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Ændringsforslag 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Særlige regler for offentlig kontrol og for 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder i forbindelse med
hvirveldyr, animalske produkter, som ikke 
er bestemt til konsum, 
reproduktionsmateriale, animalske 
biprodukter og afledte produkter

Or. es

Begrundelse

Overskriften til denne artikel er nærmest en gentagelse af overskriften til artikel 15, da begge 
vedrører dyr og animalske produkter. Det foreslås at tilføje ordet "hvirveldyr", eftersom 
dyrevelfærdsbeskyttelsen er begrænset til hvirveldyr.

Ændringsforslag 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ved langvarige forsendelser mellem 
medlemsstater og til og fra tredjelande 
offentlig kontrol gennemført stikprøvevis 
eller på målrettet vis på ethvert tidspunkt 
under den langvarige forsendelse for at 
verificere, at de angivne forsendelsestider 
er realistiske, at forsendelsen er i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1/2005, og navnlig at transporttider og 
hvileperioder har været i 
overensstemmelse med de grænser, der er 
fastlagt i kapitel V i bilag I i forordning 
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(EF) nr. 1/2005.

Or. en

Begrundelse

Der stilles i artikel 18 temmelig overraskende krav om kontrol forud for transporten og på 
udgangssteder, hvor EU forlades, men ikke undervejs.

Ændringsforslag 458
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ved langvarige forsendelser mellem 
medlemsstater og til og fra tredjelande 
offentlig kontrol gennemført stikprøvevis 
eller på målrettet vis på ethvert tidspunkt 
under den langvarige forsendelse for at 
verificere, at de angivne forsendelsestider 
er realistiske, at forsendelsen er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og navnlig at transporttider og 
hvileperioder har været i 
overensstemmelse med de grænser, der er 
fastlagt i kapitel V i bilag I i forordning 
(EF) nr. 1/2005.

Or. en

Ændringsforslag 459
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) offentlig kontrol af dyrenes egnethed til 
transport og af transportmidler

i) offentlig kontrol af dyrenes egnethed til 
transport og af transportmidler for at 
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verificere overholdelsen af kapitel II og, 
hvor dette er relevant, kapitel VI i bilag I i 
forordning (EF) nr. 1/1005

Or. en

Ændringsforslag 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) offentlig kontrol af dyrenes egnethed til 
transport og af transportmidler

i) offentlig kontrol af dyrenes egnethed til 
transport og af transportmidler for at 
verificere overholdelsen af kapitel II og, 
hvor dette er relevant, kapitel VI i bilag I i 
forordning (EF) nr. 1/2005

Or. en

Begrundelse

I den tilsvarende bestemmelse i forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under 
transport fastsættes det, at der foretages kontroller af transportmidlerne for at verificere 
overholdelsen af kapitel II og, hvor dette er relevant, kapitel VI i forordningen. Den 
foreslåede forordning om offentlige kontroller ophæver dette aspekt i forordning 1/2005. Det 
bør derfor indgå i den foreslåede forordning om offentlige kontroller.

Ændringsforslag 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) offentlig kontrol for at verificere, at 
transportørerne overholder gældende 
internationale aftaler og har gyldige 
autorisationer og kompetencebeviser for 
førere og ledsagere

ii) offentlig kontrol for at verificere, at 
transportørerne overholder gældende 
internationale aftaler, herunder den 
europæiske konvention om beskyttelse af 
dyr under international transport, og har 
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gyldige autorisationer og 
kompetencebeviser for førere og ledsagere

Or. en

Begrundelse

Det vil være hensigtsmæssigt at præcisere, at den vigtigste aftale er den europæiske 
konvention om beskyttelse af dyr under international transport.

Ændringsforslag 462
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) hvis den kompetente myndighed efter 
en offentlig kontrol, jf. litra c), nr. i) i 
dette stykke, vurderer, at dyrene er 
uegnede til transport, skal disse aflæsses, 
vandes, fodres og have hvile, indtil de er 
egnede til at fortsætte transporten.

Or. en

Ændringsforslag 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) hvis den kompetente myndighed efter 
en offentlig kontrol, jf. litra c), nr. i) i 
dette stykke, vurderer, at dyrene er 
uegnede til at fortsætte deres transport, 
skal disse aflæsses, vandes, fodres og have 
hvile, og der skal om nødvendigt skaffes 
dyrlægehjælp.
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Or. en

Begrundelse

Det fastsættes i forordning 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport, at hvis dyr ved et 
udgangssted fra EU ikke findes egnede til at fortsætte rejsen, skal de aflæsses, fodres, vandes 
og have hvile. Forslaget til forordning om offentlig kontrol gentager kravet i forordning 
1/2005 om, at dyrene skal undersøges på udgangssteder for at verificere, at de er egnede til at 
fortsætte transporten, men det præciseres ikke, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis 
det vurderes, at dyrene er uegnede til transport.

Ændringsforslag 464
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Kommissionen fastsætter, ved hjælp af 
gennemførelsesakter, en maksimal 
forsendelsestid på 12 timer i forbindelse 
med al transport af heste til slagtning, jf. 
Rådets direktiv 2009/156/EF og EFSA's 
anbefalinger

Or. en

Ændringsforslag 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de regler, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 2, litra f), kræver, at visse 
ikke målelige standarder for dyrevelfærd 
opfyldes, eller hvis disse regler kræver, at 
der vedtages visse praksisser, og at 
overholdelsen af dem ikke effektivt kan 
verificeres udelukkende ved anvendelse af 
de offentlige kontrolmetoder og 

udgår
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-teknikker, der er omhandlet i artikel 13, 
kan offentlig kontrol for at verificere 
overholdelsen af disse regler omfatte 
anvendelsen af specifikke indikatorer for 
dyrevelfærd i de tilfælde og på de vilkår, 
der vedtages i henhold til stk. 3, litra f).

Or. es

Begrundelse

Dette stykke bør udgå, eftersom de nævnte indikatorer ikke er omfattet af 
fællesskabslovgivningen. Det er for tidligt at henvise hertil, og det kan skabe juridisk 
usikkerhed, idet der henvises til faktorer, der endnu ikke er fastlagt, og som ikke er fastsat i 
nogen lovgivning. Kommissionen har gentagne gange meddelt, at den agter at indføre en 
dyrevelfærdslov, som omfatter indikatorer. Henvisningen kan medtages, når denne lov 
fremlægges og vedtages. Indtil da er det for tidligt.

Ændringsforslag 466
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139
vedrørende regler for offentlig kontrol for 
at verificere overholdelsen af de EU-regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra f). 
Disse delegerede retsakter skal tage 
hensyn til dyrevelfærdsrisikoen i 
forbindelse med landbrugsaktiviteter og 
transport, slagtning og aflivning af dyr og 
fastsætte regler for:

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage lovgivningsforslag vedrørende 
regler for offentlig kontrol for at verificere 
overholdelsen af de EU-regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra f). Disse
lovgivningsforslag skal tage hensyn til 
dyrevelfærdsrisikoen i forbindelse med 
landbrugsaktiviteter og transport, slagtning 
og aflivning af dyr og fastsætte regler for:

Or. en

Ændringsforslag 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) verifikation af dyrevelfærdskravene på 
grænsekontrolsteder og på udgangssteder
og de mindstekrav, der finder anvendelse 
på sådanne udgangssteder

d) verifikation af dyrevelfærdskravene på 
grænsekontrolsteder og på udgangssteder

Or. es

Begrundelse

Der er tale om et nyt krav, som ikke er omfattet af gældende lovgivning. Det bør være op til de 
enkelte medlemsstater at træffe beslutning om eksport af sendinger af dyr.

Ændringsforslag 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser 
offentlig kontrol for at verificere 
overholdelsen af dyrevelfærdskravene kan 
omfatte anvendelse af specifikke 
indikatorer for dyrevelfærd baseret på 
målelige resultatkriterier og udformning 
af sådanne indikatorer ud fra 
videnskabelig og teknisk dokumentation.

udgår

Or. es

Begrundelse

Kommissionen har gentagne gange meddelt, at den agter at indføre en dyrevelfærdslov, som 
omfatter indikatorer. Henvisningen kan medtages, når denne lov fremlægges og vedtages. 
Indtil da er det for tidligt.
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Ændringsforslag 469
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser 
offentlig kontrol for at verificere 
overholdelsen af dyrevelfærdskravene kan
omfatte anvendelse af specifikke 
indikatorer for dyrevelfærd baseret på 
målelige resultatkriterier og udformning af 
sådanne indikatorer ud fra videnskabelig 
og teknisk dokumentation.

f) i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser 
offentlig kontrol for at verificere 
overholdelsen af dyrevelfærdskravene skal
omfatte anvendelse af specifikke 
indikatorer for dyrevelfærd baseret på 
målelige resultatkriterier og udformning af 
sådanne indikatorer ud fra videnskabelig 
og teknisk dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 470
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår

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

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for offentlig kontrol af 
planter, planteprodukter og andre 
objekter for at verificere overholdelsen af 
de EU-regler, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2, litra g), og som finder anvendelse 
på sådanne varer, og for foranstaltninger, 
der skal træffes af de kompetente 
myndigheder som følge af en sådan 
offentlig kontrol. Disse delegerede
retsakter skal tage hensyn til de 
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plantesundhedsrisici, der er forbundet 
med planter, planteprodukter og andre 
objekter i forbindelse med specifikke 
planteskadegørere eller operatører og 
fastsætte regler for:

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

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol af 
indførsel til og flytning inden for Unionen 
af bestemte planter, planteprodukter og 
andre objekter, der er omfattet af de 
regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra g), og ensartet mindstehyppighed af 
en sådan offentlig kontrol under 
hensyntagen ikke blot til de kriterier, der 
er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også 
til de særlige farer og risici for 
plantesundheden i forbindelse med 
bestemte planter, planteprodukter og 
andre objekter af særlig oprindelse eller 
proveniens

c) ensartet hyppighed af de kompetente 
myndigheders offentlige kontrol af 
operatører, der er godkendt til at udstede 
plantepas i henhold til artikel 79, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants], under 
hensyntagen ikke blot til de kriterier, der 
er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også 
til, hvorvidt disse operatører har 
gennemført en plantesundhedsmæssig 
risikostyringsplan, jf. artikel 86 i 
forordning (EF) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] for de planter, 
planteprodukter og andre objekter, de 
fremstiller

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

Or. de

Begrundelse

Adskillelsen af de sektorspecifikke regler vedrørende plantesundhed, 
planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler gør beføjelserne til delegerede 
retsakter unødvendige i denne forordning.

Ændringsforslag 471
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår

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

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for offentlig kontrol af 
planter, planteprodukter og andre 
objekter for at verificere overholdelsen af 
de EU-regler, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2, litra g), og som finder anvendelse 
på sådanne varer, og for foranstaltninger, 
der skal træffes af de kompetente 
myndigheder som følge af en sådan 
offentlig kontrol. Disse delegerede 
retsakter skal tage hensyn til de 
plantesundhedsrisici, der er forbundet 
med planter, planteprodukter og andre 
objekter i forbindelse med specifikke 
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planteskadegørere eller operatører og 
fastsætte regler for:

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

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol af 
indførsel til og flytning inden for Unionen 
af bestemte planter, planteprodukter og 
andre objekter, der er omfattet af de 
regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra g), og ensartet mindstehyppighed af 
en sådan offentlig kontrol under 
hensyntagen ikke blot til de kriterier, der 
er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også 
til de særlige farer og risici for 
plantesundheden i forbindelse med 
bestemte planter, planteprodukter og 
andre objekter af særlig oprindelse eller 
proveniens

c) ensartet hyppighed af de kompetente 
myndigheders offentlige kontrol af 
operatører, der er godkendt til at udstede 
plantepas i henhold til artikel 79, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants], under 
hensyntagen ikke blot til de kriterier, der 
er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også 
til, hvorvidt disse operatører har 
gennemført en plantesundhedsmæssig 
risikostyringsplan, jf. artikel 86 i 
forordning (EF) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] for de planter, 
planteprodukter og andre objekter, de 
fremstiller

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

Or. de

Ændringsforslag 472
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår

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

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for offentlig kontrol af 
planter, planteprodukter og andre 
objekter for at verificere overholdelsen af 
de EU-regler, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2, litra g), og som finder anvendelse 
på sådanne varer, og for foranstaltninger, 
der skal træffes af de kompetente 
myndigheder som følge af en sådan 
offentlig kontrol. Disse delegerede 
retsakter skal tage hensyn til de 
plantesundhedsrisici, der er forbundet 
med planter, planteprodukter og andre 
objekter i forbindelse med specifikke 
planteskadegørere eller operatører og 
fastsætte regler for:

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

b) ensartede specifikke krav til 
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gennemførelsen af offentlig kontrol af 
indførsel til og flytning inden for Unionen 
af bestemte planter, planteprodukter og 
andre objekter, der er omfattet af de 
regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra g), og ensartet mindstehyppighed af 
en sådan offentlig kontrol under 
hensyntagen ikke blot til de kriterier, der 
er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også 
til de særlige farer og risici for 
plantesundheden i forbindelse med 
bestemte planter, planteprodukter og 
andre objekter af særlig oprindelse eller 
proveniens

c) ensartet hyppighed af de kompetente 
myndigheders offentlige kontrol af 
operatører, der er godkendt til at udstede 
plantepas i henhold til artikel 79, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants], under 
hensyntagen ikke blot til de kriterier, der 
er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også 
til, hvorvidt disse operatører har 
gennemført en plantesundhedsmæssig 
risikostyringsplan, jf. artikel 86 i 
forordning (EF) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] for de planter, 
planteprodukter og andre objekter, de 
fremstiller

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

Or. en
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Ændringsforslag 473
Martina Anderson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 474
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol af 
indførsel til og flytning inden for Unionen 
af bestemte planter, planteprodukter og 
andre objekter, der er omfattet af de regler, 
som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g), 
og ensartet mindstehyppighed af en sådan 
offentlig kontrol under hensyntagen ikke 
blot til de kriterier, der er omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, men også til de særlige
farer og risici for plantesundheden i 
forbindelse med bestemte planter, 
planteprodukter og andre objekter af særlig 
oprindelse eller proveniens

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol af 
indførsel til og flytning inden for Unionen 
af bestemte planter, planteprodukter og 
andre objekter, der er omfattet af de regler, 
som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g), 
og ensartet mindstehyppighed af en sådan 
offentlig kontrol under hensyntagen ikke 
blot til de kriterier, der er omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, men også til de særlige 
risici for plantesundheden i forbindelse 
med bestemte planter, planteprodukter og 
andre objekter af særlig oprindelse eller 
proveniens

Or. en

Ændringsforslag 475
Horst Schnellhardt
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Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår

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

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for offentlig kontrol af 
planteformeringsmateriale for at 
verificere overholdelsen af de regler, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra h), og 
som finder anvendelse på sådanne varer, 
og for foranstaltninger, der skal træffes af 
de kompetente myndigheder som følge af 
en sådan offentlig kontrol. Disse 
delegerede retsakter fastsætter regler for:

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

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol under 
hensyntagen ikke blot til de kriterier, der 
er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også 
til risici for visse kategorier af 
planteformeringsmateriales eller 
specifikke slægters eller arters sundhed, 
identitet, kvalitet og sporbarhed

c) særlige kriterier og betingelser for 
aktivering af de mekanismer for 
administrativ bistand, der er fastlagt i 
afsnit IV

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

Or. de

Begrundelse

Adskillelsen af de sektorspecifikke regler vedrørende plantesundhed, 
planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler gør beføjelserne til delegerede 
retsakter unødvendige i denne forordning.

