP Hazard 
Analysis Critical Control Points).

e) Granskning av dokument och annan 
dokumentation som kan vara relevanta 
för bedömningen av efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2.

f) Utfrågning av aktörer och deras 
personal.

g) Avläsning av aktörernas 
mätinstrument.

h) Mätningar med den behöriga 
myndighetens egna instrument för att 
kontrollera aktörernas mätningar.
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All annan verksamhet som är nödvändig 
för att konstatera bristande efterlevnad.

Or. de

Motivering

Här övertas artikel 13.2 i kommissionens förslag med anpassningar till den terminologi som 
föreslagits.

Ändringsförslag 328
Marusya Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska genomföra 
offentlig kontroll med en hög grad av 
öppenhet och tillhandahålla allmänheten 
relevant information om hur den offentliga 
kontrollen är organiserad och hur den 
genomförs.

De behöriga myndigheterna ska genomföra 
offentlig kontroll med en hög grad av 
öppenhet och tillhandahålla allmänheten 
relevant information om resultaten av den 
genomförda kontrollen och 
tillverkningens och produkternas 
överensstämmelse med förordningens 
krav. Om det föreligger hälsorisker ska 
särskilda åtgärder vidtas för att informera 
allmänheten.

Or. bg

Ändringsförslag 329
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska genomföra 
offentlig kontroll med en hög grad av 
öppenhet och tillhandahålla allmänheten 
relevant information om hur den offentliga 
kontrollen är organiserad och hur den 

De behöriga myndigheterna ska genomföra 
offentlig kontroll med en hög grad av 
öppenhet och tillhandahålla allmänheten 
relevant information om hur den offentliga 
kontrollen är organiserad och hur den 
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genomförs. genomförs samt relevant information som 
påverkar folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 330
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska genomföra 
offentlig kontroll med en hög grad av 
öppenhet och tillhandahålla allmänheten 
relevant information om hur den offentliga 
kontrollen är organiserad och hur den 
genomförs.

De behöriga myndigheterna ska genomföra 
offentlig kontroll med en hög grad av 
öppenhet och tillhandahålla allmänheten 
relevant information om hur den offentliga 
kontrollen är organiserad och hur den 
genomförs. Offentliggörandet av 
information ska ske i enlighet med 
proportionalitetsprincipen.

Or. de

Ändringsförslag 331
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska också se till att det regelbundet och 
utan dröjsmål offentliggörs information 
om följande:

De ska också se till att det regelbundet och 
minst en gång om året offentliggörs 
information om följande:

Or. de

Ändringsförslag 332
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska också se till att det regelbundet och 
utan dröjsmål offentliggörs information om 
följande:

De ska också se till att det regelbundet och 
utan dröjsmål offentliggörs information 
som finns i den årliga rapport som 
fastställs i artikel 112.1.

Or. es

Motivering

Texten innehåller förvirrande aspekter som även strider mot artikeln, varför det blir tydligare 
med en korshänvisning till artikel 112.

Ändringsförslag 333
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Typ, antal och resultat av offentlig 
kontroll.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 334
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Typ av och antal fall av bristande 
efterlevnad som påvisats.

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 335
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De fall där de behöriga myndigheterna 
vidtagit åtgärder i enlighet med 
artikel 135.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 336
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De fall där de behöriga myndigheterna 
vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 135.

c) Det antal fall där de behöriga 
myndigheterna vidtagit åtgärder i enlighet 
med artikel 135.

Or. de

Motivering

Oavsett artikel 7.2 bör på grund av uppgiftsskyddet inga aktörer nämnas.

Ändringsförslag 337
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) De fall där de påföljder som avses i utgår
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artikel 136 ålades.

Or. es

Ändringsförslag 338
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) De fall där de påföljder som avses i 
artikel 136 ålades.

d) Det antal fall där de påföljder som avses 
i artikel 136 ålades.

Or. de

Motivering

Oavsett artikel 7.2 bör på grund av uppgiftsskyddet inga aktörer nämnas.

Ändringsförslag 339
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa enhetlig tillämpning 
av bestämmelserna i punkt 1 i denna 
artikel ska kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa och vid 
behov uppdatera det format i vilket den 
information som avses i den punkten ska 
offentliggöras. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 340
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa enhetlig tillämpning 
av bestämmelserna i punkt 1 i denna 
artikel ska kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa och vid 
behov uppdatera det format i vilket den 
information som avses i den punkten ska 
offentliggöras. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

utgår

Or. de

Motivering

Det är inte nödvändigt att fastställa ett enhetligt format för att offentliggöra den information 
som avses i punkt 1. Detta bör överlåtas åt medlemsstaterna.

Ändringsförslag 341
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa enhetlig tillämpning 
av bestämmelserna i punkt 1 i denna 
artikel ska kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa och vid 
behov uppdatera det format i vilket den 
information som avses i den punkten ska 
offentliggöras. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

utgår
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Or. en

Motivering

Någon lagstiftning som fastställer det format som informationen om offentliga kontroller ska 
publiceras i behövs inte. Frågan kan behandlas i åtföljande vägledningsdokument om praxis 
visar att det behövs.

Ändringsförslag 342
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa enhetlig tillämpning 
av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel 
ska kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa och vid 
behov uppdatera det format i vilket den
information som avses i den punkten ska 
offentliggöras. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

2. För att säkerställa en så effektiv
tillämpning som möjligt av 
bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel 
ska kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa och vid 
behov uppdatera minimikraven för vilken
information som avses i den punkten som 
måste inkluderas. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

Or. en

Motivering

Fokusområdena i denna fråga kan variera betydligt mellan medlemsstaterna. Därför skulle 
det vara bättre att fastställa minimikrav för vad som måste inkluderas, i stället för att skapa 
en bestämd mall eller ett i förväg definierat format som kanske inte passar tillräckligt väl för 
behoven och prioriteringarna i de olika länderna.

Ändringsförslag 343
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa enhetlig tillämpning 
av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel 
ska kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa och vid 
behov uppdatera det format i vilket den 
information som avses i den punkten ska 
offentliggöras. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

2. För att säkerställa enhetlig tillämpning 
av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel 
ska kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa och vid 
behov uppdatera det format i vilket den 
information som avses i den punkten ska 
offentliggöras. Innehållet i den 
information som offentliggörs avser 
endast de bestämmelser som anges i 
artikel 10.1. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

Or. de

Ändringsförslag 344
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa enhetlig tillämpning 
av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel 
ska kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa och vid 
behov uppdatera det format i vilket den 
information som avses i den punkten ska 
offentliggöras. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

2. För att säkerställa enhetlig tillämpning 
av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel 
ska kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa och vid 
behov uppdatera det format i vilket den 
information som avses i den punkten ska 
offentliggöras. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2. Formatet ska i vilket fall 
som helst inkludera publicering på 
internet.

Or. en
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Ändringsförslag 345
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen får publicera den 
information som tillhandahållits av 
behöriga myndigheter eller på annat sätt 
tillhandahålla allmänheten informationen 
enligt punkt 1 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 346
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga myndigheter ska ha rätt att 
offentliggöra eller på annat sätt 
tillhandahålla allmänheten information 
om klassningen av enskilda aktörer på 
grundval av resultatet från offentlig 
kontroll, under förutsättning att följande 
villkor är uppfyllda:

utgår

a) Klassningskriterierna är objektiva, 
öppet redovisade och allmänt tillgängliga.

b) Lämpliga förfaranden har införts för 
att garantera klassningsförfarandets 
enhetlighet och öppenhet.

Or. de

Ändringsförslag 347
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga myndigheter ska ha rätt att 
offentliggöra eller på annat sätt 
tillhandahålla allmänheten information 
om klassningen av enskilda aktörer på 
grundval av resultatet från offentlig 
kontroll, under förutsättning att följande 
villkor är uppfyllda:

utgår

a) Klassningskriterierna är objektiva, 
öppet redovisade och allmänt tillgängliga.

b) Lämpliga förfaranden har införts för 
att garantera klassningsförfarandets 
enhetlighet och öppenhet.

Or. en

Ändringsförslag 348
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga myndigheter ska ha rätt att
offentliggöra eller på annat sätt 
tillhandahålla allmänheten information om 
klassningen av enskilda aktörer på 
grundval av resultatet från offentlig 
kontroll, under förutsättning att följande 
villkor är uppfyllda:

3. Behöriga myndigheter ska offentliggöra 
eller på annat sätt tillhandahålla 
allmänheten information om klassningen 
av enskilda aktörer genom användning av 
klassningsprogram för livsmedelshygien. 
Detta ska ske på grundval av resultatet från 
offentlig kontroll, under förutsättning att 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 349
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga myndigheter ska ha rätt att
offentliggöra eller på annat sätt 
tillhandahålla allmänheten information 
om klassningen av enskilda aktörer på 
grundval av resultatet från offentlig 
kontroll, under förutsättning att följande 
villkor är uppfyllda:

3. Behöriga myndigheter ska offentliggöra 
information om klassningen av enskilda 
aktörer på grundval av resultatet från 
offentlig kontroll, med efterlevnad av
följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 350
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga myndigheter ska ha rätt att 
offentliggöra eller på annat sätt 
tillhandahålla allmänheten information om 
klassningen av enskilda aktörer på 
grundval av resultatet från offentlig 
kontroll, under förutsättning att följande 
villkor är uppfyllda:

3. Behöriga myndigheter ska ha rätt att 
offentliggöra eller på annat sätt 
tillhandahålla allmänheten information om 
klassningen av enskilda aktörer som är
etablerade inom landet på grundval av 
resultatet från offentlig kontroll, under 
förutsättning att följande villkor är 
uppfyllda:

Or. es

Motivering

Denna befogenhet bör begränsas till de nationella operatörerna.

Ändringsförslag 351
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Klassningskriterierna är objektiva,
öppet redovisade och allmänt tillgängliga.

a) Det finns ett nationellt enhetligt och 
jämförbart system med klassningskriterier 
som redovisas öppet och är allmänt 
tillgängligt.

Or. de

Ändringsförslag 352
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Klassningskriterierna är objektiva, öppet 
redovisade och allmänt tillgängliga.

a) Klassningskriterierna är objektiva, öppet 
redovisade och allmänt tillgängliga för 
konsumenterna på ett lättförståeligt språk.

Or. de

Ändringsförslag 353
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Lämpliga förfaranden har införts för 
att garantera klassningsförfarandets 
enhetlighet och öppenhet.

b) De företag som ska jämföras 
kontrolleras lika ofta och med korta 
intervall.

Or. de

Ändringsförslag 354
Horst Schnellhardt
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Det ska säkerställas att klassningen 
speglar medelvärdet av resultaten från 
åtminstone de fyra senaste kontrollerna.

Or. de

Motivering

Eftersom det när det gäller ett företags hygiensituation inte kan vara fråga om en 
ögonblicksbild utan den snarare måste ses om en kontinuerlig process i företaget bör 
resultaten av flera kontroller ligga till grund för bedömningen vid alla klassningar.

Ändringsförslag 355
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I händelse av negativa resultat 
genomförs utan dröjsmål uppföljande 
kontroller.

Or. de

Ändringsförslag 356
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) I händelse av negativa klassningar ser 
kontrollmyndigheterna till att det utan 
dröjsmål görs en uppföljande kontroll för 
att snarast dokumentera att den bristande 
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efterlevanden har korrigerats.

Or. de

Motivering

Om bristande efterlevnad snabbt korrigeras bör det även snabbt framgå i klassningarna.

Ändringsförslag 357
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att säkerställa konsekvens och 
öppenhet för det klassningsförfarande på 
europeisk nivå som anges i punkt 3 i 
denna artikel ska kommissionen i 
genomförandeakter och efter samråd med 
de berörda parterna fastställa objektiva 
och representativa klassningskriterier som 
ska tillämpas på nationell nivå.

Or. it

Motivering

För att utveckla en harmoniserad och öppen strategi och för att skapa säkerhet för 
konsumenterna är det nödvändigt att klassningskriterierna utvecklas på EU-nivå.

Ändringsförslag 358
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Livsmedelsföretagare ska tydligt visa 
sin klassning av livsmedelshygien på en 
för konsumenten lättillgänglig plats.
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Or. en

Motivering

Att visa information om klassning av livsmedelsföretag offentligt tjänar två syften: 
Konsumenterna får information om livsmedelsföretagets resultat och kan lättare välja var de 
ska gå ut och äta, handla mat osv. Det ger också livsmedelsföretagarna en drivkraft att 
anstränga sig för att få en bra klassning. Om detta ska bli effektivt måste dock alla 
medlemsstater införa program med smile- eller poängmärken på dörren, som i Danmark 
respektive Storbritannien.

Ändringsförslag 359
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att få jämförbarhet mellan 
medlemsstaternas klassningssystem ska 
kommissionen ges befogenhet att i en 
delegerad akt som antas i enlighet med 
artikel 139 utarbeta riktlinjer för 
medlemsstaterna för att ta fram de 
klassningssystem som avses i punkt 3.

Or. de

Motivering

Det blir ett avsevärt större mervärde för de europeiska konsumenterna av sådana 
klassningssystem om systemen är jämförbara i hela Europa.

Ändringsförslag 360
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporter om offentlig kontroll Insamling och rapporter om offentlig 
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kontroll

Or. de

Ändringsförslag 361
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska upprätta 
rapporter om varje offentlig kontroll som 
de genomför.

De behöriga myndigheterna ska samla in 
och dokumentera varje offentlig kontroll 
som de genomför. De ska upprätta 
rapporter om de genomförda kontroller 
där det konstaterades att denna 
förordning eller bestämmelserna i 
artikel 1.2 inte följts.

Or. de

Motivering

För att minska den administrativa bördan bör rapporter endast upprättas för de kontroller 
där anmärkningar förekom. Hela antalet kontroller och resultaten av dem offentliggörs i 
enlighet med artikel 10 i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 362
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska upprätta 
rapporter om varje offentlig kontroll som 
de genomför.