Ændringsforslag 476
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår

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

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for offentlig kontrol af 
planteformeringsmateriale for at 
verificere overholdelsen af de regler, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra h), og 
som finder anvendelse på sådanne varer, 
og for foranstaltninger, der skal træffes af 
de kompetente myndigheder som følge af 
en sådan offentlig kontrol. Disse 
delegerede retsakter fastsætter regler for:

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

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol under 
hensyntagen ikke blot til de kriterier, der 
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er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også 
til risici for visse kategorier af 
planteformeringsmateriales eller 
specifikke slægters eller arters sundhed, 
identitet, kvalitet og sporbarhed

c) særlige kriterier og betingelser for 
aktivering af de mekanismer for 
administrativ bistand, der er fastlagt i 
afsnit IV

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

Or. de

Ændringsforslag 477
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår

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

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for offentlig kontrol af 
planteformeringsmateriale for at 
verificere overholdelsen af de regler, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra h), og 
som finder anvendelse på sådanne varer, 
og for foranstaltninger, der skal træffes af 
de kompetente myndigheder som følge af 
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en sådan offentlig kontrol. Disse 
delegerede retsakter fastsætter regler for:

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

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol under 
hensyntagen ikke blot til de kriterier, der 
er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også 
til risici for visse kategorier af 
planteformeringsmateriales eller 
specifikke slægters eller arters sundhed, 
identitet, kvalitet og sporbarhed

c) særlige kriterier og betingelser for 
aktivering af de mekanismer for 
administrativ bistand, der er fastlagt i 
afsnit IV

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

Or. en

Ændringsforslag 478
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 479
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Mindstehyppighed af kontroller 
baseret på risikoen for de enkelte 
produkter, processer eller aktiviteter, der 
er genstand for offentlige kontroller.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at ensarte mindstehyppigheden af kontroller i forbindelse med 
planteformeringsmateriale i de forskellige medlemsstater med henblik på at højne 
kvalitetsniveauet i produktionen og undgå, at visse typer frø eller planter ikke er omfattet af 
kontrollerne.

Ændringsforslag 480
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 udgår

Særlige regler for offentlig kontrol og for 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder i forbindelse 
med GMO'er og genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for offentlig kontrol af 
GMO'er og genetisk modificerede 



PE526.077v01-00 22/112 AM\1013305DA.doc

DA

fødevarer og foderstoffer for at verificere 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), b) og 
c), og for foranstaltninger, der skal 
træffes af de kompetente myndigheder 
som følge af en sådan offentlig kontrol. 
Disse delegerede retsakter skal tage 
hensyn til behovet for at sikre et 
minimumsniveau af offentlig kontrol for 
at forhindre praksisser, der er i strid med 
disse regler, og fastsætte regler for:

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

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol og 
ensartet mindstehyppighed af en sådan 
offentlig kontrol af:

i) tilstedeværelsen på markedet af 
GMO'er og genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer, som ikke er 
godkendte i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/18/EF af 12. marts 2001 om 
udsætning i miljøet af genetisk 
modificerede organismer og om 
ophævelse af Rådets direktiv 
90/220/EØF49 eller forordning (EF) nr. 
1829/2003

ii) dyrkningen af GMO'er og den korrekte 
anvendelse af den overvågningsplan, der 
er omhandlet i artikel 13, stk. 2, litra e), i 
direktiv 2001/18/EF og i artikel 5, stk. 5, 
og artikel 17, stk. 5, i forordning (EF) nr. 
1829/2003

iii) den indesluttede anvendelse af 
genetisk modificerede mikroorganismer

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

__________________
49 EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.

Or. de

Begrundelse

Adskillelsen af de sektorspecifikke regler vedrørende plantesundhed, 
planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler gør en beføjelse til delegerede 
retsakter unødvendig i denne forordning.

Ændringsforslag 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særlige regler for offentlig kontrol og for 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder i forbindelse med
GMO'er og genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer

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

Or. es

Begrundelse

Anvendelsesområdet bør begrænses til fødevarer og foderstoffer, hvilket ligeledes bør gælde 
overskriften.

Ændringsforslag 482
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139
vedrørende regler for offentlig kontrol af 
GMO'er og genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer for at verificere 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), b) og 
c), og for foranstaltninger, der skal træffes 
af de kompetente myndigheder som følge 
af en sådan offentlig kontrol. Disse
delegerede retsakter skal tage hensyn til 
behovet for at sikre et minimumsniveau af 
offentlig kontrol for at forhindre praksisser, 
der er i strid med disse regler, og fastsætte 
regler for:

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage lovgivningsforslag vedrørende 
regler for offentlig kontrol af GMO'er og 
genetisk modificerede fødevarer og 
foderstoffer for at verificere overholdelsen 
af de regler, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2, litra a), b) og c), og for 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder som følge af en 
sådan offentlig kontrol. Disse
lovgivningsforslag skal tage hensyn til 
behovet for at sikre et minimumsniveau af 
offentlig kontrol for at forhindre praksisser, 
der er i strid med disse regler, og fastsætte 
regler for:

Or. en

Ændringsforslag 483
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 484
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol og 
ensartet mindstehyppighed af en sådan 
offentlig kontrol af:

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol samt 
omfanget heraf og ensartet 
mindstehyppighed af en sådan offentlig 
kontrol af:

Or. pl

Ændringsforslag 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol og
ensartet mindstehyppighed af en sådan 
offentlig kontrol af:

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol og 
mindstehyppighed af en sådan offentlig 
kontrol af tilstedeværelsen på markedet af 
genetisk modificerede fødevarer og 
foderstoffer, som ikke er godkendte i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 
2001 om udsætning i miljøet af genetisk 
modificerede organismer og om 
ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF 
eller forordning (EF) nr. 1829/2003

Or. es

Begrundelse

Der findes allerede en lovgivning om genetisk modificerede organismer, der indebærer 
gennemførelse af kontrol.

Ændringsforslag 486
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) dyrkningen af GMO'er og den korrekte 
anvendelse af den overvågningsplan, der er 
omhandlet i artikel 13, stk. 2, litra e), i 
direktiv 2001/18/EF og i artikel 5, stk. 5, 
og artikel 17, stk. 5, i forordning (EF) nr. 
1829/2003

ii) dyrkningen af GMO'er og den korrekte 
anvendelse af den overvågningsplan, der er 
omhandlet i artikel 13, stk. 2, litra e), i 
direktiv 2001/18/EF og i artikel 5, stk. 5, 
og artikel 17, stk. 5, i forordning (EF) nr. 
1829/2003, herunder 
minimumsforanstaltninger for 
overvågning og kontrol af potentielle 
indvirkninger på folkesundheden, 
dyresundheden og miljøet

Or. en

Ændringsforslag 487
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) minimumsforanstaltninger 
vedrørende kontrol og indberetning, som 
har til formål at forhindre utilsigtet 
forekomst af GMO’er, i overensstemmelse 
med artikel 26a i direktiv 2001/18

Or. en

Ændringsforslag 488
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan til enhver tid 
indføre strengere foranstaltninger end 
dem, der henvises til i stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 489
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 udgår

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

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for offentlig kontrol for 
at verificere overholdelsen af de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra i).

Disse delegerede retsakter skal tage 
hensyn til de risici, som 
plantebeskyttelsesmidler kan udgøre for 
menneskers og dyrs sundhed eller miljøet, 
og fastsætte regler for:

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

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol og 
ensartet mindstehyppighed af en sådan 
offentlig kontrol vedrørende fremstilling, 
markedsføring, indførsel til Unionen, 
mærkning, emballering, transport, 
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opbevaring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler under 
hensyntagen ikke blot til de kriterier, der 
er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også 
til behovet for at sikre en sikker og 
bæredygtig anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler og for at 
bekæmpe ulovlig handel med sådanne 
produkter

c) ensartede specifikke krav til 
inspektioner af 
pesticidudbringningsudstyr og ensartet 
mindstehyppighed af en sådan kontrol

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

e) udformningen af 
certificeringsordninger for at bistå de 
kompetente myndigheder i inspektionerne 
af pesticidudbringningsudstyr

f) indsamling af oplysninger om samt 
overvågning og indberetning af tilfælde af 
mistanke om forgiftning forårsaget af 
plantebeskyttelsesmidler

g) indsamling af oplysninger om samt 
overvågning og indberetning af 
forfalskede plantebeskyttelsesmidler og 
ulovlig handel med 
plantebeskyttelsesmidler.

Or. de

Begrundelse

Adskillelsen af de sektorspecifikke regler vedrørende plantesundhed, 
planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler gør en beføjelse til delegerede 
retsakter unødvendig i denne forordning.
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Ændringsforslag 490
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139
vedrørende regler for offentlig kontrol for 
at verificere overholdelsen af de regler, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra i).

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage lovgivningsforslag vedrørende 
regler for offentlig kontrol for at verificere 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra i).

Or. en

Ændringsforslag 491
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse delegerede retsakter skal tage 
hensyn til de risici, som 
plantebeskyttelsesmidler kan udgøre for 
menneskers og dyrs sundhed eller miljøet, 
og fastsætte regler for:

Disse lovgivningsforslag skal tage hensyn 
til de risici, som plantebeskyttelsesmidler 
kan udgøre for menneskers og dyrs 
sundhed eller miljøet, og fastsætte regler 
for:

Or. en

Ændringsforslag 492
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 493
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol og 
ensartet mindstehyppighed af en sådan 
offentlig kontrol vedrørende fremstilling, 
markedsføring, indførsel til Unionen, 
mærkning, emballering, transport, 
opbevaring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler under 
hensyntagen ikke blot til de kriterier, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også til 
behovet for at sikre en sikker og 
bæredygtig anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler og for at 
bekæmpe ulovlig handel med sådanne 
produkter

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol og 
ensartet mindstehyppighed af en sådan 
offentlig kontrol vedrørende fremstilling, 
markedsføring, indførsel til Unionen, 
mærkning, emballering, transport, 
opbevaring, parallelhandel og anvendelse 
af plantebeskyttelsesmidler under 
hensyntagen ikke blot til de kriterier, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også til 
behovet for at sikre en sikker og 
bæredygtig anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler og for at 
bekæmpe ulovlig handel med sådanne 
produkter

Or. en

Ændringsforslag 494
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol og 
ensartet mindstehyppighed af en sådan 

b) ensartede specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol og 
ensartet mindstehyppighed af en sådan 
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offentlig kontrol vedrørende fremstilling, 
markedsføring, indførsel til Unionen, 
mærkning, emballering, transport, 
opbevaring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler under 
hensyntagen ikke blot til de kriterier, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 1, men også til 
behovet for at sikre en sikker og 
bæredygtig anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler og for at 
bekæmpe ulovlig handel med sådanne 
produkter

offentlig kontrol vedrørende fremstilling, 
markedsføring, indførsel til Unionen, 
mærkning af, emballering af, transport af, 
opbevaring af, parallelhandel med og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
under hensyntagen ikke blot til de kriterier, 
der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, men 
også til behovet for at sikre en sikker og 
bæredygtig anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler og for at 
bekæmpe ulovlig handel med sådanne 
produkter

Or. it

Begrundelse

Parallelhandel er omhandlet i artikel 68 "Overvågning og kontrol" i forordning 1107/2009 
(EF).

Ændringsforslag 495
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ensartede specifikke krav til 
inspektioner af 
pesticidudbringningsudstyr og ensartet 
mindstehyppighed af en sådan kontrol

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ensartede specifikke krav til 
inspektioner af 
pesticidudbringningsudstyr og ensartet 
mindstehyppighed af en sådan kontrol

udgår

Or. de

Ændringsforslag 497
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ensartede specifikke krav til oprettelse 
af et register eller en database vedrørende 
produktion, emballering og 
oplagringsfaciliteter

Or. it

Ændringsforslag 498
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår

Særlige regler for offentlig kontrol og for 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder i forbindelse 
med økologiske produkter og beskyttede 
oprindelsesbetegnelser, beskyttede 
geografiske betegnelser og garanterede 
traditionelle specialiteter

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for offentlig kontrol for 
at verificere overensstemmelsen med de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra j) og k), og for de foranstaltninger, 
der skal træffes af de kompetente 
myndigheder som følge af en sådan 
offentlig kontrol.

2. I forbindelse med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), 
fastsætter de delegerede retsakter, som er 
omhandlet i stk. 1, regler for:

a) de kompetente myndigheders særlige 
ansvarsområder og opgaver ud over dem, 
der er fastlagt i artikel 4, 8, 9, artikel 10, 
stk. 1, artikel 11, 12, 13, artikel 34, stk. 1 
og stk. 2, og artikel 36 samt i artikel 25, 
29, 30 og 32 for så vidt angår godkendelse 
af og tilsyn med organer med delegerede 
opgaver

b) supplerende krav i forhold til dem, der 
er omhandlet i artikel 8, stk. 1, for så vidt 
angår risikovurdering og fastsættelse af 
hyppigheden af offentlig kontrol og 
prøveudtagning, hvis det er relevant, 
under hensyntagen til risikoen for tilfælde 
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af manglende overholdelse

c) mindstehyppigheden af offentlig 
kontrol af operatører som defineret i 
artikel 2, litra d), i Rådets forordning 
(EF) nr. 834/2007, samt i hvilke tilfælde 
og på hvilke betingelser visse af sådanne 
operatører skal fritages for visse former 
for offentlig kontrol

d) supplerende metoder og teknikker 
vedrørende offentlig kontrol i forhold til 
dem, der er omhandlet i artikel 13 og 
artikel 33, stk. 1-5, og specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol, der 
har til formål at sikre sporbarheden af 
økologiske produkter i alle produktions-, 
tilberednings- og distributionsled og give 
garantier med hensyn til overholdelsen af 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, litra j)

e) supplerende kriterier i forhold til dem, 
der er omhandlet i artikel 135, stk. 1, 
andet afsnit, og artikel 30, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt 
angår de foranstaltninger, som skal 
træffes i tilfælde af manglende 
overholdelse, og supplerende 
foranstaltninger i forhold til dem, der er 
fastlagt i artikel 135, stk. 2

f) supplerende krav i forhold til dem, der 
er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra f), for så 
vidt angår fornødne faciliteter og udstyr 
til gennemførelsen af offentlig kontrol, og 
supplerende betingelser og forpligtelser i 
forhold til dem, der er omhandlet i artikel 
25-30 og 32, for så vidt angår delegering 
af opgaver i forbindelse med offentlig 
kontrol

g) supplerende rapporteringsforpligtelser i 
forhold til dem, der er omhandlet i artikel 
12 og 31, for så vidt angår de kompetente 
myndigheder, kontrolmyndighederne for 
økologiske produkter og organerne med 
delegerede opgaver med ansvar for 
offentlig kontrol

h) særlige kriterier og betingelser for 
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aktivering af de mekanismer for 
administrativ bistand, der er fastlagt i 
afsnit IV.

3. I forbindelse med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra k), 
fastsætter de delegerede retsakter, som er 
omhandlet i stk. 1, regler for:

a) supplerende krav, metoder og teknikker 
i forhold til dem, der er omhandlet i 
artikel 11 og 13, i forbindelse med 
offentlig kontrol for at verificere 
opfyldelsen af produktspecifikationer og
mærkningskrav

b) supplerende metoder og teknikker i 
forhold til dem, der er omhandlet i artikel 
13, i forbindelse med offentlig kontrol, 
som har til formål at sikre sporbarhed af 
produkter, der er omfattet af de regler, 
som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra 
k), i alle produktions-, tilberednings- og 
distributionsled, og at give garantier, for 
så vidt angår overholdelsen af disse regler

c) specifikke supplerende kriterier og 
specifikt supplerende indhold i forhold til 
det, der er fastlagt i artikel 108, med 
henblik på udarbejdelsen af de relevante 
dele i den flerårige nationale kontrolplan, 
som er omhandlet i artikel 107, stk. 1, og 
specifikt supplerende indhold i den 
rapport, der er omhandlet i artikel 112

d) særlige kriterier og betingelser for
aktivering af de mekanismer for 
administrativ bistand, der er fastlagt i 
afsnit IV

e) særlige foranstaltninger, der skal 
træffes, ud over dem, som er omhandlet i 
artikel 135, stk. 2, i tilfælde af manglende 
overholdelse og alvorlig eller 
tilbagevendende manglende overholdelse.

4. Hvis det er relevant, fraviger de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
stk. 2 og 3, de bestemmelser i denne 
forordning, som er omhandlet i disse 
stykker.
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Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 23 a (ny).

Ændringsforslag 500
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139
vedrørende regler for offentlig kontrol for 
at verificere overensstemmelsen med de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra j) og k), og for de foranstaltninger, der 
skal træffes af de kompetente myndigheder 
som følge af en sådan offentlig kontrol.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage lovgivningsforslag vedrørende 
regler for offentlig kontrol for at verificere 
overensstemmelsen med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra k), og for 
de foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder som følge af en 
sådan offentlig kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 501
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), 
fastsætter de delegerede retsakter, som er 
omhandlet i stk. 1, regler for:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, i
overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 834/2007, for at 
verificere overensstemmelsen med de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2,  
og for de foranstaltninger, der skal 
træffes af de kompetente myndigheder 
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som følge af en sådan offentlig kontrol. 
Disse delegerede retsakter fastsætter regler 
for:

Or. en

Ændringsforslag 502
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), 
fastsætter de delegerede retsakter, som er 
omhandlet i stk. 1, regler for:

2. I forbindelse med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), 
fastsætter de delegerede retsakter, som er 
omhandlet i stk. 1, til gennemførelse af 
forordning nr. 835/2007 (EF), regler for:

Or. it

Begrundelse

Vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelser vedrørende kontrol af biologisk produktion er 
nemlig tæt forbundet med vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
produktion, mærkning og import af økologiske produkter, som Europa-Kommissionens 
generaldirektorat for landbrug er ansvarligt for.

Ændringsforslag 503
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kompetente myndigheders særlige 
ansvarsområder og opgaver ud over dem, 
der er fastlagt i artikel 4, 8, 9, artikel 10, 
stk. 1, artikel 11, 12, 13, artikel 34, stk. 1 
og stk. 2, og artikel 36 samt i artikel 25, 29, 
30 og 32 for så vidt angår godkendelse af 
og tilsyn med organer med delegerede 

a) operatørernes, de kompetente 
myndigheders og de delegerede organers
særlige ansvarsområder og opgaver med 
henblik på at sikre overholdelse af 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
834/2007, ud over dem, der er fastlagt i 
artikel 4, 8, 9, artikel 10, stk. 1, artikel 11, 
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opgaver 12, 13, artikel 34, stk. 1 og stk. 2, og artikel 
36 samt i artikel 25, 29, 30 og 32 for så 
vidt angår godkendelse af og tilsyn med 
organer med delegerede opgaver

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 504
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) supplerende metoder og teknikker 
vedrørende offentlig kontrol i forhold til 
dem, der er omhandlet i artikel 13 og 
artikel 33, stk. 1-5, og specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol, der 
har til formål at sikre sporbarheden af 
økologiske produkter i alle produktions-, 
tilberednings- og distributionsled og give 
garantier med hensyn til overholdelsen af 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, litra j)

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 505
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) supplerende rapporteringsforpligtelser i 
forhold til dem, der er omhandlet i artikel 
12 og 31, for så vidt angår de kompetente 
myndigheder, kontrolmyndighederne for 
økologiske produkter og organerne med 
delegerede opgaver med ansvar for 
offentlig kontrol

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 506
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra k), 
fastsætter de delegerede retsakter, som er 
omhandlet i stk. 1, regler for:

3. I forbindelse med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra k), 
fastsætter de lovgivningsforslag, som er 
omhandlet i stk. 1, regler for:

Or. en

Ændringsforslag 507
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis det er relevant, fraviger de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
stk. 2 og 3, de bestemmelser i denne 
forordning, som er omhandlet i disse 
stykker.

4. Hvis det er relevant, fraviger de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
stk. 2, de bestemmelser i denne forordning, 
som er omhandlet i disse stykker.
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Or. en

Ændringsforslag 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 a

Særlige regler for offentlig kontrol og for 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder i forbindelse 
med økologiske produkter og beskyttede 
oprindelsesbetegnelser, beskyttede 
geografiske betegnelser og garanterede 
traditionelle specialiteter

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for offentlig kontrol for 
at verificere overensstemmelsen med de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra j) og k), og for de foranstaltninger, 
der skal træffes af de kompetente 
myndigheder som følge af en sådan 
offentlig kontrol.

2. I forbindelse med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), 
fastsætter de delegerede retsakter, som er 
omhandlet i stk. 1, regler for:

a) supplerende kriterier i forhold til dem, 
der er omhandlet i artikel 135, stk. 1, 
andet afsnit, og artikel 30, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt 
angår de foranstaltninger, som skal 
træffes i tilfælde af manglende 
overholdelse, og supplerende 
foranstaltninger i forhold til dem, der er 
fastlagt i artikel 135, stk. 2

b) supplerende krav i forhold til dem, der 
er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra f), for så 
vidt angår fornødne faciliteter og udstyr 
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til gennemførelsen af offentlig kontrol, og 
supplerende betingelser og forpligtelser i 
forhold til dem, der er omhandlet i artikel 
25-30 og 32, for så vidt angår delegering 
af opgaver i forbindelse med offentlig 
kontrol

c) særlige kriterier og betingelser for 
aktivering af de mekanismer for 
administrativ bistand, der er fastlagt i 
afsnit IV

3. I forbindelse med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), kan 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter fastlægge regler 
for:

a) de kompetente myndigheders særlige 
ansvarsområder og opgaver ud over dem, 
der er fastlagt i artikel 4, 8, 9, artikel 10, 
stk. 1, artikel 11, 12, 13, artikel 34, stk. 1 
og stk. 2, og artikel 36 samt i artikel 25, 
29, 30 og 32 for så vidt angår godkendelse 
af og tilsyn med organer med delegerede 
opgaver

b) supplerende krav i forhold til dem, der 
er omhandlet i artikel 8, stk. 1, for så vidt 
angår risikovurdering og fastsættelse af 
hyppigheden af offentlig kontrol og 
prøveudtagning, hvis det er relevant, 
under hensyntagen til risikoen for tilfælde 
af manglende overholdelse

c) mindstehyppigheden af offentlig 
kontrol af operatører som defineret i 
artikel 2, litra d), i Rådets forordning 
(EF) nr. 834/2007, samt i hvilke tilfælde 
og på hvilke betingelser visse af sådanne 
operatører skal fritages for visse former 
for offentlig kontrol

d) supplerende metoder og teknikker 
vedrørende offentlig kontrol i forhold til 
dem, der er omhandlet i artikel 13 og 
artikel 33, stk. 1-5, og specifikke krav til 
gennemførelsen af offentlig kontrol, der 
har til formål at sikre sporbarheden af 
økologiske produkter i alle produktions-, 
tilberednings- og distributionsled og give 
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garantier med hensyn til overholdelsen af 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2, litra j)

e) supplerende rapporteringsforpligtelser i 
forhold til dem, der er omhandlet i artikel 
12 og 31, for så vidt angår de kompetente 
myndigheder, kontrolmyndighederne for 
økologiske produkter og organerne med 
delegerede opgaver med ansvar for 
offentlig kontrol.

Gennemførelsesretsakterne vedtages af 
forskriftsudvalget som omhandlet i artikel 
37 i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 
af 28. juni 2007 om økologisk produktion 
og mærkning af økologiske produkter og 
om ophævelse af forordning (EØF) 
nr. 2092/91.

4. I forbindelse med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra k), 
fastsætter de delegerede retsakter, som er 
omhandlet i stk. 1, regler for:

a) særlige kriterier og betingelser for 
aktivering af de mekanismer for 
administrativ bistand, der er fastlagt i 
afsnit IV

b) særlige foranstaltninger, der skal 
træffes, ud over dem, som er omhandlet i 
artikel 135, stk. 2, i tilfælde af manglende 
overholdelse og alvorlig eller 
tilbagevendende manglende overholdelse.

5. I forbindelse med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra k), kan 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter fastlægge regler 
for:

a) supplerende krav, metoder og teknikker 
i forhold til dem, der er omhandlet i 
artikel 11 og 13, i forbindelse med 
offentlig kontrol for at verificere 
opfyldelsen af produktspecifikationer og 
mærkningskrav

b) supplerende metoder og teknikker i 
forhold til dem, der er omhandlet i artikel 
13, i forbindelse med offentlig kontrol, 
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som har til formål at sikre sporbarhed af 
produkter, der er omfattet af de regler, 
som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra 
k), i alle produktions-, tilberednings- og 
distributionsled, og at give garantier, for 
så vidt angår overholdelsen af disse regler

c) specifikke supplerende kriterier og 
specifikt supplerende indhold i forhold til 
det, der er fastlagt i artikel 108, med 
henblik på udarbejdelsen af de relevante 
dele i den flerårige nationale kontrolplan, 
som er omhandlet i artikel 107, stk. 1, og 
specifikt supplerende indhold i den 
rapport, der er omhandlet i artikel 112.

Gennemførelsesretsakterne vedtages af 
udvalget som omhandlet i artikel 57 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1151/2012 af 
21. november 2012 om kvalitetsordninger 
for landbrugsprodukter og fødevarer, 
artikel 195 i Rådets forordning (EF) 
nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en 
fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og om særlige 
bestemmelser for visse 
landbrugsprodukter, artikel 25 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om 
definition, betegnelse, præsentation og 
mærkning af samt beskyttelse af 
geografiske betegnelser for spiritus og om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 1576/89 samt Rådets forordning om 
økologisk produktion og mærkning af 
økologiske produkter og om ophævelse af 
forordning (EØF) nr. 2092/91.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget erstatter artikel 23, og der foreslås en ny og mere klar struktur. Navnlig i 
forbindelse med de særlige regler for beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede 
geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter er det nødvendigt at sikre 
en ensartet anvendelse i hele EU, og de skal derfor altid vedtages af forskriftsudvalget på 
grundlag af deres særlige karakteristika.
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Ændringsforslag 509
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139
vedrørende særlige regler for offentlig 
kontrol af visse kategorier af fødevarer 
eller foder for at verificere 
overensstemmelsen med de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a)-e), og 
for foranstaltninger, som skal træffes af de 
kompetente myndigheder som følge af en 
sådan offentlig kontrol. Disse delegerede 
retsakter skal imødegå nyligt 
identificerede risici, som kan opstå på 
grund af fødevarer eller foder, for 
menneskers eller dyrs sundhed eller i
forbindelse med GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler for miljøet, eller 
sådanne risici, der hidrører fra nye 
produktions- eller forbrugsmønstre, for så 
vidt angår fødevarer eller foder, eller som 
ikke kan imødegås effektivt uden fælles 
specifikationer for offentlig kontrol og 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder som følge af en 
sådan offentlig kontrol, og fastsætte regler 
for:

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage lovgivningsforslag vedrørende 
særlige regler for offentlig kontrol af visse 
kategorier af fødevarer eller foder for at 
verificere overensstemmelsen med de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra a)-e), og for foranstaltninger, som skal 
træffes af de kompetente myndigheder som 
følge af en sådan offentlig kontrol. Disse
lovgivningsforslag skal imødegå nyligt 
identificerede risici, som kan opstå på 
grund af fødevarer eller foder, for 
menneskers eller dyrs sundhed eller i 
forbindelse med GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler for miljøet, eller 
sådanne risici, der hidrører fra nye 
produktions- eller forbrugsmønstre, for så 
vidt angår fødevarer eller foder, eller som 
ikke kan imødegås effektivt uden fælles 
specifikationer for offentlig kontrol og 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder som følge af en 
sådan offentlig kontrol, og fastsætte regler 
for:

Or. en

Ændringsforslag 510
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 511
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 a

Særlige regler for offentlig kontrol og for 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder i forbindelse 
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med materialer og genstande bestemt til 
kontakt med fødevarer.