De behöriga myndigheterna ska upprätta 
rapporter om varje offentlig kontroll som 
de har genomfört.

Or. es
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Motivering

Språklig ändring. Man måste undvika att blanda ihop varje inspektionsrapport med 
årsrapporten.

Ändringsförslag 363
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Dokumentationen av resultaten från 
den offentliga kontrollen vid 
gränskontrollstationer ska göras i 
enlighet med artikel 54.2b i det 
gemensamma hälsodokumentet.

Or. de

Motivering

För att minska den administrativa bördan bör dubbeldokumentation undvikas. Insamlingen i 
enlighet med artikel 54 anses räcka.

Ändringsförslag 364
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår

Offentlig kontroll, kontrollmetoder och 
kontrollteknik

1. De behöriga myndigheterna ska 
genomföra offentlig kontroll enligt 
kontrollmetoder och kontrollteknik som i 
förekommande fall ska inbegripa 
screening, riktad screening, verifiering, 
inspektioner, revisioner, provtagning, 
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analys, diagnos och tester.

2. Den offentliga kontrollen ska omfatta 
följande, beroende på vad som är 
lämpligt:

a) Granskning av de kontrollsystem som 
aktörerna har infört och de resultat som 
erhållits genom dessa.

b) Inspektion av

i) primärproduktionsanläggningar och 
andra företag, inklusive deras omgivning, 
lokaler, kontor, utrustning, installationer 
och maskiner, transporter samt av djur 
och varor på dessa,

ii) råvaror, ingredienser, 
processhjälpmedel och andra produkter 
som används för beredning och 
framställning av varor eller för utfodring 
eller behandling av djur,

iii) halvfabrikat,

iv) produkter och metoder för rengöring 
och underhåll samt växtskyddsmedel,

v) märkning, presentation och reklam.

c) Kontroll av hygienförhållandena i 
aktörernas lokaler.

d) Bedömning av rutinerna för god 
tillverkningssed, god hygienpraxis, god 
lantbrukssed och HACCP Hazard 
Analysis Critical Control Points).

e) Granskning av dokument och annan 
dokumentation som kan vara relevanta 
för bedömningen av efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2.

f) Utfrågning av aktörer och deras 
personal.

g) Avläsning av aktörernas 
mätinstrument.

h) Mätningar med den behöriga 
myndighetens egna instrument för att 
kontrollera aktörernas mätningar.

i) All annan verksamhet som är 
nödvändig för att konstatera bristande 
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efterlevnad.

Or. de

Motivering

På grund av att innehållet överlappar är det lämpligt att slå samman artiklarna 9 och 13.

Ändringsförslag 365
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska 
genomföra offentlig kontroll enligt 
kontrollmetoder och kontrollteknik som i 
förekommande fall ska inbegripa 
screening, riktad screening, verifiering, 
inspektioner, revisioner, provtagning, 
analys, diagnos och tester.

1. De behöriga myndigheterna ska 
genomföra offentlig kontroll enligt 
kontrollmetoder och kontrollteknik som i 
förekommande fall ska inbegripa analys, 
övervakning, inspektioner, revisioner, 
provtagning, analys, diagnos och tester.

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med det som anges i artikel 2.41, 2.42 och de nya definitioner som 
införlivats.

Ändringsförslag 366
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska 
genomföra offentlig kontroll enligt 
kontrollmetoder och kontrollteknik som i 
förekommande fall ska inbegripa 

1. De behöriga myndigheterna ska 
genomföra offentlig kontroll enligt 
kontrollmetoder och kontrollteknik som i 
förekommande fall får inbegripa screening, 
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screening, riktad screening, verifiering, 
inspektioner, revisioner, provtagning, 
analys, diagnos och tester.

riktad screening, verifiering, inspektioner, 
revisioner, provtagning, analys, diagnos 
och tester.

Or. en

Ändringsförslag 367
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska
genomföra offentlig kontroll enligt 
kontrollmetoder och kontrollteknik som i 
förekommande fall ska inbegripa 
screening, riktad screening, verifiering, 
inspektioner, revisioner, provtagning, 
analys, diagnos och tester.

1. De behöriga myndigheterna får
genomföra offentlig kontroll enligt 
kontrollmetoder och kontrollteknik som i 
förekommande fall ska inbegripa 
screening, riktad screening, verifiering, 
inspektioner, revisioner, provtagning, 
analys, diagnos och tester.

Or. de

Ändringsförslag 368
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den offentliga kontrollen ska omfatta 
följande, beroende på vad som är lämpligt:

2. Den offentliga kontrollen ska omfatta 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 369
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inspektion av b) Kontroll av:

Or. es

Motivering

Det finns olika tekniker för kontroll och därför måste led b hänvisa till alla dessa och inte 
enbart till ”inspektion”.

Ändringsförslag 370
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) primärproduktionsanläggningar och 
andra företag, inklusive deras omgivning, 
lokaler, kontor, utrustning, installationer 
och maskiner, transporter samt av djur och 
varor på dessa,

i) aktörernas anläggningar, inklusive 
deras omgivning, lokaler, kontor, 
utrustning, installationer och maskiner, 
transporter samt av djur och varor på dessa,

Or. es

Motivering

Alla aktörer tillämpar inte tekniker för HACCP (faroanalys och kritiska styrpunkter). 
Termerna primärproduktionsanläggningar och andra företag finns inte i termförteckningen 
och kan skapa osäkerhet.

Ändringsförslag 371
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) primärproduktionsanläggningar och 
andra företag, inklusive deras omgivning, 
lokaler, kontor, utrustning, installationer 
och maskiner, transporter samt av djur och 
varor på dessa,

i) primärproduktionsanläggningar och 
andra företag, inklusive deras
produktionsområden (fält, ängar, 
fruktträdgårdar, skogar osv.), lokaler, 
kontor, utrustning, installationer och 
maskiner, transporter samt av djur och 
varor på dessa,

Or. en

Motivering

Eftersom produktionsområdena (ägorna) inte alltid är en del av en primärproducents 
(närmaste) omgivningar behövs det ett förtydligande här.

Ändringsförslag 372
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) primärproduktionsanläggningar och 
andra företag, inklusive deras omgivning, 
lokaler, kontor, utrustning, installationer 
och maskiner, transporter samt av djur och 
varor på dessa,

i) primärproduktionsanläggningar och 
andra företag, inklusive deras omgivning, 
lokaler och andra områden, kontor, 
utrustning, installationer och maskiner, 
transporter samt av djur, växter, 
växtprodukter, andra föremål, 
växtskyddsmedel och varor på dessa,

Or. en

Ändringsförslag 373
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) primärproduktionsanläggningar och 
andra företag, inklusive deras omgivning, 
lokaler, kontor, utrustning, installationer 
och maskiner, transporter samt av djur och 
varor på dessa,

i) primärproduktionsanläggningar och 
andra företag, inklusive deras omgivning, 
lokaler, kontor, utrustning, installationer 
och maskiner, transporter samt av djur och 
varor på dessa, inklusive material och 
föremål avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel,

Or. en

Ändringsförslag 374
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) råvaror, ingredienser, processhjälpmedel 
och andra produkter som används för 
beredning och framställning av varor eller 
för utfodring eller behandling av djur,

ii) råvaror, ingredienser, 
processhjälpmedel, material som kommer i 
kontakt med livsmedel och andra produkter 
som används för beredning och 
framställning av varor eller för utfodring 
eller behandling av djur,

Or. en

Ändringsförslag 375
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b – led ii a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) material avsedda att ha kontakt med 
livsmedel.