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at sikre en ensartet anvendelse af de 
særlige regler for offentlig kontrol og for 
foranstaltninger, der skal træffes af de 
kompetente myndigheder i forbindelse 
med materialer og genstande bestemt til 
kontakt med fødevarer. Sådanne 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 141, 
stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er omfattet af forordningens 
anvendelsesområde, hvorfor der bør tilføjes en artikel, der omfatter særlige regler.

Ændringsforslag 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder kan 
delegere specifikke opgaver i forbindelse 
med offentlig kontrol til et eller flere 
organer med delegerede opgaver eller 
fysiske personer i henhold til 
betingelserne i henholdsvis artikel 26 og 
27.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 514
Eric Andrieu
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Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder kan 
delegere specifikke opgaver i forbindelse 
med offentlig kontrol til et eller flere 
organer med delegerede opgaver eller 
fysiske personer i henhold til betingelserne 
i henholdsvis artikel 26 og 27.

1. De kompetente myndigheder kan 
delegere specifikke opgaver i forbindelse 
med offentlig kontrol til et eller flere 
organer med delegerede opgaver eller 
fysiske personer i henhold til betingelserne 
i henholdsvis artikel 26 og 27. De kan 
midlertidigt delegere specifikke offentlige 
kontrolopgaver til et eller flere organer 
med delegerede opgaver, som ikke 
opfylder kriterierne i artikel 26, stk. 1, 
litra b), iv), i en periode på et år med 
mulighed for at forlænge én gang, således 
at der kan foretages den nødvendige 
vurdering af akkrediteringen af organer 
med delegerede opgaver, eller så det er 
muligt at håndtere en nødsituation eller 
en ny sundhedsrisiko for mennesker, dyr 
og planter, en risiko for dyrevelfærden 
eller, for så vidt angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at kunne udpege organer til delegerede opgaver på midlertidig basis, da 
disse organer har mulighed for at vurdere akkrediteringen i de enkelte medlemsstater i 
driftsperioden og sikre, at deres aktiviteter er juridisk gyldige, eller for at håndtere 
nødsituationer, f.eks. i forbindelse med dyr og planters sundhed.

Ændringsforslag 515
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder kan 
delegere specifikke opgaver i forbindelse 

1. De kompetente myndigheder kan 
delegere specifikke opgaver i forbindelse 
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med offentlig kontrol til et eller flere 
organer med delegerede opgaver eller 
fysiske personer i henhold til betingelserne 
i henholdsvis artikel 26 og 27.

med offentlig kontrol til et eller flere 
organer med delegerede opgaver eller 
fysiske personer i henhold til betingelserne 
i henholdsvis artikel 26 og 27. Kompetente 
myndigheder kan ikke overdrage 
specifikke opgaver i forbindelse med 
offentlig kontrol til fysiske personer, når 
der er tale om offentlig kontrol, der har til 
formål at verificere overholdelsen af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra j).

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 516
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kompetente myndigheder må ikke 
delegere afgørelsen vedrørende de 
foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 
135, stk. 1, litra b), og artikel 135, stk. 2 
og 3.

udgår

Første afsnit finder ikke anvendelse på de 
foranstaltninger, som skal træffes i 
henhold til artikel 135 eller til de regler, 
der er fastsat i artikel 23, stk. 2, litra e), 
som følge af offentlig kontrol for at 
verificere overholdelsen af de regler, som 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j).

Or. fr
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Begrundelse

Organer med delegerede opgaver bør være i stand til at træffe beslutninger i tilfælde, hvor 
der konstateres en manglende overholdelse af de gældende regler, således at de kan anmode 
den ansvarlige operatør om at rette op på situationen eller træffe de nødvendige 
beredskabsforanstaltninger for at beskytte folkesundheden, f.eks. ved at registrere de 
fødevarer, som er sundhedsskadelige, og de planter og dyr, der er sygdomsramte. Det er op til 
den kompetente myndighed at fastlægge rammerne for beslutningernes art og 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 517
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente myndigheder må ikke 
delegere afgørelsen vedrørende de 
foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 
135, stk. 1, litra b), og artikel 135, stk. 2 og 
3.

Kompetente myndigheder må ikke 
delegere afgørelsen vedrørende de 
foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 
135, stk. 1, litra b), og artikel 135, stk. 2 og 
3.

Opgaver vedrørende dyr og animalske 
produkter må heller ikke delegeres, men 
skal altid varetages af en embedsdyrlæge.

Or. en

Ændringsforslag 518
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på de 
foranstaltninger, som skal træffes i 
henhold til artikel 135 eller til de regler, 
der er fastsat i artikel 23, stk. 2, litra e), 
som følge af offentlig kontrol for at 
verificere overholdelsen af de regler, som 

udgår
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er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j).

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på de 
foranstaltninger, som skal træffes i henhold 
til artikel 135 eller til de regler, der er 
fastsat i artikel 23, stk. 2, litra e), som følge 
af offentlig kontrol for at verificere 
overholdelsen af de regler, som er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j).

Første afsnit finder ikke anvendelse på de 
foranstaltninger, som skal træffes i henhold 
til artikel 135 eller til de regler, der er 
fastsat i artikel 23, stk. 2, litra a), og stk. 4, 
litra b), som følge af offentlig kontrol for 
at verificere overholdelsen af de regler, 
som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j)
og k).

Or. es

Begrundelse

I henhold til stk. 2, i denne artikel er det muligt for de kompetente myndigheder at delegere 
specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol af økologisk landbrug for så vidt angår 
foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af manglende overholdelse. Det er uforståeligt, 
hvorfor denne bestemmelse ikke også finder anvendelse på beskyttede oprindelsesbetegnelser, 
beskyttede geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter, som reguleres i 
henhold til samme referencebestemmelse (EN ISO 17065). Der foreslås følgelig en tilføjelse.

Ændringsforslag 520
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på de 
foranstaltninger, som skal træffes i henhold 
til artikel 135 eller til de regler, der er 
fastsat i artikel 23, stk. 2, litra e), som følge 
af offentlig kontrol for at verificere 
overholdelsen af de regler, som er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j).

Første afsnit finder ikke anvendelse på de 
foranstaltninger, som skal træffes i henhold 
til artikel 135 eller til de regler, der er 
fastsat i artikel 23, stk. 2, litra e), som følge 
af offentlig kontrol for at verificere 
overholdelsen af de regler, som er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j) og litra 
k).

Or. pl

Ændringsforslag 521
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende specifikke opgaver i 
forbindelse med offentlig kontrol, som 
ikke må delegeres, for at bevare de 
kompetente myndigheders uafhængighed 
eller deres centrale funktioner.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Muligheden for at delegere opgaver til organer og fysiske personer er et væsentligt element i 
bestemmelserne, og det bør ikke være muligt at ændre dette ved delegeret retsakt. Det bør 
udelukkende kunne ændres af lovgiveren i basisretsakten.

Ændringsforslag 522
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende specifikke opgaver i 
forbindelse med offentlig kontrol, som ikke 
må delegeres, for at bevare de kompetente 
myndigheders uafhængighed eller deres 
centrale funktioner.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende specifikke opgaver i 
forbindelse med offentlig kontrol, som må 
eller ikke må delegeres, for at bevare de 
kompetente myndigheders uafhængighed 
eller deres centrale funktioner.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen taget fra forordning 882/2004. Der skal også gives adgang til positivlister.

Ændringsforslag 523
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de kompetente myndigheder 
delegerer specifikke opgaver i forbindelse 
med offentlig kontrol til verifikation af 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), til et 
eller flere organer med delegerede opgaver, 
tildeler de hvert enkelt organ med 
delegerede opgaver et kodenummer og 
udpeger myndigheder med ansvar for 
godkendelse af og tilsyn med disse.

4. Hvis de kompetente myndigheder 
delegerer specifikke opgaver i forbindelse 
med offentlig kontrol til verifikation af 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j) og litra 
k), til et eller flere organer med delegerede 
opgaver, tildeler de hvert enkelt organ med 
delegerede opgaver et kodenummer og 
udpeger myndigheder med ansvar for 
godkendelse af og tilsyn med disse.

Or. pl

Ændringsforslag 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de kompetente myndigheder 
delegerer specifikke opgaver i forbindelse 
med offentlig kontrol til verifikation af 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), til et 
eller flere organer med delegerede opgaver, 
tildeler de hvert enkelt organ med 
delegerede opgaver et kodenummer og 
udpeger myndigheder med ansvar for 
godkendelse af og tilsyn med disse.

4. Hvis de kompetente myndigheder 
delegerer specifikke opgaver i forbindelse 
med offentlig kontrol til verifikation af 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j) og k), 
til et eller flere organer med delegerede 
opgaver, tildeler de hvert enkelt organ med 
delegerede opgaver et kodenummer og 
udpeger myndigheder med ansvar for 
godkendelse af og tilsyn med disse.

Or. es

Begrundelse

Det er uforståeligt, hvorfor bestemmelsen kun finder anvendelse på økologisk landbrug og 
ikke på produkter med samme kvalitetsmærke. Der foreslås følgelig en tilføjelse.

Ændringsforslag 525
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) i hvilket tidsrum de fastsatte opgaver 
bliver delegeret,

Or. pl

Ændringsforslag 526
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra b – nr. iii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) er upartisk og uden interessekonflikter,
for så vidt angår varetagelsen af de 
specifikke opgaver i forbindelse med 
offentlig kontrol, det har fået delegeret

iii) er upartisk, uafhængig, hverken 
direkte eller indirekte beskæftiget af den 
operatør, af hvis aktiviteter, der foretages 
kontrol, og på enhver anden måde uden 
interessekonflikter, for så vidt angår 
varetagelsen af de specifikke opgaver i 
forbindelse med offentlig kontrol, det har 
fået delegeret

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at organer med delegerede opgaver er uafhængige, og dette bør fremhæves 
i teksten.

Ændringsforslag 527
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) er upartisk og uden interessekonflikter, 
for så vidt angår varetagelsen af de 
specifikke opgaver i forbindelse med 
offentlig kontrol, det har fået delegeret

iii) er uafhængig og uden 
interessekonflikter, for så vidt angår 
varetagelsen af de specifikke opgaver i 
forbindelse med offentlig kontrol, det har 
fået delegeret

Or. en

Begrundelse

For at forhindre enhver form for interessekonflikt, skal organer med delegerede opgaver, som 
udfører offentlig kontrol, være helt uafhængige af de operatører, over for hvilke de udfører 
offentlig kontrol eller andre offentlige aktiviteter. Ordet ”uafhængig” er i denne henseende 
meget mere præcist end ”upartisk”.
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Ændringsforslag 528
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) er upartisk og uden interessekonflikter, 
for så vidt angår varetagelsen af de 
specifikke opgaver i forbindelse med 
offentlig kontrol, det har fået delegeret

iii) er uafhængig og uden 
interessekonflikter, for så vidt angår 
varetagelsen af de specifikke opgaver i 
forbindelse med offentlig kontrol, det har 
fået delegeret

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget. Betragtningerne bør 
også tilpasses.)

Or. en

Ændringsforslag 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra b – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) kræver, at medlemmerne af deres 
personale ikke videregiver oplysninger, de 
får kendskab til under varetagelsen af 
deres forpligtelser i forbindelse med 
offentlig kontrol og andre officielle 
aktiviteter, der ifølge deres natur er 
omfattet af tavshedspligt.

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage kravet om tavshedspligt for organer med delegerede opgaver. Dette 
krav gælder allerede for de kompetente myndigheders personale, der foretager offentlig 
kontrol.
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Ændringsforslag 530
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foretager audit eller inspektioner af 
sådanne organer eller personer efter behov

a) foretager periodiske og uannoncerede
audit eller inspektioner af sådanne organer 
eller personer

Or. en

Ændringsforslag 531
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foretager audit eller inspektioner af 
sådanne organer eller personer efter behov

a) foretager audit eller inspektioner af 
sådanne organer eller personer

Or. de

Ændringsforslag 532
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b – nr. ii – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) uafhængigheden eller upartiskheden af 
organet med delegerede opgaver eller den 
fysiske person er blevet kompromitteret.

Or. en
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Ændringsforslag 533
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foretager audit eller inspektioner af 
sådanne organer eller personer efter behov

a) foretager audit eller inspektioner af 
sådanne organer eller personer

Or. de

Ændringsforslag 534
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De metoder, der anvendes i forbindelse 
med prøveudtagning og
laboratorieanalyser, -undersøgelser og 
-diagnosticeringer i forbindelse med 
offentlig kontrol og andre officielle 
aktiviteter, skal overholde EU-reglerne for 
disse metoder eller ydeevnekriterierne for 
disse metoder.

1. De metoder, der anvendes i forbindelse 
med prøveudtagning og undersøgelser i 
forbindelse med offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter, skal overholde EU-
reglerne for disse metoder eller 
ydeevnekriterierne for disse metoder.

Or. pl

Ændringsforslag 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De metoder, der anvendes i forbindelse 
med prøveudtagning og 
laboratorieanalyser, -undersøgelser og
-diagnosticeringer i forbindelse med 

1. De metoder, der anvendes i forbindelse 
med prøveudtagning og 
laboratorieanalyser, -undersøgelser og
-diagnosticeringer i forbindelse med 
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offentlig kontrol og andre officielle 
aktiviteter, skal overholde EU-reglerne for 
disse metoder eller ydeevnekriterierne for 
disse metoder.

offentlig kontrol, skal overholde EU-
reglerne for disse metoder eller 
ydeevnekriterierne for disse metoder.

Or. es

Begrundelse

Slettes i overensstemmelse med ændringerne til artikel 1.

Ændringsforslag 536
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der ikke findes EU-regler, jf. stk. 1, 
skal officielle laboratorier anvende de mest
avancerede metoder til deres specifikke 
analyse-, undersøgelses- og 
diagnosticeringsbehov og inddrage:

2. Hvis der ikke findes EU-regler, jf. stk. 1, 
skal officielle laboratorier anvende de mest
relevante og velegnede metoder til deres 
specifikke analyse-, undersøgelses- og 
diagnosticeringsbehov og inddrage:

Or. en

Ændringsforslag 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der ikke findes EU-regler, jf. stk. 1,
skal officielle laboratorier anvende de mest 
avancerede metoder til deres specifikke 
analyse-, undersøgelses- og 
diagnosticeringsbehov og inddrage:

2. Hvis der ikke findes EU-regler, jf. stk. 1,
anbefales officielle laboratorier at anvende 
de mest avancerede metoder til deres 
specifikke analyse-, undersøgelses- og 
diagnosticeringsbehov og inddrage:

Or. es
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Begrundelse

Anvendelsen bør tage form af en anbefaling og ikke en forpligtelse.

Ændringsforslag 538
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de nyeste tilgængelige metoder, der 
overholder relevante internationalt 
anerkendte regler eller protokoller,
herunder sådanne, som Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) har 
godkendt, eller

a) de mest relevante, validerede metoder, 
der overholder internationalt anerkendte
videnskabelige regler eller protokoller,
medmindre de vil være ineffektive eller
uhensigtsmæssige til opfyldelsen af de 
forfulgte legitime mål. De mest relevante 
validerede metoder omfatter f.eks.:  

i. metoder som Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN) eller 
Den Internationale 
Standardiseringsorganisation (ISO) har 
godkendt, eller

ii. metoder, der er godkendt i 
international lovgivning, eller

iii. metoder, der er udviklet eller anbefalet 
af EU-referencelaboratorier (EURL), 
eller

iv. metoder, der er udviklet eller anbefalet 
af nationale referencelaboratorier (NRL)

Or. en

Ændringsforslag 539
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis der ikke findes regler eller b) hvis a) ikke findes, med andre passende
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protokoller, jf. litra a), relevante metoder, 
som er udviklet eller anbefalet af EU-
referencelaboratorierne og valideret i 
henhold til internationalt anerkendte 
videnskabelige protokoller, eller

metoder, som er beregnet til formålet eller 
er udviklet og valideret i henhold til 
internationalt anerkendte videnskabelige 
protokoller

Or. en

Ændringsforslag 540
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis der ikke findes regler eller 
protokoller, jf. litra a), og metoder, jf. litra 
b), metoder, der overholder de relevante 
regler, som er fastsat på nationalt plan, 
eller

c) hvis a) og b) ikke findes, fælles
metoder, som er valideret på laboratorier, 
og som er udviklet i henhold til 
internationalt anerkendte videnskabelige 
protokoller

Or. en

Ændringsforslag 541
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis der ikke findes regler eller 
protokoller, jf. litra a), metoder, jf. litra b), 
og nationale regler, jf. litra c), relevante 
metoder, som er udviklet eller anbefalet af 
nationale referencelaboratorier og 
valideret i henhold til internationalt 
anerkendte videnskabelige protokoller, 
eller

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 542
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvis der ikke findes regler eller 
protokoller, jf. litra a), metoder, jf. litra b), 
nationale regler, jf. litra c), og metoder, jf. 
litra d), relevante metoder, som er 
valideret i henhold til internationalt 
anerkendte videnskabelige protokoller.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med screening, målrettet
screening og andre officielle aktiviteter
kan enhver af de metoder, der er omhandlet 
i stk. 2, anvendes, hvis de EU-regler, som 
er omhandlet i stk. 1, ikke findes.

3. I forbindelse med prøveudtagning i 
form af målrettet kontrol og overvågning
kan enhver af de metoder, der er omhandlet 
i stk. 2, anvendes, hvis de EU-regler, som 
er omhandlet i stk. 1, ikke findes.

Or. es

Begrundelse

Ændringen sker i overensstemmelse med artikel 1 og den foreslåede ændring til definitionen 
af screening (jf. ændringsforslaget til artikel 2, stk. 41).

Ændringsforslag 544
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der er et presserende behov for 
laboratorieanalyser, -undersøgelser eller
-diagnosticeringer, og ingen af de metoder, 
der er omhandlet i stk. 1 og 2, findes, kan 
det relevante nationale 
referencelaboratorium, eller, hvis et sådant 
nationalt referencelaboratorium ikke 
findes, ethvert andet laboratorium, der er 
udpeget i henhold til artikel 36, stk. 1, 
anvende andre metoder end dem, som er 
omhandlet i stk. 1 og 2, indtil der er 
foretaget en validering af en passende 
metode i henhold til internationalt 
anerkendte videnskabelige protokoller.

4. Hvis der i særlige tilfælde som følge af 
en krisesituation under udvikling er et 
presserende behov for laboratorieanalyser,
-undersøgelser eller -diagnosticeringer, og 
ingen af de metoder, der er omhandlet i stk. 
1 og 2, findes, kan det relevante nationale 
referencelaboratorium, eller, hvis et sådant 
nationalt referencelaboratorium ikke 
findes, ethvert andet laboratorium, der er 
udpeget i henhold til artikel 36, stk. 1, 
anvende andre metoder end dem, som er 
omhandlet i stk. 1 og 2, indtil der er 
foretaget en validering af en passende 
metode i henhold til internationalt 
anerkendte videnskabelige protokoller.

Or. en

Ændringsforslag 545
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Prøver udtages, håndteres og mærkes på 
en sådan måde, at deres juridiske, 
videnskabelige og tekniske gyldighed 
sikres.

6. Prøver udtages, håndteres og mærkes i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesstandarderne for de 
pågældende produkter på en sådan måde, 
at deres juridiske, videnskabelige og 
tekniske gyldighed sikres.

Or. bg

Ændringsforslag 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Prøver udtages, håndteres og mærkes på 
en sådan måde, at deres juridiske, 
videnskabelige og tekniske gyldighed 
sikres.

6. Prøver udtages, håndteres og mærkes på 
en sådan måde, at deres juridiske, 
videnskabelige og tekniske gyldighed 
sikres. Der skal tages et tilstrækkeligt 
antal prøver til, at der kan udarbejdes en 
supplerende ekspertudtalelse. 
Producenten af foder/fødevarer skal 
straks informeres af myndighederne, hvis 
der tages en prøve, og der efterlades en 
tilstrækkelig mængde til en supplerende 
ekspertudtalelse.

Or. de

Ændringsforslag 547
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Hvad angår GMO’er, skal der 
udvikles metoder, som skal finde 
obligatorisk anvendelse, og som har til 
formål at:

- identificere og spore akkumulerede 
hændelser på markedet

- tilvejebringe data om 
restkoncentrationer, som stammer fra 
behandling med flere herbicider

- tilvejebringe data om komponenters 
indhold og indvirkninger, som f.eks. 
ekstra proteiner i planterne.

Or. en

Ændringsforslag 548
Bart Staes
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Hvad angår animalske produkter, er 
der udviklet metoder, som finder 
obligatorisk anvendelse, og som har til 
formål at identificere og spore 
avlsmateriale fra klonede dyre samt 
afkom af klonede dyre og produkter, som 
stammer herfra.

Or. en

Ændringsforslag 549
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 finder ikke anvendelse i forbindelse 
med regler, som omhandler de områder, 
der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra g) og 
h).

Or. en

Ændringsforslag 550
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sikrer, at 
operatører, hvis dyr eller varer er omfattet 
af prøveudtagning, analyse, undersøgelse 

De kompetente myndigheder sikrer, at 
operatører, hvis dyr eller varer er omfattet 
af prøveudtagning, analyse, undersøgelse 
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eller diagnosticering i forbindelse med 
offentlig kontrol, er berettiget til at anmode 
om en supplerende ekspertudtalelse.

eller diagnosticering i forbindelse med 
offentlig kontrol, er berettiget til at anmode 
om en supplerende ekspertudtalelse, hvis 
dette er relevant og teknisk muligt.

Or. de

Begrundelse

En supplerende ekspertudtalelse er ikke altid relevant, eller den kan være teknisk kompliceret 
at gøre mulig (f.eks. fremmelegemer i prøverne).

Ændringsforslag 551
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder sikrer, at 
operatører, hvis dyr eller varer er omfattet
af prøveudtagning, analyse, undersøgelse 
eller diagnosticering i forbindelse med 
offentlig kontrol, er berettiget til at anmode 
om en supplerende ekspertudtalelse.

De kompetente myndigheder sikrer, at 
operatører, hvis dyr eller varer er omfattet 
af prøveudtagning, analyse, undersøgelse 
eller diagnosticering i forbindelse med 
offentlig kontrol, er berettiget til at anmode 
om en supplerende ekspertudtalelse.
Omkostningerne forbundet med 
ekspertudtalelsen afholdes af den 
anmodende enhed.

Or. pl

Ændringsforslag 552
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) berettiger altid operatøren til at anmode 
en anden ekspert om at foretage en 
dokumentgennemgang af 

a) berettiger altid operatøren til at anmode 
en anden ekspert, der er udpeget af et 
referencelaboratorium, eller hvis dette 
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prøveudtagningen, analysen, undersøgelsen 
eller diagnosticeringen

ikke er muligt, af et andet officielt 
laboratorium, der minimum er 
tilsvarende, om at foretage en 
dokumentgennemgang af 
prøveudtagningen, analysen, undersøgelsen 
eller diagnosticeringen

Or. pl

Ændringsforslag 553
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) berettiger, hvis det er relevant og teknisk 
muligt, navnlig under hensyntagen til 
prævalensen og fordelingen af faren i dyr 
eller varer, prøvernes eller varernes 
letfordærvelighed og mængden af til 
rådighed stående substrat, operatøren til at 
anmode om:

b) berettiger, hvis det er relevant og teknisk 
muligt, navnlig under hensyntagen til 
prævalensen og fordelingen af faren i dyr 
eller varer, prøvernes eller varernes 
letfordærvelighed og mængden af til 
rådighed stående substrat, operatøren til at 
anmode om, og forpligter myndighederne 
til at sikre:

Or. de

Begrundelse

Det skal stå klart, at en myndighed ikke uden videre kan afvise en virksomheds ansøgning

Ændringsforslag 554
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Prøver håndteres og mærkes på en 
sådan måde, at deres juridiske og 
analytiske gyldighed sikres.
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Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at prøverne håndteres korrekt, så deres gyldighed bevares.

Ændringsforslag 555
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Operatørens anmodning om en 
supplerende ekspertudtalelse i henhold til 
stk. 1 berører ikke de kompetente 
myndigheders forpligtelse til straks at gribe 
ind for at eliminere eller begrænse risiciene 
for menneskers, dyrs og planters sundhed, 
eller for dyrevelfærden eller, for så vidt 
angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet i 
henhold til de regler, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 2, og til nærværende 
forordning.

2. Operatørens anmodning om en 
supplerende ekspertudtalelse i henhold til 
stk. 1 berører ikke de kompetente 
myndigheders forpligtelse til straks at gribe 
ind for at eliminere eller begrænse risiciene 
for menneskers og dyrs sundhed, eller for 
dyrevelfærden eller for miljøet i henhold til 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, og til nærværende forordning.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget. Betragtningerne bør 
også tilpasses.)

Or. en

Ændringsforslag 556
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastlægge 

udgår



PE526.077v01-00 68/112 AM\1013305DA.doc

DA

procedurer for ensartet anvendelse af de 
regler, der er fastsat i stk. 1, og for 
indgivelse og behandling af anmodninger 
om en supplerende ekspertudtalelse. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 141, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 557
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastlægge 
procedurer for ensartet anvendelse af de 
regler, der er fastsat i stk. 1, og for 
indgivelse og behandling af anmodninger 
om en supplerende ekspertudtalelse. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 141, 
stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke behov for regler, som sikrer en ensartet anvendelse af reglerne om supplerende 
ekspertudtalelse. Det bør være et nationalt skøn, om der skal indføres klagemuligheder.

Ændringsforslag 558
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med dyr og varer, der 
udbydes til salg ved hjælp af 
fjernkommunikation, kan prøver, der er 
bestilt hos operatører af de kompetente 
myndigheder, uden at de identificerer sig,
anvendes i forbindelse med en offentlig 
kontrol.

1. I forbindelse med dyr og varer, der 
udbydes til salg ved hjælp af 
fjernkommunikation, kan prøver, der er 
bestilt hos operatører af de kompetente 
myndigheder, anvendes i forbindelse med 
en offentlig kontrol.

Or. pl

Ændringsforslag 559
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) er upartisk og uden interessekonflikter, 
for så vidt angår varetagelsen af sine 
opgaver som officielt laboratorium

c) er uafhængig og uden 
interessekonflikter, for så vidt angår 
varetagelsen af sine opgaver som officielt 
laboratorium

Or. en

Ændringsforslag 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kan omfatte en eller flere 
laboratorieanalyse-, -undersøgelses- eller
-diagnosticeringsmetoder eller en gruppe af 
metoder

b) kan omfatte en eller flere 
laboratorieanalyse-, -undersøgelses- eller
-diagnosticeringsmetoder eller en gruppe af 
metoder og kan ligeledes defineres 
generelt i form af analyseteknikker frem 
for konkrete prøveudtagningsmetoder
eller en gruppe af metoder
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Or. es

Ændringsforslag 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis intet officielt laboratorium, der er 
udpeget i Unionen i henhold til stk. 1, har 
ekspertise, udstyr, infrastruktur og 
personale i fornødent omfang til at foretage 
laboratorieanalyser, -undersøgelser eller -
diagnosticeringer, der er nye eller særligt 
usædvanlige, kan de kompetente 
myndigheder anmode et laboratorium eller
diagnosticeringscenter, som ikke opfylder 
et eller flere af kravene i denne artikel, stk. 
3 og 4, om at foretage disse analyser, 
undersøgelser eller diagnosticeringer.

Hvis intet officielt laboratorium, der er 
udpeget i Unionen i henhold til stk. 1, har 
ekspertise, udstyr, infrastruktur og 
personale i fornødent omfang til at foretage 
laboratorieanalyser, -undersøgelser eller -
diagnosticeringer, der er nye eller særligt 
usædvanlige, kan de kompetente 
myndigheder anmode et laboratorium, 
diagnosticeringscenter, universitet, 
forskningsinstitut eller lignende centre, 
som ikke opfylder et eller flere af kravene i 
denne artikel, stk. 3 og 4, om at foretage 
disse.

Or. es

Ændringsforslag 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når den kompetente myndighed 
udpeger et privat laboratorium til at 
foretage laboratorieanalyser, -
undersøgelser og -diagnosticeringer 
vedrørende prøver, der er udtaget i 
forbindelse med offentlig kontrol, 
betragtes dette ikke som delegering af 
opgaver og er dermed ikke omfattet af 
kapitel III i dette afsnit.
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Or. es

Begrundelse

De private laboratoriers gennemførelse af laboratorieanalyser, -undersøgelser og -
diagnosticeringer betragtes ikke som delegering af opgaver, eftersom de kun udfører en del af 
den offentlige kontrol. I nærværende tilfælde foretager de kun de sagkyndige undersøgelser, 
hvorfor der ikke er tale om egentlig delegering af opgaver i forbindelse med offentlig kontrol.