Or. pl
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Ändringsförslag 376
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Bedömning av rutinerna för god 
tillverkningssed, god hygienpraxis, god 
lantbrukssed och HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Points).

d) Bedömning av rutinerna för god 
tillverkningssed, god hygienpraxis och 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Points).

Or. de

Ändringsförslag 377
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Bedömning av rutinerna för god 
tillverkningssed, god hygienpraxis, god 
lantbrukssed och HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Points).

d) Bedömning av rutinerna för god 
tillverkningssed, god hygienpraxis, god 
lantbrukssed och av förfaranden baserade 
på principerna för HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Points).

Or. en

Motivering

I motsats till kommissionens förslag avser det rättsliga kravet inte specifikt HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Points).

Ändringsförslag 378
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led e



PE526.076v01-00 62/99 AM\1013304SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Granskning av dokument och annan 
dokumentation som kan vara relevanta för 
bedömningen av efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2.

e) Granskning av dokument, 
spårbarhetsdokumentation och annan 
dokumentation som kan vara relevanta för 
bedömningen av efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 379
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Där behöriga myndigheter så kräver ska 
aktörerna i den utsträckning som krävs för 
att genomföra offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet ge personal vid de 
behöriga myndigheterna

1. Där behöriga myndigheter så kräver ska 
aktörerna i den utsträckning som krävs för 
att genomföra offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet ge personal vid de 
behöriga myndigheterna och vid organ 
med delegerade uppgifter, i händelse av 
delegering av de särskilda uppgifter som 
avser officiella kontroller, i enlighet med 
artikel 25,

Or. it

Motivering

Korrigering av ändringsförslag 18 i förslaget till betänkande. Det handlar om officiella 
kontroller och inte riskkontroller som felaktigt anges i artikel 18 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 380
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillträde till sina lokaler, (Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Ändringsförslag 381
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgång till sina elektroniska 
informationshanteringssystem,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Ändringsförslag 382
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgång till sina elektroniska 
informationshanteringssystem,

b) tillgång till sina relevanta elektroniska 
informationshanteringssystem,

Or. de

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 383
Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) tillträde till djur och varor, c) tillträde till sina djur och varor,

Or. pl

Ändringsförslag 384
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) tillträde till djur och varor, c) tillträde till djur, växter, växtprodukter, 
andra föremål, växtskyddsmedel och 
varor,

Or. en

Ändringsförslag 385
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) tillgång till dokument och annan 
relevant information.

d) tillgång till sina dokument och annan 
relevant information.

Or. pl

Ändringsförslag 386
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) tillgång till dokument och annan 
relevant information.

d) tillgång till relevanta dokument och 
annan relevant information samt de 
kontrollobjekt som anges i artikel 9.3.

Or. de

Motivering

Förtydligande och komplettering. Hänvisningen till artikel 9.3 avser det ändringsförslag som 
lämnats in, i kommissionens förslag är det artikel 13.2.

Ändringsförslag 387
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) tillgång till dokument och annan 
relevant information.

d) tillgång till dokument och annan 
relevant information, inklusive resultaten 
av eventuella egentester. Varje aktör ska 
kunna uppvisa minst varje aktör denne 
har som leverantör och varje aktör denne 
levererar till.

Or. en

Ändringsförslag 388
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) tillgång till dokument och annan 
relevant information.

d) tillgång till dokument och annan
relevant information om den offentliga 
kontroll som ska utföras.
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Or. es

Ändringsförslag 389
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska aktörerna bistå 
den behöriga myndighetens personal när 
den utför sina uppgifter.

2. Under offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska aktörerna bistå 
den behöriga myndighetens personal när 
den utför sina kontrolluppgifter.

Or. es

Ändringsförslag 390
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska aktörerna bistå 
den behöriga myndighetens personal när 
den utför sina uppgifter.

2. Under offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska aktörerna bistå 
den behöriga myndighetens personal när 
den utför sina uppgifter.

Aktörerna ska kostnadsfritt tillhandhålla 
ett tillräckligt antal prover åt de behöriga 
myndigheterna.

Or. de

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 391
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den aktör som ansvarar för sändningen
ska

3. Den aktör som ansvarar för djuret eller 
varan ska

Or. es

Motivering

Det bör inte begränsas till sändningar, eftersom, t.ex., ett tamdjur som kan omfattas av 
tillämpningen av denna regel, inte utgör en sändning.

Ändringsförslag 392
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahålla alla uppgifter om 
sändningen på papper eller i elektronisk 
form.

b) omedelbart tillhandahålla alla begärda
uppgifter om sändningen på papper eller i 
elektronisk form.

Or. de

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 393
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa

utgår

a) närmare bestämmelser för hur de 
behöriga myndigheterna ska få tillgång 
till de elektroniska 
informationshanteringssystem som avses i 
punkt 1 b,

b) bestämmelser om det samarbete mellan 
aktörer och behöriga myndigheter som 
avses i punkt 3.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 141.2.

Or. en

Motivering

Lagstiftning som fastställer regler för behöriga myndigheters åtkomst till elektroniska 
informationshanteringssystem och för samarbetet mellan aktörer och behöriga myndigheter 
är fullständigt onödig och kan störa brottsundersökningar.

Ändringsförslag 394
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa

utgår

a) närmare bestämmelser för hur de 
behöriga myndigheterna ska få tillgång 
till de elektroniska 
informationshanteringssystem som avses i 
punkt 1 b,

b) bestämmelser om det samarbete mellan 
aktörer och behöriga myndigheter som 
avses i punkt 3.
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Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 141.2.

Or. de

Ändringsförslag 395
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa

utgår

a) närmare bestämmelser för hur de 
behöriga myndigheterna ska få tillgång 
till de elektroniska 
informationshanteringssystem som avses i 
punkt 1 b,

b) bestämmelser om det samarbete mellan 
aktörer och behöriga myndigheter som 
avses i punkt 3.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 141.2.

Or. es

Motivering

Det är orimligt att kommissionen ska reglera så konkreta frågor om varje behörig myndighets 
funktion. Det utgör ett åsidosättande av subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 396
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kontroll av djurens hälsa och 
välbefinnande före slakt, utförd av en 
officiell veterinär eller under dennas 
ansvar.

a) Kontroll av djurens hälsa och 
välbefinnande före slakt, utförd av en 
officiell veterinär.

Or. en

Ändringsförslag 397
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kontroll av djurens hälsa och 
välbefinnande före slakt, utförd av en 
officiell veterinär eller under dennas 
ansvar.

a) Kontroll av djurens hälsa och 
välbefinnande före slakt, utförd av en 
officiell veterinär.