Ændringsforslag 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Det er ikke nødvendigt, at de 
kompetente myndigheder udpeger 
nationale referencelaboratorier, for at de 
kan udføre deres egne opgaver som 
officielt laboratorium.

Or. es

Ændringsforslag 564
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De officielle laboratorier gør listen over 
metoder, der anvendes til de analyser, 
undersøgelser eller diagnosticeringer, 
som foretages, i forbindelse med offentlig 
kontrol og andre officielle aktiviteter, 
offentligt tilgængelig.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Selv om resultaterne af offentlige kontroller gøres offentligt tilgængelige, er det ikke 
nødvendigt at offentliggøre, hvordan disse resultater opnået. Det vil være en vidtrækkende 
forpligtelse, som vil medføre en uacceptabel byrde for offentlige laboratorier.

Ændringsforslag 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en kompetent myndighed ikke 
foretager specifikke laboratorieanalyser, -
undersøgelser og -diagnosticeringer inden 
for sit område, men har udpeget samme 
officielle laboratorium til at foretage 
samme laboratorieanalyser, -
undersøgelser og -diagnosticeringer som 
en anden kompetent myndighed, er det 
ikke nødvendigt at gennemføre audit eller 
inspektioner.

Or. es

Begrundelse

Denne bestemmelse er ikke medtaget i forordning nr. 882/04. Der foretages ikke specifikke 
prøver eller analyser i forbindelse med økologisk landbrug. Variationerne skal i stedet findes 
i tærskelværdierne eller i udeladelsen af visse stoffer. Det betragtes derfor som 
dobbeltarbejde og ressourcespild, hvis samme akkrediterede prøve skal testes flere gange af 
samme laboratorium, fordi der er tale om forskellige kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 566
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Det underpræsterer i de c) Det præsterer utilfredsstillende i
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sammenlignende undersøgelser 
laboratorier imellem, der er omhandlet i 
artikel 37, stk. 2.

præstationsprøvningerne eller i de 
sammenlignende undersøgelser 
laboratorier imellem, der er omhandlet i 
artikel 37, stk. 2.

Or. pl

Ændringsforslag 567
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – litra c – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Medlemsstaterne kan udpege et 
nationalt referencelaboratorium til at 
udføre opgaverne, der er fastsat i stk. 1.

Or. pl

Ændringsforslag 568
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 36, stk. 4, litra e), kan de 
kompetente myndigheder udpege følgende 
som officielle laboratorier, uanset om de 
opfylder betingelsen i nævnte litra:

1. Uanset artikel 36, stk. 4, litra e), kan de 
kompetente myndigheder udpege følgende 
som officielle laboratorier, eller 
laboratorier, der arbejder under officielt 
tilsyn, uanset om de opfylder betingelsen i 
nævnte litra:

Or. en

Ændringsforslag 569
Jolanta Emilia Hibner
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Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) der foretager påvisning af trikiner under 
tilsyn af de kompetente myndigheder eller
af et officielt laboratorium, som er udpeget 
i henhold til artikel 36, stk. 1, og vurderet 
og akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 
17025-standarden om "Generelle krav til 
prøvnings- og kalibreringslaboratoriers 
kompetence" med henblik på anvendelse af 
de metoder, der er omhandlet i litra a), nr. 
ii)

iii) der foretager påvisning af trikiner under 
tilsyn af de kompetente myndigheder samt 
et nationalt referencelaboratorium, der er 
under tilsyn af et EU-
referencelaboratorium, som er udpeget i 
henhold til artikel 36, stk. 1, og vurderet og 
akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 
17025-standarden om "Generelle krav til 
prøvnings- og kalibreringslaboratoriers 
kompetence" med henblik på anvendelse af 
de metoder, der er omhandlet i litra a), nr. 
ii)

Or. pl

Ændringsforslag 570
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) laboratorier, der foretager analyser 
eller undersøgelser for at verificere 
overholdelsen af de regler for 
planteformeringsmateriale, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra h)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 571
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i tilfælde, hvor behovet for at anvende 
metoden opstår i forbindelse med en 
krisesituation eller en ny risiko for 
menneskers, dyrs og planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for
miljøet.

c) i tilfælde, hvor behovet for at anvende 
metoden opstår i forbindelse med en
krisesituation eller en ny risiko for 
menneskers og dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller for miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 572
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) i tilfælde, hvor der ventes på 
vurderingen fra akkrediteringsorganet og 
beslutningen fra dette 
akkrediteringsorgan.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at kunne udpege analyselaboratorier på midlertidig basis, da disse har 
mulighed for at vurdere akkrediteringen i driftsperioden og sikre, at deres resultater er 
juridisk gyldige.

Ændringsforslag 573
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41 a
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Officielle kontroller af dyr og varer, der 
føres ind i Unionen, organiseres på 
baggrund af risici og kan finde sted ved 
grænsekontrolstederne i henhold til 
bestemmelserne i afdeling II i dette 
kapitel for at kontrollere, at særlige 
bestemmelser vedrørende specifikke dyr 
og varer overholdes, eller på et passende 
sted i henhold til afdeling I i dette kapitel. 

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilføje en overordnet artikel, som placeres før afdeling I, og som klart og 
tydeligt redegør for princippet om en global strategi for importkontrol på grundlag af risici.

Ændringsforslag 574
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) risici for menneskers, dyrs eller planters
sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt 
angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet i 
forbindelse med forskellige typer dyr og 
varer

a) risici for menneskers og dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller for miljøet i 
forbindelse med forskellige typer dyr og 
varer

Or. en

Ændringsforslag 575
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sandsynligheden for svigagtig adfærd, 
der måske kan være vildledende i 
forbindelse med forbrugerforventninger 
vedrørende fødevarers og andre varers 
art, kvalitet og sammensætning

Or. en

Ændringsforslag 576
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de garantier, som de kompetente 
myndigheder i oprindelsestredjelandet har 
givet, for så vidt angår dyrs og varers 
opfyldelse af de krav, der er fastlagt i de 
regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
eller af krav, der er anerkendt som mindst 
ækvivalente hermed.

d) de garantier, som de kompetente 
myndigheder i oprindelsestredjelandet har 
givet, for så vidt angår dyrs og varers 
opfyldelse af de krav, der er fastlagt i de 
regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 577
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder på 
grænsekontrolsteder og andre EU-
indgangssteder gennemfører offentlig 
kontrol af følgende, når de har grund til at 
tro, at deres indførsel til Unionen kan 

3. De kompetente myndigheder på
grænsekontrolsteder og andre EU-
indgangssteder gennemfører offentlig 
kontrol af følgende, når de har grund til at 
tro, at deres indførsel til Unionen kan 
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udgøre en risiko for menneskers, dyrs eller 
planters sundhed, dyrevelfærden eller, for
så vidt angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet:

udgøre en risiko for menneskers og dyrs 
sundhed, dyrevelfærden eller for miljøet:

Or. en

Ændringsforslag 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 43 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Typer af offentlig kontrol af dyr og varer, 
der ikke er omfattet af
særlig offentlig kontrol ved grænserne

Typer af offentlig kontrol af varer, der ikke 
er omfattet af
særlig offentlig kontrol

Or. es

Ændringsforslag 579
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) identitetskontrol og fysisk kontrol 
afhængigt af risikoen for menneskers, dyrs
eller planters sundhed, dyrevelfærden 
eller, for så vidt angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet.

b) identitetskontrol og fysisk kontrol 
afhængigt af risikoen for menneskers og
dyrs sundhed, dyrevelfærden eller for 
miljøet, og afhængigt af sandsynligheden 
for svigagtig adfærd, der måske kan være 
vildledende med hensyn til 
forbrugerforventninger i forbindelse med 
fødevarers og andre varers art, kvalitet og 
sammensætning.

Or. en



AM\1013305DA.doc 79/112 PE526.077v01-00

DA

Ændringsforslag 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) identitetskontrol og fysisk kontrol 
afhængigt af risikoen for menneskers, dyrs
eller planters sundhed, dyrevelfærden 
eller, for så vidt angår GMO’er og
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet.

b) identitetskontrol og fysisk kontrol 
afhængigt af risikoen for menneskers og
dyrs sundhed, dyrevelfærden eller, for så 
vidt angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med det foreslåede anvendelsesområde for artikel 1, stk. 2, litra g).

Ændringsforslag 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis dokumentkontrollen, 
identitetskontrollen og den fysiske kontrol, 
jf. stk. 1, viser, at dyr og varer ikke 
overholder de regler, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 2, finder artikel 64, stk. 1, 3, 
4 og 5, artikel 65, 66, 67, artikel 69, stk. 1 
og 2, og artikel 70, stk. 1 og 2, anvendelse.

3. Hvis dokumentkontrollen, 
identitetskontrollen og den fysiske kontrol, 
jf. stk. 1, viser, at varer ikke overholder de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
finder artikel 64, stk. 1, 3, 4 og 5, artikel 
65, 66, 67, artikel 69, stk. 1 og 2, og artikel 
70, stk. 1 og 2, anvendelse.

Or. es

Ændringsforslag 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre overholdelsen af de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
gennemfører de kompetente myndigheder 
offentlig kontrol på grænsekontrolstedet 
for første ankomst til Unionen af hver 
sending af følgende kategorier af dyr og
varer, som indføres til Unionen fra 
tredjelande:

1. For at sikre overholdelsen af de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
gennemfører de kompetente myndigheder 
offentlig kontrol på grænsekontrolstedet 
for første ankomst til Unionen af hver 
sending af dyr, animalske produkter og
animalske biprodukter, som indføres til 
Unionen fra tredjelande:

Identifikationen af dyr og varer med 
TARIC-kode og den form for kontrol, der 
skal foretages på grænsekontrolsteder, 
fremgår af bilag XX.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget forsøger at præcisere de områder, der skal reguleres i medfør af denne 
artikel, dvs. identifikation af dyr og varer og den form for kontrol, der skal foretages på 
grænsekontrolsteder.

Ændringsforslag 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dyr udgår

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) animalske produkter, 
reproduktionsmateriale og animalske 
biprodukter

udgår

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til indledningen i stk. 1.

Ændringsforslag 585
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) animalske produkter, 
reproduktionsmateriale og animalske 
biprodukter

b) animalske produkter, fødevarer, der 
indeholder animalske produkter,
reproduktionsmateriale og animalske 
biprodukter

Or. en

Ændringsforslag 586
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) planter, planteprodukter og andre 
objekter og materialer, med hvilke der kan 
indslæbes eller spredes 
planteskadegørere, jf. de lister, der er 

udgår
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opstillet i henhold til artikel 68, stk. 1, og 
artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 587
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) planter, planteprodukter og andre 
objekter og materialer, med hvilke der kan 
indslæbes eller spredes 
planteskadegørere, jf. de lister, der er 
opstillet i henhold til artikel 68, stk. 1, og 
artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]

udgår

Or. de

Ændringsforslag 588
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) planter, planteprodukter og andre 
objekter og materialer, med hvilke der kan 
indslæbes eller spredes 
planteskadegørere, jf. de lister, der er 
opstillet i henhold til artikel 68, stk. 1, og 
artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]

udgår

Or. en

Ændringsforslag 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) planter, planteprodukter og andre 
objekter og materialer, med hvilke der kan 
indslæbes eller spredes 
planteskadegørere, jf. de lister, der er 
opstillet i henhold til artikel 68, stk. 1, og 
artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]

udgår

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med det foreslåede anvendelsesområde for artikel 1, stk. 2, litra g).

Ændringsforslag 590
Bart Staes
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) dyr og varer, som er omfattet af en 
beredskabsforanstaltning, jf. retsakter 
vedtaget i henhold til artikel 53 i 
forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 249 i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] eller artikel 
27, stk. 1, artikel 29, stk. 1, artikel 40, stk. 
2, artikel 41, stk. 2, artikel 47, stk. 1, 
artikel 49, stk. 2, og artikel 50, stk. 2, i
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants], der kræver, at 
sendinger af disse dyr eller varer, der er 
identificeret ved hjælp af deres koder i den 
kombinerede nomenklatur, skal være 
omfattet af offentlig kontrol ved deres 
indførsel til Unionen

e) dyr og varer, som er omfattet af en 
beredskabsforanstaltning, jf. retsakter 
vedtaget i henhold til artikel 53 i 
forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 249 i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], der kræver, 
at sendinger af disse dyr eller varer, der er 
identificeret ved hjælp af deres koder i den 
kombinerede nomenklatur, skal være 
omfattet af offentlig kontrol ved deres 
indførsel til Unionen

Or. en

Ændringsforslag 591
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende ændringer af de kategorier af 
sendinger, der er omhandlet i stk 1, til også 
at omfatte andre produkter, som kan give 
anledning til risici for menneskers, dyrs
eller planters sundhed eller, for så vidt 
angår GMO'er og 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende ændringer af de kategorier af 
sendinger, der er omhandlet i stk. 1, til 
også at omfatte andre produkter, som kan 
give anledning til risici for menneskers og
dyrs sundhed.
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plantebeskyttelsesmidler, for miljøet.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 592
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende ændringer af de kategorier af 
sendinger, der er omhandlet i stk 1, til også 
at omfatte andre produkter, som kan give 
anledning til risici for menneskers, dyrs 
eller planters sundhed eller, for så vidt 
angår GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, 
for miljøet.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende ændringer af de kategorier af 
sendinger, der er omhandlet i stk. 1, til 
også at omfatte andre produkter, som kan 
give anledning til risici for menneskers
eller dyrs sundhed eller, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet.

Or. de

Ændringsforslag 593
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
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vedrørende ændringer af de kategorier af 
sendinger, der er omhandlet i stk 1, til også 
at omfatte andre produkter, som kan give 
anledning til risici for menneskers, dyrs
eller planters sundhed eller, for så vidt 
angår GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet.

vedrørende ændringer af de kategorier af 
sendinger, der er omhandlet i stk. 1, til 
også at omfatte andre produkter, som kan 
give anledning til risici for menneskers og
dyrs sundhed eller for miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 594
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) selskabsdyr som defineret i artikel 4, 
stk. 1, nr. 10), i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health]

udgår

Or. en

Begrundelse

Ethvert forslag vedrørende lempelse af kontrollen af selskabsdyr, der indføres til Unionen, 
bør undersøges nøje af Parlamentet og Rådet. Disse beføjelser er for vidtgående, eftersom 
forordning nr. 998/2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport 
af selskabsdyr  (herunder dyr, der indføres til Unionen) kun er gennemført i ringe grad, 65 % 
af alle menneskesygdomme stammer fra dyr, samt at 75 % af alle dyresygdomme er 
zoonotiske.

Ændringsforslag 595
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) enhver anden kategori af dyr eller 
varer, for hvilken kontrol på 
grænsekontrolsteder ikke er nødvendig på 
grund af de risici, den udgør.

udgår

Or. en

Begrundelse

”Enhver anden kategori af dyr” er for bredt formuleret. Enhver kategori af dyr, som er 
omfattet af disse beføjelser, bør indføjes i artiklen. Hvis det tillades, at Kommissionen slækker
på kontrollen af ethvert dyr, der indføres til Unionen, kan det få enorm indflydelse på 
dyresundheden og -velfærden, på menneskers sundhed og sygdomsbekæmpelse.

Ændringsforslag 596
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder 
gennemfører offentlig kontrol af sendinger 
af de kategorier af dyr og varer, der er 
omhandlet i artikel 45, stk. 1, ved 
sendingens ankomst til 
grænsekontrolstedet. Denne offentlige 
kontrol omfatter dokumentkontrol, 
identitetskontrol og fysisk kontrol.

1. De kompetente myndigheder 
gennemfører offentlig kontrol af sendinger 
af de kategorier af dyr og varer, der er 
omhandlet i artikel 45, stk. 1, ved 
sendingens ankomst til 
grænsekontrolstedet. Denne offentlige 
kontrol tager hensyn til både tidligere 
overholdelse og til mulige risici og kan 
omfatte dokumentkontrol, identitetskontrol 
og fysisk kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 597
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der gennemføres fysisk kontrol af 
sendinger af de kategorier af dyr og varer, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, med en 
hyppighed, der afhænger af den risiko, som 
det enkelte dyr, den enkelte vare eller 
kategori af dyr eller varer udgør for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for
miljøet.

3. Der gennemføres fysisk kontrol af 
sendinger af de kategorier af dyr og varer, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, med en 
hyppighed, der afhænger af den risiko, som 
det enkelte dyr, den enkelte vare eller 
kategori af dyr eller varer udgør for 
menneskers og dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller for miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 598
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der gennemføres fysisk kontrol af 
sendinger af de kategorier af dyr og varer, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, med en 
hyppighed, der afhænger af den risiko, som 
det enkelte dyr, den enkelte vare eller 
kategori af dyr eller varer udgør for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet.

3. Der gennemføres fysisk kontrol af 
sendinger af de kategorier af dyr og varer, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, med en 
hyppighed, der afhænger af den risiko, som 
det enkelte dyr, den enkelte vare eller 
kategori af dyr eller varer udgør for 
menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet.

Or. de

Ændringsforslag 599
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fysisk kontrol for at verificere 
overholdelsen af de dyresundheds- og
-velfærdskrav eller af de 
plantesundhedskrav, som er fastlagt i de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
gennemføres af eller under tilsyn af
personale med relevante kvalifikationer på 
henholdsvis det veterinære område eller 
plantesundhedsområdet, som er udpeget af 
de kompetente myndigheder til dette 
formål.

Fysisk kontrol for at verificere 
overholdelsen af de dyresundheds- og
-velfærdskrav, som er fastlagt i de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
gennemføres af personale med relevante 
kvalifikationer på henholdsvis det 
veterinære område, som er udpeget af de 
kompetente myndigheder til dette formål.

Or. en

Ændringsforslag 600
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fysisk kontrol for at verificere 
overholdelsen af de dyresundheds- og
-velfærdskrav eller af de 
plantesundhedskrav, som er fastlagt i de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
gennemføres af eller under tilsyn af 
personale med relevante kvalifikationer på
henholdsvis det veterinære område eller 
plantesundhedsområdet, som er udpeget af 
de kompetente myndigheder til dette 
formål.

Fysisk kontrol for at verificere 
overholdelsen af de dyresundheds- og
-velfærdskrav, som er fastlagt i de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
gennemføres af eller under tilsyn af 
personale med relevante kvalifikationer på 
det veterinære område, som er udpeget af 
de kompetente myndigheder til dette 
formål.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 601
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fysisk kontrol for at verificere 
overholdelsen af de dyresundheds- og
-velfærdskrav eller af de 
plantesundhedskrav, som er fastlagt i de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
gennemføres af eller under tilsyn af 
personale med relevante kvalifikationer på
henholdsvis det veterinære område eller 
plantesundhedsområdet, som er udpeget af 
de kompetente myndigheder til dette 
formål.

Fysisk kontrol for at verificere 
overholdelsen af de dyresundheds- og
-velfærdskrav, som er fastlagt i de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
gennemføres af eller under tilsyn af 
personale med relevante kvalifikationer på 
det veterinære område, som er udpeget af 
de kompetente myndigheder til dette 
formål.

Or. de

Ændringsforslag 602
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der gennmføres en sådan kontrol af 
dyr, foretages den af embedsdyrlægen eller 
under dennes tilsyn.

Hvis der gennemføres en sådan kontrol af 
dyr, foretages den af embedsdyrlægen.

Or. en

Ændringsforslag 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der gennmføres en sådan kontrol af 
dyr, foretages den af embedsdyrlægen eller 
under dennes tilsyn.

Hvis der gennemføres en sådan kontrol af 
dyr eller animalske produkter, foretages 
den af embedsdyrlægen eller under dennes 
tilsyn.

Or. es

Begrundelse

Embedsdyrlægen skal fortsat være ansvarlig for at træffe beslutninger vedrørende levende dyr 
og animalske produkter (kødprodukter, mælkeprodukter osv.).

Ændringsforslag 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tidsfrister og nærmere bestemmelser for 
at foretage dokumentkontrol, 
identitetskontrol og fysisk kontrol af 
omladede sendinger af de kategorier af 
varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1

b) tidsfrister og nærmere bestemmelser for 
at foretage dokumentkontrol, 
identitetskontrol og fysisk kontrol af 
omladede sendinger, hvis endelige 
bestemmelsessted er EU, af de kategorier 
af varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 
1

Or. es

Begrundelse

Alle former for sanitære kontroller af omladede sendinger til tredjelande bør klart udelukkes 
fra denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser 
der kan foretages identitetskontrol og 
fysisk kontrol af omladede sendinger og af 
dyr, der ankommer ad luft- eller søvejen 
og opholder sig i det samme 
transportmiddel med henblik på videre 
forsendelse, på et andet grænsekontrolsted 
end det for første ankomst til Unionen

c) i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser 
der kan foretages identitetskontrol og 
fysisk kontrol af omladede sendinger på et 
andet grænsekontrolsted end det for første 
ankomst til Unionen

Or. es

Begrundelse

For at sikre, at der ikke forekommer forsinkelser i overgangen, navnlig af hensyn til 
dyrevelfærden og de dyr, der ankommer ad luft- eller søvejen og opholder sig i det samme 
transportmiddel med henblik på videre forsendelse, bør alle kontroller (dokumentkontrol, 
identitetskontrol og fysisk kontrol) gennemføres på EU's grænsekontrolsted for ankomsten (og 
ikke på kontrolstedet for første ankomst).

Ændringsforslag 606
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at sikre en ensartet 
gennemførelse af de regler, der er fastsat i 
artikel 47, 48 og 49, fastsætter 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter nærmere 
bestemmelser for, hvilke aktiviteter der 
skal gennemføres under og efter den 
dokumentkontrol, identitetskontrol og 
fysiske kontrol, som er omhandlet i de 
pågældende regler, for at sikre en effektiv 
gennemførelse af nævnte offentlige 
kontrol. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

Med henblik på at sikre en ensartet 
gennemførelse af de regler, der er fastsat i 
artikel 47, 48 og 49, fastsætter 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter generelle 
retningslinjer for, hvilke aktiviteter der 
skal gennemføres under og efter den 
dokumentkontrol, identitetskontrol og 
fysiske kontrol, som er omhandlet i de 
pågældende regler, for at sikre en effektiv 
gennemførelse af nævnte offentlige 
kontrol. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
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artikel 141, stk. 2. artikel 141, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 607
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for, i hvilke tilfælde og 
på hvilke betingelser:

1. De kompetente myndigheder kan 
foretage identitetskontrol og fysisk kontrol 
af dyr og varer, der indføres til Unionen 
fra tredjelande, som omhandlet i stk. 1, på 
andre grænsekontrolsteder end 
grænsekontrolsteder, forudsat at disse 
kontrolsteder opfylder kravene i artikel 
62, stk. 3, og i de gennemførelsesretsakter, 
der vedtages i henhold til artikel 62, stk. 4.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for, i hvilke tilfælde og 
på hvilke betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 608
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identitetskontrol og fysisk kontrol af 
sendinger af de kategorier af dyr og varer, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, kan 
foretages af de kompetente myndigheder 
på andre kontrolsteder end 

udgår
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grænsekontrolsteder, forudsat at disse 
kontrolsteder opfylder kravene i artikel 
62, stk. 3, og i de gennemførelsesretsakter, 
der vedtages i henhold til artikel 62, stk. 4

Or. en

Ændringsforslag 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identitetskontrol og fysisk kontrol af 
sendinger af de kategorier af dyr og varer, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, kan 
foretages af de kompetente myndigheder 
på andre kontrolsteder end 
grænsekontrolsteder, forudsat at disse 
kontrolsteder opfylder kravene i artikel 62, 
stk. 3, og i de gennemførelsesretsakter, der 
vedtages i henhold til artikel 62, stk. 4

a) identitetskontrol og fysisk kontrol af 
sendinger af de kategorier af dyr og varer, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, kan 
foretages af de kompetente myndigheder 
på andre grænsekontrolsteder end 
grænsekontrolsteder, forudsat at disse 
kontrolsteder opfylder kravene i artikel 62, 
stk. 3, og i de gennemførelsesretsakter, der 
vedtages i henhold til artikel 62, stk. 4

Or. es

Begrundelse

Kontrollerne bør foretages på et andet grænsekontrolsted, hvilket bør præciseres for at undgå 
misforståelser.

Ændringsforslag 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra c – point iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) varer, der er bestilt ved fjernsalg. iii) små sendinger til privatpersoner, eller 
som erhverves gennem fjernbestilling 
(f.eks. pr. post, pr. telefon eller via 
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internettet).

Or. es

Begrundelse

Forslaget er i overensstemmelse med henvisningen til samme emne i forordning nr. 206/2009.

Ændringsforslag 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra c – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) selskabsdyr, som rejser med deres 
ejere.

Or. es

Begrundelse

Det fremgår, at de kompetente myndigheder kan overdrage visse opgaver til 
toldmyndighederne eller andre offentlige myndigheder. Herunder kan nævnes kontrollen af 
selskabsdyr, som rejser med deres ejere.

Ændringsforslag 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 54, stk. 2, litra b), artikel 55, stk. 
2, litra a), artikel 57, 58, 60, 61 og artikel 
62, stk. 3 og 4, finder anvendelse på de
kontrolsteder, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a).

2. Artikel 54, stk. 2, litra b), artikel 55, stk. 
2, litra a), artikel 57, 58, 60, 61 og artikel 
62, stk. 3 og 4, finder anvendelse på de
grænsekontrolsteder, der er omhandlet i 
stk. 1, litra a).

Or. es
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Begrundelse

Kontrollerne bør foretages på et andet grænsekontrolsted, hvilket bør præciseres for at undgå 
misforståelser.

Ændringsforslag 613
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kriterier for og procedurer til fastsættelse 
og ændring af hyppigheden af den fysiske 
kontrol, der skal foretages af sendinger af 
de kategorier af dyr og varer, som er 
omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra a), b) og 
c), og justering af den til det risikoniveau, 
som er forbundet med disse kategorier, 
under hensyntagen til:

a) kriterier for og procedurer til fastsættelse 
og ændring af minimumshyppigheden af 
den fysiske kontrol, der skal foretages af 
sendinger af de kategorier af dyr og varer, 
som er omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra 
a), b) og c), og justering af den til det 
risikoniveau, som er forbundet med disse 
kategorier, under hensyntagen til:

Or. en

Ændringsforslag 614
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) procedurer til sikring af, at den 
hyppighed af fysisk kontrol, der er fastlagt 
i henhold til litra a), finder anvendelse på 
en rettidig og ensartet måde.

c) procedurer til sikring af, at
minimumshyppigheden af fysisk kontrol, 
der er fastlagt i henhold til litra a), finder 
anvendelse på en rettidig og ensartet måde.

Or. en

Ændringsforslag 615
Martina Anderson
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Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hyppigheden af fysisk kontrol for de 
kategorier af varer, der er omhandlet i 
artikel 45, stk. 1, litra d)

a) minimumshyppigheden af fysisk
kontrol for de kategorier af varer, der er 
omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra d)

Or. en

Ændringsforslag 616
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hyppigheden af fysisk kontrol for de 
kategorier af dyr og varer, der er 
omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra e) og f), 
hvis dette ikke allerede er sket i de 
retsakter, som er omhandlet heri.

b) minimumshyppigheden af fysisk 
kontrol for de kategorier af dyr og varer, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra e) 
og f), hvis dette ikke allerede er sket i de 
retsakter, som er omhandlet heri.

Or. en

Ændringsforslag 617
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelser efter en fysisk kontrol for at 
verificere overholdelsen af dyresundheds-
og dyrevelfærds- eller 
plantesundhedskravene træffes af 
personale med relevante kvalifikationer på
henholdsvis det veterinære område eller 
plantesundhedsområdet, som er udpeget af 
de kompetente myndigheder til dette 
formål.

Afgørelser efter en fysisk kontrol for at 
verificere overholdelsen af dyresundheds-
og dyrevelfærdskravene træffes af 
personale med relevante kvalifikationer på 
det veterinære område, som er udpeget af 
de kompetente myndigheder til dette 
formål.
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Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 618
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelser efter en fysisk kontrol for at 
verificere overholdelsen af dyresundheds-
og dyrevelfærds- eller 
plantesundhedskravene træffes af 
personale med relevante kvalifikationer på 
henholdsvis det veterinære område eller 
plantesundhedsområdet, som er udpeget af 
de kompetente myndigheder til dette 
formål.