Or. en

Ändringsförslag 398
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kontroll av djurens hälsa och 
välbefinnande före slakt, utförd av en 
officiell veterinär eller under dennas 
ansvar.

a) Kontroll av djurens identitet, hälsa och 
välbefinnande samt av fekal eller annan 
förorening före slakt, utförd av en officiell
veterinär eller under dennas ansvar.

Or. de
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Motivering

Införande av viktiga delar av tidigare bestämmelser i artikeldelen i förordningen.

Ändringsförslag 399
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Kontroll och tolkning av 
informationen från livsmedelskedjan.

Or. de

Motivering

Införande av viktiga delar av tidigare bestämmelser i förordningens text.

Ändringsförslag 400
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Offentlig kontroll utförd av en officiell 
veterinär eller under dennas ansvar på 
slakterier, styckningsanläggningar och 
vilthanteringsanläggningar för att 
kontrollera efterlevnaden av de krav som är 
tillämpliga på

b) Offentlig kontroll utförd av en officiell 
veterinär på slakterier, stycknings- och 
beredningsanläggningar och 
vilthanteringsanläggningar för att 
kontrollera efterlevnaden av de krav som är 
tillämpliga på

Or. en

Ändringsförslag 401
Horst Schnellhardt
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) hygienen vid köttproduktion, i) hygienen vid köttproduktion, åtminstone 
avseende

– utformningen och underhållet av 
lokalerna och utrustningen,

– HACCP-baserade principer före, under 
och efter processen, särskilt som skydd 
mot mikrobiologiska, kemiska eller 
fysiska faror,

– personlig hygien,

– utbildning i hygien och arbetsmetoder,

Or. de

Motivering

Införande av viktiga delar av tidigare bestämmelser i artikeldelen i förordningen.

Ändringsförslag 402
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) hygienen vid köttproduktion, i) säkerheten och hygienen vid 
köttproduktion,

Or. en

Ändringsförslag 403
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) hygienen vid köttproduktion, i) hygienen vid köttproduktion och 
produktion av kött som är säkert som 
livsmedel,

Or. en

Ändringsförslag 404
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) hanteringen och bortskaffandet av 
animaliska biprodukter och av 
specificerat riskmaterial,

utgår

Or. es

Motivering

Det står i strid med rubriken.

Ändringsförslag 405
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) djurens hälsa och välbefinnande. utgår

Or. es

Motivering

Det är överflödigt att åter nämna djurens välbefinnande, eftersom det nämns i punkt a.
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Ändringsförslag 406
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) laboratorieundersökning

Or. de

Motivering

Införande av viktiga delar av tidigare bestämmelser i artikeldelen i förordningen.

Ändringsförslag 407
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) förpackning av produkter och 
märkning av dem med avseende på 
egenskaper, kvalitet och innehåll.

Or. en

Motivering

För att konsumenternas förtroende för livsmedelskedjan ska bevaras bör den offentliga 
kontrollen i köttproduktionen inkludera kontroll av att produkternas förpackning och 
märkning inte är vilseledande.

Ändringsförslag 408
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Konsumenternas förväntningar på 
livsmedlets eller varans egenskaper, 
kvalitet och sammansättning.

Or. en

Ändringsförslag 409
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b – led ivb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivb) övervakning av kontrollmärkningen 
och användningen av märken

Or. de

Motivering

Införande av viktiga delar av tidigare bestämmelser i artikeldelen i förordningen.

Ändringsförslag 410
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b – led ivc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivc) bekämpning av skadedjur

Or. de

Motivering

Införande av viktiga delar av tidigare bestämmelser i artikeldelen i förordningen.
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Ändringsförslag 411
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b – led ivd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivd) kontroll av temperaturen

Or. de

Motivering

Införande av viktiga delar av tidigare bestämmelser i artikeldelen i förordningen.

Ändringsförslag 412
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b – led ive (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ive) vattenkvalitet

Or. de

Motivering

Införande av viktiga delar av tidigare bestämmelser i artikeldelen i förordningen.

Ändringsförslag 413
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b – led ivf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivf) kontroll av livsmedel som anländer till 
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och lämnar anläggningen och alla 
följedokument

Or. de

Motivering

Införande av viktiga delar av tidigare bestämmelser i artikeldelen i förordningen.

Ändringsförslag 414
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bedömning av om huruvida 
personalen och personalens arbete i 
anläggningen under alla skeden i 
produktionsprocessen uppfyller de 
relevanta kraven

Or. de

Motivering

Införande av viktiga delar av tidigare bestämmelser i artikeldelen i förordningen.

Ändringsförslag 415
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Beaktande av eventuella bevis för 
förekomsten av bedrägliga metoder.

Or. en
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Motivering

För att konsumenternas förtroende för livsmedelskedjan ska bevaras och människors hälsa 
skyddas måste åtgärder vidtas för att förhindra bedrägliga metoder i köttproduktionen. De 
som utför offentliga kontroller bör därför vara medvetna om risken för bedrägerier i 
livsmedelskedjan och beakta detta när de gör offentliga kontroller.

Ändringsförslag 416
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Verifiera aktörens relevanta journaler

Or. de

Motivering

Införande av viktiga delar av tidigare bestämmelser i artikeldelen i förordningen.

Ändringsförslag 417
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Efter att ha utfört de kontroller som 
avses i punkt 1 ska den officiella 
veterinären vidta lämpliga åtgärder i 
fråga om

– meddelande om inspektionsresultat

– beslut om information från 
livsmedelskedjan

– beslut om levande djur

– beslut i djurskyddsfrågor och

– beslut om kött.
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Or. de

Motivering

Införande av viktiga delar av tidigare bestämmelser i artikeldelen i förordningen.

Ändringsförslag 418
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. På slakterier ska den behöriga 
myndigheten se till att minst en officiell 
veterinär är närvarande:

a) Både under hela besiktningen före 
slakt och under hela besiktningen efter 
slakt

och

b) På vilthanteringsanläggningar, under 
hela besiktningen efter slakt.

På styckningsanläggningar ska den 
behöriga myndigheten se till att en 
officiell veterinär eller en officiell 
ställföreträdare kan inspektera när som 
helst.

Or. en

Motivering

Återinför kravet i den gällande lagen avseende inspektionsfrekvensen på slakterier.

Ändringsförslag 419
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1ba (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1ba. Officiella assistenter får bistå den 
officiella veterinären med offentlig 
kontroll. I sådana fall ska de arbeta i en 
oberoende inspektionsgrupp.

Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 139 anta delegerade 
akter med särskilda bestämmelser och 
begränsningar som gäller för officiella 
assistenter som bistår den officiella 
veterinären med vissa arbetsuppgifter.

Or. de

Motivering

Införande av viktiga delar av tidigare bestämmelser i artikeldelen i förordningen.

Ändringsförslag 420
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska se till att de har 
tillräckligt många officiella 
befattningshavare för att utföra de 
offentliga kontroller som krävs med den 
angivna frekvensen.

Or. en

Motivering

Återinför den gällande lagen.