Afgørelser efter en fysisk kontrol for at 
verificere overholdelsen af dyresundheds-
og dyrevelfærdskravene træffes af 
personale med relevante kvalifikationer på 
henholdsvis det veterinære område, som er 
udpeget af de kompetente myndigheder til 
dette formål.

Or. en

Ændringsforslag 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelser vedrørende sendinger af dyr 
træffes af en embedsdyrlæge eller under 
dennes tilsyn.

Afgørelser vedrørende sendinger af dyr og 
animalske produkter træffes af en 
embedsdyrlæge.

Or. es
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Begrundelse

Embedsdyrlægen skal fortsat være ansvarlig for at træffe beslutninger vedrørende levende dyr 
og animalske produkter (kødprodukter, mælkeprodukter osv.).

Ændringsforslag 620
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelser vedrørende sendinger af dyr 
træffes af en embedsdyrlæge eller under 
dennes tilsyn.

Afgørelser vedrørende sendinger af dyr 
træffes af en embedsdyrlæge.

Or. en

Ændringsforslag 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Afgørelsen afspejles i et fælles 
sundhedsimportdokument, som reguleres 
i medfør af følgende artikler.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget skal bidrage til større klarhed.

Ændringsforslag 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2 – litra b – point ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) meddele de oplysninger, der er 
omhandlet i nr. i), via Tracessystemet.

ii) meddele de oplysninger, der er 
omhandlet i nr. i), via eller i elektronisk 
udveksling med Tracessystemet.

Or. en

Ændringsforslag 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Operatørerne og de kompetente 
myndigheder, der er omhandlet i dette 
stykke, kan også benytte et nationalt 
informationssystem til at lægge data ind i 
TRACE-systemet

Or. en

Ændringsforslag 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder på 
grænsekontrolstedet færdiggør det fælles 
sundhedsimportdokument, så snart:

4. De kompetente myndigheder på 
grænsekontrolstedet registrerer deres 
afgørelse vedrørende en sending i et
fælles sundhedsimportdokument, så snart
alle nødvendige offentlige kontroller er 
foretaget i henhold til artikel 47, stk. 1.

Or. es
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Begrundelse

Formålet med ændringen er at erstatte hele stk. 4 med en ny formulering, der er mere enkel 
og forståelig.

Ændringsforslag 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hele den offentlige kontrol, jf. artikel 
47, stk. 1, er blevet gennemført

udgår

Or. es

Begrundelse

Formålet med ændringen er at erstatte hele stk. 4 med en ny formulering, der er mere enkel 
og forståelig.

Ændringsforslag 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) resultaterne af den fysiske kontrol, hvis 
denne kontrol er påkrævet, foreligger

udgår

Or. es

Begrundelse

Formålet med ændringen er at erstatte hele stk. 4 med en ny formulering, der er mere enkel 
og forståelig.
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Ændringsforslag 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en afgørelse om sendingen er truffet i 
henhold til artikel 53 og registreret i det 
fælles sundhedsimportdokument.

udgår

Or. es

Begrundelse

Formålet med ændringen er at erstatte hele stk. 4 med en ny formulering, der er mere enkel 
og forståelig.

Ændringsforslag 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for, i hvilke tilfælde og 
på hvilke betingelser det fælles 
sundhedsimportdokument skal ledsage 
sendinger af de kategorier af dyr og varer, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, til 
bestemmelsesstedet.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende regler for, i hvilke tilfælde og 
på hvilke betingelser det fælles 
sundhedsimportdokument skal ledsage 
sendinger af de kategorier af dyr og varer, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, til 
bestemmelsesstedet. En kopi af det fælles 
sundhedsimportdokument skal i alle 
tilfælde ledsage sendinger af de kategorier 
af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 
45, stk. 1, til bestemmelsesstedet.

Or. es
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Begrundelse

En kopi af det fælles sundhedsimportdokument skal altid ledsage sendinger af kontrollerede 
dyr og varer til bestemmelsesstedet.

Ændringsforslag 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 57 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udpegelse af grænsekontrolsteder Godkendelse af grænsekontrolsteder

Or. es

Begrundelse

Det er ikke toldmyndighederne, der udpeger grænsekontrolsteder, men derimod de 
kompetente veterinære sundhedsmyndigheder.

Ændringsforslag 630
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest tre måneder efter modtagelsen 
af underretningen, jf. stk. 2, meddeler 
Kommissionen medlemsstaten:

udgår

a) om udpegelsen af det foreslåede 
grænsekontrolsted afhænger af et positivt 
resultat af en kontrol, der gennemføres af 
Kommissionens eksperter i henhold til 
artikel 115 med henblik på at verificere 
opfyldelsen af minimumskravene i artikel 
62

b) datoen for en sådan kontrol.

Or. en
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Ændringsforslag 631
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om udpegelsen af det foreslåede 
grænsekontrolsted afhænger af et positivt 
resultat af en kontrol, der gennemføres af 
Kommissionens eksperter i henhold til 
artikel 115 med henblik på at verificere 
opfyldelsen af minimumskravene i artikel 
62

udgår

Or. en

Ændringsforslag 632
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for en sådan kontrol. udgår

Or. en

Ændringsforslag 633
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaten udsætter udpegelsen af 
grænsekontrolstedet, indtil Kommissionen 
har meddelt den det positive resultat af 
kontrollen.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 634
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvilket udstyr og hvilke lokaler der er 
til rådighed til at gennemføre offentlig 
kontrol af hver af de kategorier af dyr og 
varer, det er udpeget til

udgår

Or. en

Begrundelse

Kravene i Kommissionens forslag er unødvendige og alt for tyngende.

Ændringsforslag 635
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) mængden af dyr og varer, som 
håndteres pr. kalenderår for hver af de 
kategorier af dyr og varer, der er 
omhandlet i artikel 45, stk. 1, og som det 
er udpeget til.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kravene i Kommissionens forslag er unødvendige og alt for tyngende.
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Ændringsforslag 636
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Godkendelsen af grænsekontrolsteder i 
henhold til artikel 6 i Rådets direktiv
97/78/EF og artikel 6 i Rådets direktiv
91/496/EØF og udpegelsen af 
indgangssteder i henhold til artikel 5 i 
forordning (EF) nr. 669/2009 og artikel 
13c, stk. 4, i Rådets direktiv 2000/29/EF 
inddrages.

1. Godkendelsen af grænsekontrolsteder i 
henhold til artikel 6 i Rådets direktiv 
91/496/EØF og udpegelsen af 
indgangssteder i henhold til artikel 5 i 
forordning (EF) nr. 669/2009 og artikel 
13c, stk. 4, i Rådets direktiv 2000/29/EF 
inddrages.

Or. en

Begrundelse

Undtagelsen i artikel 6 i direktiv 97/78/EC, ifølge hvilken et grænsekontrolsted kan ligge i en 
vis afstand fra indgangsstedet, hvis det på grund af geografiske forhold er nødvendigt, bør 
bevares.

Ændringsforslag 637
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende, i hvilke tilfælde og ved hvilke 
procedurer grænsekontrolsteder, hvis 
udpegelse kun er blevet inddraget delvis i 
henhold til stk. 1, litra a), kan 
genudpeges, uanset bestemmelserne i 
artikel 57.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 638
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat suspenderer straks 
udpegelsen af et grænsekontrolsted og 
beordrer dets aktiviteter indstillet for alle 
eller visse kategorier af dyr og varer, for 
hvilke udpegelsen blev foretaget, i tilfælde, 
hvor sådanne aktiviteter kan medføre en 
risiko for menneskers, dyrs eller planters
sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt 
angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet.

1. En medlemsstat suspenderer straks 
udpegelsen af et grænsekontrolsted og 
beordrer dets aktiviteter indstillet for alle 
eller visse kategorier af dyr og varer, for 
hvilke udpegelsen blev foretaget, i tilfælde, 
hvor sådanne aktiviteter kan medføre en 
risiko for menneskers og dyrs sundhed og
dyrevelfærden.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 639
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat suspenderer straks 
udpegelsen af et grænsekontrolsted og 
beordrer dets aktiviteter indstillet for alle 
eller visse kategorier af dyr og varer, for 
hvilke udpegelsen blev foretaget, i tilfælde, 
hvor sådanne aktiviteter kan medføre en 
risiko for menneskers, dyrs eller planters
sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt 

1. En medlemsstat suspenderer straks 
udpegelsen af et grænsekontrolsted og 
beordrer dets aktiviteter indstillet for alle 
eller visse kategorier af dyr og varer, for 
hvilke udpegelsen blev foretaget, i tilfælde, 
hvor sådanne aktiviteter kan medføre en 
risiko for menneskers og dyrs sundhed, 
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angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet.

dyrevelfærden eller for miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 640
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat suspenderer straks 
udpegelsen af et grænsekontrolsted og 
beordrer dets aktiviteter indstillet for alle 
eller visse kategorier af dyr og varer, for 
hvilke udpegelsen blev foretaget, i tilfælde, 
hvor sådanne aktiviteter kan medføre en 
risiko for menneskers, dyrs eller planters
sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt 
angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet.

1. En medlemsstat suspenderer straks 
udpegelsen af et grænsekontrolsted og 
beordrer dets aktiviteter indstillet for alle 
eller visse kategorier af dyr og varer, for 
hvilke udpegelsen blev foretaget, i tilfælde, 
hvor sådanne aktiviteter kan medføre en 
risiko for menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet.

Or. de

Ændringsforslag 641
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastlægge 
procedurer for udveksling af de 
oplysninger og meddelelser, der er 
omhandlet i stk. 2 og stk. 4, litra b).

udgår

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

Or. en
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Begrundelse

Lovgivning er ikke krævet, når det tilsigtede resultat er at sikre grundlæggende 
kommunikation mellem medlemsstaterne eller mellem medlemsstaterne og Kommissionen 
eller offentligheden. Det bør blot anføres i lovgivningen, at det er påkrævet.

Ændringsforslag 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Grænsekontrolsteder skal være placeret i 
umiddelbar nærhed af indgangsstedet til 
Unionen og på et sted, der er således
udstyret, at det kan udpeges af 
toldmyndighederne i henhold til artikel 38, 
stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2913/92.

1. Grænsekontrolsteder skal være placeret i 
umiddelbar nærhed af indgangsstedet til 
Unionen og på et sted, der er udstyret i 
henhold til artikel 38, stk. 1, i forordning
(EØF) nr. 2913/92.

Or. es

Begrundelse

Det er ikke toldmyndighederne, der udpeger grænsekontrolsteder, men derimod de 
kompetente veterinære sundhedsmyndigheder.

Ændringsforslag 643
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter præcisere de 
krav, der er fastlagt i stk. 3, for at tage 
hensyn til særlige forhold og logistiske 
behov i forbindelse med gennemførelsen 
af offentlig kontrol og foranstaltninger, 
der træffes i henhold til artikel 64, stk. 3 
og 5, og artikel 65 i forbindelse med de 

udgår
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forskellige kategorier af dyr og varer, som 
er omhandlet i artikel 45, stk. 1.

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

Or. en

Ændringsforslag 644
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af mistanke om manglende 
overholdelse af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, i forbindelse med 
sendinger af de kategorier af dyr og varer, 
som er omhandlet i artikel 45, stk. 1, 
gennemfører de kompetente myndigheder 
offentlig kontrol for at be- eller afkræfte 
mistanken.

1. I tilfælde af mistanke om manglende 
overholdelse af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, i forbindelse med 
sendinger af de kategorier af dyr og varer, 
som er omhandlet i artikel 45, stk. 1, 
gennemfører de kompetente myndigheder 
offentlig kontrol eller uddelegerer 
ansvaret til andre kompetente 
myndigheder for at be- eller afkræfte 
mistanken.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.  Sendinger af dyr og varer, som 
operatører ikke har anmeldt som 
bestående af de kategorier af dyr og varer, 
der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, skal 
underkastes offentlig kontrol fra de 
kompetente myndigheders side, når der er 
grund til at tro, at sådanne kategorier af 
dyr eller varer findes i sendingen.

2. Når de kompetente myndigheder har 
mistanke om, at bestemte dyr og/eller 
varer findes i en sending, og at 
operatørerne ikke har anmeldt dem 
behørigt, kan der foretages offentlig 
kontrol i henhold til artikel 45, stk. 1.

Or. es

Begrundelse

Der foreslås en alternativ formulering, som er lettere at forstå.

Ændringsforslag 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder foretager
officiel tilbageholdelse af de sendinger, der 
er omhandlet i stk. 1 og 2, indtil de 
modtager resultaterne af den offentlige 
kontrol, som er omhandlet i disse stykker.

3. De kompetente myndigheder foretager
tvungne kontroller af de sendinger, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, og gennemfører de 
nødvendige prøver og analyser samt 
foretager officiel tilbageholdelse, indtil de 
modtager resultaterne af den offentlige 
kontrol, som er omhandlet i disse stykker.

Or. es

Begrundelse

Produkter, der er under mistanke, og som ikke er anmeldt, skal underkastes tvungne 
kontroller og analyser.

Ændringsforslag 647
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen



PE526.077v01-00 112/112 AM\1013305DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de kompetente myndigheder har 
begrundet mistanke om svigagtig adfærd 
fra en operatørs side, eller offentlig kontrol 
giver grund til at tro, at de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, er blevet groft 
overtrådt eller overtrådt gentagne gange, 
skærper de som supplement til de 
foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 64, 
stk. 3, den offentlige kontrol af sendinger 
med samme oprindelse eller anvendelse, 
hvis og i det omfang det er relevant.

4. Hvis de kompetente myndigheder har 
begrundet mistanke om svigagtig adfærd 
fra en operatørs side, eller offentlig kontrol 
giver grund til at tro, at de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, er blevet groft 
overtrådt eller overtrådt gentagne gange, 
skærper de som supplement til de 
foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 64, 
stk. 3, den offentlige kontrol af sendinger 
med samme oprindelse eller anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 648
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder underretter 
Kommissionen og medlemsstaterne via 
Tracessystemet om deres afgørelse om at 
gennemføre skærpet offentlig kontrol, jf. 
stk. 4, med angivelse af den påståede
svigagtige adfærd eller grove eller 
gentagne overtrædelse.

5. De kompetente myndigheder underretter 
Kommissionen og medlemsstaterne via 
Tracessystemet og RASFF-systemet om 
deres afgørelse om at gennemføre skærpet 
offentlig kontrol, jf. stk. 4, med angivelse 
af den påståede svigagtige adfærd eller 
grove eller gentagne overtrædelse.

Or. en