Ändringsförslag 421
Horst Schnellhardt
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1bb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1bb. Medlemsstaterna får tillåta 
slakteripersonal att hjälpa den officiella 
veterinären vid offentlig kontroll genom 
att under dennes tillsyn utföra vissa 
specifika uppgifter vid framställning av 
kött från fjäderfän och hardjur. Om 
medlemsstaterna gör detta ska de 
säkerställa att personal som utför sådana 
uppgifter

– är kvalificerad och genomgår utbildning 
i enlighet med de bestämmelser som 
anges,

– agerar utan att låta sig påverkas av 
produktionspersonalen och

– rapporterar eventuella brister till den 
officiella veterinären.

Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 139 anta delegerade 
akter där de särskilda villkor anges enligt 
vilka slakteripersonal övertar uppgifter 
vid offentlig kontroll av framställning av 
kött från fjäderfän och kaniner samt 
utformningen och genomförandet av test 
för att kontrollera utförandet.

Or. de

Motivering

Införande av viktiga delar av tidigare bestämmelser i artikeldelen i förordningen.

Ändringsförslag 422
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta
delegerade akter enligt artikel 139 med 
avseende på särskilda bestämmelser för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
produkter av animaliskt ursprung avsedda 
att användas som livsmedel och av djur 
som är avsedda för produktion av sådana 
produkter för att kontrollera efterlevnaden 
av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 
a, c, d och e och som är tillämpliga på 
dessa produkter och djur, samt om åtgärder 
som de behöriga myndigheterna ska vidta 
efter offentlig kontroll. I dessa delegerade 
akter ska det fastställas bestämmelser om

Kommissionen ska ges befogenhet att anta
lagförslag om särskilda bestämmelser för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
produkter av animaliskt ursprung avsedda 
att användas som livsmedel och av djur 
som är avsedda för produktion av sådana 
produkter för att kontrollera efterlevnaden 
av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 
a, c, d och e och som är tillämpliga på 
dessa produkter och djur samt om åtgärder 
som de behöriga myndigheterna ska vidta 
efter offentlig kontroll. I dessa lagförslag
ska det fastställas bestämmelser om

Or. en

Ändringsförslag 423
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 139 med 
avseende på särskilda bestämmelser för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
produkter av animaliskt ursprung avsedda 
att användas som livsmedel och av djur 
som är avsedda för produktion av sådana 
produkter för att kontrollera efterlevnaden 
av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 
a, c, d och e och som är tillämpliga på 
dessa produkter och djur, samt om åtgärder 
som de behöriga myndigheterna ska vidta 
efter offentlig kontroll. I dessa delegerade 
akter ska det fastställas bestämmelser om

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 139 med 
avseende på särskilda bestämmelser för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
produkter av animaliskt ursprung avsedda 
att användas som livsmedel och av djur 
som är avsedda för produktion av sådana 
produkter för att kontrollera efterlevnaden 
av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 
a, d och e och som är tillämpliga på dessa 
produkter och djur, samt om åtgärder som 
de behöriga myndigheterna ska vidta efter 
offentlig kontroll. I dessa delegerade akter 
ska det fastställas bestämmelser om

Or. es
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Motivering

Denna artikel verkar särskilt avse officiell kontroll av animaliska produkter i slakterier, 
styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar, varför det inte är lämpligt att 
inkludera artikel 1.2 c om foderlagstiftning och foderhygien. 

Ändringsförslag 424
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 139 med 
avseende på särskilda bestämmelser för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
produkter av animaliskt ursprung avsedda 
att användas som livsmedel och av djur 
som är avsedda för produktion av sådana 
produkter för att kontrollera efterlevnaden 
av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 
a, c, d och e och som är tillämpliga på 
dessa produkter och djur, samt om åtgärder 
som de behöriga myndigheterna ska vidta 
efter offentlig kontroll. I dessa delegerade 
akter ska det fastställas bestämmelser om

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
ytterligare delegerade akter enligt 
artikel 139 med avseende på särskilda 
bestämmelser för genomförandet av 
offentlig kontroll av produkter av 
animaliskt ursprung avsedda att användas 
som livsmedel och av djur som är avsedda 
för produktion av sådana produkter för att 
kontrollera efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 a, c, d 
och e och som är tillämpliga på dessa 
produkter och djur, samt om åtgärder som 
de behöriga myndigheterna ska vidta efter 
offentlig kontroll. De delegerade akterna 
ska utformas med hänsyn till de särskilda 
förutsättningarna i små företag och ska 
innehålla åtgärder för att underlätta 
tillämpningen av HACCP i enlighet med 
artikel 5 i förordning (EG) nr 852/2004. I 
dessa delegerade akter ska det fastställas 
bestämmelser om

Or. de

Ändringsförslag 425
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De behöriga myndigheternas särskilda 
ansvarsområden och uppgifter utöver de 
som anges i punkt 1 och artiklarna 4, 8, 9,
10.1, 11, 12, 13, 34.1, 34.2 och 36.

a) De behöriga myndigheternas särskilda 
ansvarsområden och uppgifter utöver de 
som anges i punkt 1 och i artiklarna 10.1, 
11, 12, 34.1 och 34.2.

Or. de

Motivering

De behöriga myndigheternas ansvarsområden är en väsentlig del av förordningen och bör 
anges i motsvarande artiklar. Att anta ytterligare delegerade akter anses vara alltför 
vittgående eftersom de kan påverka tolkningen av stora delar av denna förordning i 
efterhand.

Ändringsförslag 426
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och 
enhetlig minimifrekvens för sådan 
offentlig kontroll, med beaktande av, 
utöver de kriterier som avses i artikel 8.1, 
de särskilda faror och risker som är 
förbundna med varje produkt av 
animaliskt ursprung och de olika 
processer den genomgår.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 427
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och 
enhetlig minimifrekvens för sådan 
offentlig kontroll, med beaktande av, 
utöver de kriterier som avses i artikel 8.1, 
de särskilda faror och risker som är 
förbundna med varje produkt av animaliskt 
ursprung och de olika processer den 
genomgår.

b) Enhetliga särskilda och harmoniserade
krav för genomförandet av offentlig 
kontroll och harmoniserad minimifrekvens 
för sådan offentlig kontroll, med beaktande 
av, utöver de kriterier som avses i 
artikel 8.1, de särskilda faror och risker 
som är förbundna med varje produkt av 
animaliskt ursprung och de olika processer 
den genomgår.

Or. es

Ändringsförslag 428
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och
enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, de 
särskilda faror och risker som är förbundna 
med varje produkt av animaliskt ursprung 
och de olika processer den genomgår.

b) Enhetliga allmänna krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och 
enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, de 
särskilda faror och risker som är förbundna 
med varje produkt av animaliskt ursprung 
och de olika processer den genomgår.

Or. en

Ändringsförslag 429
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I vilka fall och på vilka villkor 
slakteripersonalen får medverka i den 

utgår
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offentliga kontrollen samt utformningen 
och genomförandet av tester för att 
bedöma deras prestation.

Or. de

Motivering

Beaktas i ändringsförslaget till artikel 15.1 c (ny).

Ändringsförslag 430
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I vilka fall och på vilka villkor 
slakteripersonalen får medverka i den 
offentliga kontrollen samt utformningen 
och genomförandet av tester för att 
bedöma deras prestation.

utgår

Or. en

Motivering

För att de offentliga kontrollernas tillförlitlighet ska kunna säkerställas måste de vara helt 
opartiska. Om slakteripersonalen fick medverka i utformningen och genomförandet av 
offentliga kontroller skulle det innebära en intressekonflikt.

Ändringsförslag 431
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I vilka fall och på vilka villkor 
slakteripersonalen får medverka i den 
offentliga kontrollen samt utformningen 

utgår
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och genomförandet av tester för att 
bedöma deras prestation.

Or. en

Motivering

Principen att ha oberoende köttinspektörer är en central del av lagstiftningen. Beslut om 
eventuella utökningar av användningen av företagsanställda inspektörer på slakterier bör 
fattas genom medbeslutandeförfarandet, inte genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 432
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I vilka fall och på vilka villkor 
slakteripersonalen får medverka i den 
offentliga kontrollen samt utformningen 
och genomförandet av tester för att 
bedöma deras prestation.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 433
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I vilka fall och på vilka villkor 
slakteripersonalen får medverka i den 
offentliga kontrollen samt utformningen 
och genomförandet av tester för att bedöma 
deras prestation.

c) I vilka fall och på vilka villkor den
kvalificerade slakteripersonalen får 
medverka i den offentliga kontrollen samt 
utformningen och genomförandet av 
särskilda tester för att bedöma deras 
tekniska förmåga.
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Or. es

Motivering

Att bedöma personalens prestation är kanske inte det bästa sättet att bedöma personalens 
tekniska förmåga att utföra särskilda uppgifter.

Ändringsförslag 434
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) De fall där de behöriga myndigheterna 
i samband med specifika fall av bristande 
efterlevnad ska vidta en eller flera av de 
åtgärder som anges i artikel 135.2 eller 
ytterligare åtgärder utöver de som anges i 
den punkten.

utgår

Or. de

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna få 
avgöra vilka åtgärder de vidtar.

Ändringsförslag 435
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Kriterier för att baserat på en 
riskanalys fastställa när den officiella 
veterinären inte behöver vara närvarande 
i slakterier och 
vilthanteringsanläggningar under den 
offentliga kontroll som avses i punkt 1.

utgår
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Or. de

Motivering

Tas upp i ändringsförslaget till artikel 15.1 b (ny).

Ändringsförslag 436
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Kriterier för att baserat på en 
riskanalys fastställa när den officiella 
veterinären inte behöver vara närvarande 
i slakterier och 
vilthanteringsanläggningar under den 
offentliga kontroll som avses i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 437
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Kriterier för att baserat på en 
riskanalys fastställa när den officiella 
veterinären inte behöver vara närvarande 
i slakterier och 
vilthanteringsanläggningar under den 
offentliga kontroll som avses i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 438
Bart Staes
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Kriterier för att baserat på en 
riskanalys fastställa när den officiella 
veterinären inte behöver vara närvarande 
i slakterier och 
vilthanteringsanläggningar under den 
offentliga kontroll som avses i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 439
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Kriterier för att baserat på en 
riskanalys fastställa när den officiella 
veterinären inte behöver vara närvarande 
i slakterier och 
vilthanteringsanläggningar under den 
offentliga kontroll som avses i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 440
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska beakta följande vid 
antagandet av delegerade akter enligt 

3. Kommissionen ska beakta följande vid 
antagandet av lagförslag enligt punkt 2:
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punkt 2:

Or. en

Ändringsförslag 441
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Livsmedelsföretagarnas erfarenheter av 
tillämpningen av de förfaranden som avses 
i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 852/200448.

a) De behöriga myndigheternas och
livsmedelsföretagarnas erfarenheter av 
tillämpningen av de förfaranden som avses 
i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 852/200448.

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

Or. de

Motivering

Vid antagandet av en delegerad akt är det viktigt att även ta hänsyn till de behöriga 
myndigheternas erfarenheter av tillämpningen av förordning (EG) nr 852/2004.

Ändringsförslag 442
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Konsumenternas förväntningar på 
livsmedlens sammansättning och 
förändringar i konsumtionsmönstren för 
livsmedel.

utgår

Or. de
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Motivering

Det framgår inte tillräckligt tydligt hur konsumenternas förväntningar ska fastställas och på 
vilket sätt de ska ingå i utarbetandet av delegerade akter.

Ändringsförslag 443
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) sannolikheten för bedrägliga metoder.

Or. en

Ändringsförslag 444
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I den mån detta inte hindrar uppnåendet 
av de mål för människors och djurs hälsa 
som eftersträvas med de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 a, c, d och e och som är 
tillämpliga på produkter av animaliskt 
ursprung avsedda att användas som 
livsmedel och på djur som är avsedda för 
produktion av sådana produkter, ska 
kommissionen även beakta följande 
faktorer vid antagandet av delegerade 
akter enligt punkt 2:

4. I den mån detta inte hindrar uppnåendet 
av de mål för människors och djurs hälsa 
som eftersträvas med de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 a, c, d och e och som är 
tillämpliga på produkter av animaliskt 
ursprung avsedda att användas som 
livsmedel och på djur som är avsedda för 
produktion av sådana produkter, ska 
kommissionen även beakta följande 
faktorer vid antagandet av lagförslag enligt 
punkt 2:

Or. en
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Ändringsförslag 445
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Behovet av att underlätta tillämpningen 
av de delegerade akterna i små företag.

utgår

Or. de

Motivering

För att läsbarheten ska bli bättre och den senare tillämpningen av de delegerade akterna bör 
de eventuella förenklingarna för små företag anges i respektive akt. Därför beaktades denna 
aspekt i ändringsförslaget till artikel 15.2.

Ändringsförslag 446
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta
delegerade akter enligt artikel 139 med 
avseende på bestämmelser om offentlig 
kontroll för att kontrollera efterlevnaden av 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2 a 
och som är tillämpliga på vissa ämnen som 
vid användning på vissa grödor eller djur, 
eller vid användning för produktion eller 
bearbetning av livsmedel eller foder, kan 
ge upphov till resthalter av dessa ämnen i 
livsmedel eller foder, och med avseende på 
bestämmelser om åtgärder som de behöriga
myndigheterna ska vidta efter offentlig 
kontroll. Dessa delegerade akter ska 
utformas med hänsyn tagen till behovet av 
att säkerställa en lägsta nivå av kontroller 
för att förhindra att dessa ämnen används i 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta
lagförslag om bestämmelser om offentlig 
kontroll för att kontrollera efterlevnaden av 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2 a 
och som är tillämpliga på vissa ämnen som 
vid användning på vissa grödor eller djur, 
eller vid användning för produktion eller 
bearbetning av livsmedel eller foder, kan 
ge upphov till resthalter av dessa ämnen i 
livsmedel eller foder, och med avseende på 
bestämmelser om åtgärder som de behöriga 
myndigheterna ska vidta efter offentlig 
kontroll. Dessa lagförslag ska utformas 
med hänsyn tagen till behovet av att 
säkerställa en lägsta nivå av kontroller för 
att förhindra att dessa ämnen används i 
strid med de bestämmelser som avses i 
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strid med de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2 a och ska fastställa 
bestämmelser om följande:

artikel 1.2 a och ska fastställa 
bestämmelser om följande:

Or. en

Ändringsförslag 447
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och
enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, de 
särskilda faror och risker som är förbundna 
med otillåtna ämnen och med otillåten 
användning av godkända ämnen.

a) Enhetlig minimifrekvens för sådan 
offentlig kontroll, med beaktande av, 
utöver de kriterier som avses i artikel 8.1,
och de särskilda kraven med beaktande av 
de särskilda faror och risker som är 
förbundna med otillåtna ämnen och med 
otillåten användning av godkända ämnen.

Or. en

Ändringsförslag 448
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och 
enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, de 
särskilda faror och risker som är 
förbundna med otillåtna ämnen och med 
otillåten användning av godkända ämnen.

a) Enhetliga särskilda krav för
genomförandet av offentlig kontroll och 
enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, de 
särskilda risker som är förbundna med 
otillåtna ämnen och med otillåten 
användning av godkända ämnen.

Or. en
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Ändringsförslag 449
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 
myndigheterna ska vidta när det gäller djur, 
produkter av animaliskt ursprung, 
avelsmaterial, animaliska biprodukter och 
framställda produkter

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 
myndigheterna ska vidta när det gäller djur, 
produkter av animaliskt ursprung och 
avelsmaterial

Or. de

Motivering

För hanteringen av animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel 
anges detaljerade hälsobestämmelser och regler för övervakningen av dem i förordning (EG) 
nr 1069/2009. Denna förordning bör behållas och inte överföras till en delegerad akt.

Ändringsförslag 450
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Officiell kontroll av djur ska omfatta

– kontroll av skyddsåtgärder mot 
biologiska och kemiska faror för 
människors och djurs hälsa

– kontroll av djurskyddsåtgärder utan att 
det påverkar tillämpningen av de 
bestämmelser som avses i artikel 18

– kontroll av åtgärder för att bekämpa 
eller utrota sjukdomar

Or. de
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Motivering

Närmare definition av det eventuella innehållet i en delegerad akt.

Ändringsförslag 451
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Officiell kontroll av produkter av 
animaliskt ursprung ska omfatta

– kontroll av säkerhet och hygien

– kontroll av märkning och förpackning

Or. de

Motivering

Närmare definition av det eventuella innehållet i en delegerad akt.

Ändringsförslag 452
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta
delegerade akter enligt artikel 139 med 
avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll av 
djur, av produkter av animaliskt ursprung, 
av avelsmaterial, av animaliska biprodukter 
och av framställda produkter för att 
kontrollera efterlevnaden av de 
unionsbestämmelser som avses i
artikel 1.2 d och e, samt med avseende på 
bestämmelser om åtgärder som de behöriga 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta
lagförslag om bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll av 
djur, av produkter av animaliskt ursprung, 
av avelsmaterial, av animaliska biprodukter 
och av framställda produkter för att 
kontrollera efterlevnaden av de 
unionsbestämmelser som avses i
artikel 1.2 d och e, samt med avseende på 
bestämmelser om åtgärder som de behöriga 
myndigheterna ska vidta efter offentlig 
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myndigheterna ska vidta efter offentlig 
kontroll. Dessa delegerade akter ska 
utformas med hänsyn tagen till de risker 
för djurhälsan som är förbundna med djur, 
produkter av animaliskt ursprung och 
avelsmaterial, och de risker för människors 
och djurs hälsa som är förbundna med 
animaliska biprodukter och framställda 
produkter och ska fastställa bestämmelser 
om följande:

kontroll. Dessa lagförslag ska utformas 
med hänsyn tagen till de risker för 
djurhälsan som är förbundna med djur, 
produkter av animaliskt ursprung och 
avelsmaterial, och de risker för människors 
och djurs hälsa som är förbundna med 
animaliska biprodukter och framställda 
produkter och ska fastställa bestämmelser 
om följande:

Or. en

Ändringsförslag 453
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 139 med 
avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll av 
djur, av produkter av animaliskt ursprung, 
av avelsmaterial, av animaliska biprodukter 
och av framställda produkter för att 
kontrollera efterlevnaden av de 
unionsbestämmelser som avses i 
artikel 1.2 d och e, samt med avseende på 
bestämmelser om åtgärder som de behöriga 
myndigheterna ska vidta efter offentlig 
kontroll. Dessa delegerade akter ska 
utformas med hänsyn tagen till de risker 
för djurhälsan som är förbundna med djur, 
produkter av animaliskt ursprung och 
avelsmaterial, och de risker för 
människors och djurs hälsa som är 
förbundna med animaliska biprodukter 
och framställda produkter och ska 
fastställa bestämmelser om följande:

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 139 med 
avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll av 
djur, av produkter av animaliskt ursprung, 
av avelsmaterial, av animaliska biprodukter 
och av framställda produkter för att 
kontrollera efterlevnaden av de 
unionsbestämmelser som avses i 
artikel 1.2 d och e, samt med avseende på 
bestämmelser om åtgärder som de behöriga 
myndigheterna ska vidta efter offentlig 
kontroll. Dessa delegerade akter ska 
utformas med hänsyn tagen till de risker 
för djurhälsan som är förbundna med djur, 
produkter av animaliskt ursprung och 
avelsmaterial och ska fastställa 
bestämmelser om följande:

Or. de
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Motivering

Animaliska biprodukter och framställda produkter undantas.

Ändringsförslag 454
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De behöriga myndigheternas särskilda 
ansvarsområden och uppgifter utöver de 
som anges i artiklarna 4, 8, 9, 10.1, 11, 12, 
13, 34.1, 34.2 och 36.

a) De behöriga myndigheternas särskilda 
ansvarsområden och uppgifter utöver de 
som anges i artiklarna 10.1, 11, 12, 34.1 
och 34.2.

Or. de

Motivering

De behöriga myndigheternas ansvarsområden är en väsentlig del av förordningen och bör 
anges i motsvarande artiklar. Att anta ytterligare delegerade akter anses vara alltför 
vittgående eftersom de kan påverka tolkningen av stora delar av denna förordning i 
efterhand.

Ändringsförslag 455
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och 
enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, behovet av 
att hantera särskilda faror och risker för 
djurs hälsa genom offentlig kontroll som 
syftar till att kontrollera efterlevnaden av 
de åtgärder för förebyggande och 
bekämpning av sjukdomar som fastställs i 
enlighet med de bestämmelser som avses i 

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och 
enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, behovet av 
att hantera särskilda risker för djurs hälsa 
genom offentlig kontroll som syftar till att 
kontrollera efterlevnaden av de åtgärder för 
förebyggande och bekämpning av 
sjukdomar som fastställs i enlighet med de 
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artikel 1.2 d. bestämmelser som avses i artikel 1.2 d.

Or. en


