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Amendement 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met de 
dierenwelzijnsvoorschriften

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met gewervelde dieren, niet voor 
menselijke consumptie bestemde 
producten van dierlijke oorsprong, 
levende producten, dierlijke bijproducten 
en afgeleide producten

Or. es

Motivering

Deze titel lijkt te wijzen op een herhaling van wat er reeds in artikel 15 uiteengezet is, 
aangezien in beide verwezen wordt naar "dieren" en "producten van dierlijke oorsprong". Er 
wordt voorgesteld de term "gewervelde" toe te voegen, omdat de bescherming in het kader 
van dierenwelzijn beperkt is tot gewervelde dieren.

Amendement 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) in het geval van lange transporten 
tussen lidstaten en met derde landen 
officiële controles op basis van 
steekproeven of gerichte controle in elk 
stadium van een lang transport om na te 
gaan of de opgegeven transporttijden 
realistisch zijn, of het transport aan 
Verordening (EG) nr. 1/2005 voldoet, en 
met name of de reis- en rusttijden in 
overeenstemming zijn met de in 
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Hoofdstuk V van Bijlage I van 
Verordening (EG) nr. 1/2005 vastgestelde 
limieten;

Or. en

Motivering

Opmerkelijk genoeg zijn volgens Artikel 18 controles vereist met betrekking tot vervoer van 
dieren voorafgaand aan het transport en op plaatsen van uitgang uit de EU, maar niet 
gedurende het transport zelf.

Amendement 458
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in het geval van lange transporten 
tussen lidstaten en met derde landen 
officiële controles op basis van 
steekproeven of gerichte controle in elk 
stadium van een lang transport om na te 
gaan of de opgegeven transporttijden 
realistisch zijn, of het transport aan deze 
verordening voldoet, en met name of de 
reis- en rusttijden in overeenstemming 
zijn met de in Hoofdstuk V van Bijlage I 
van Verordening (EG) nr. 1/2005 
vastgestelde limieten.

Or. en

Amendement 459
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter c – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) officiële controles betreffende de 
vervoersgeschiktheid van de dieren en 
betreffende de vervoermiddelen;

(i) officiële controles betreffende de 
vervoersgeschiktheid van de dieren en 
betreffende de vervoermiddelen om na te 
gaan of wordt voldaan aan de vereisten 
van Hoofdstuk II en, indien van 
toepassing, Hoofdstuk VI van Bijlage I 
van Verordening (EG) nr. 1/1005;

Or. en

Amendement 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) officiële controles betreffende de 
vervoersgeschiktheid van de dieren en 
betreffende de vervoermiddelen;

(i) officiële controles betreffende de 
vervoersgeschiktheid van de dieren en 
betreffende de vervoermiddelen om na te 
gaan of wordt voldaan aan de vereisten 
van Hoofdstuk II en, indien van 
toepassing, Hoofdstuk VI van Bijlage I 
van Verordening (EG) nr. 1/2005;

Or. en

Motivering

In de overeenkomstige bepaling van Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van 
dieren tijdens het vervoer wordt aangegeven dat controles van de vervoermiddelen worden 
uitgevoerd om na te gaan of voldaan wordt aan de vereisten van Hoofdstuk II en, indien van 
toepassing, Hoofdstuk VI van de Verordening. Met de voorgestelde Verordening inzake 
officiële controles wordt dit onderdeel van Verordening 1/2005 ingetrokken. Dit onderdeel 
moet derhalve worden opgenomen in de voorgestelde Verordening inzake officiële controles. 

Amendement 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) officiële controles om te verifiëren of 
de vervoerders voldoen aan de 
toepasselijke internationale 
overeenkomsten en beschikken over 
geldige vergunningen voor vervoerders en 
getuigschriften van vakbekwaamheid voor 
bestuurders en verzorgers;

(ii) officiële controles om te verifiëren of 
de vervoerders voldoen aan de 
toepasselijke internationale 
overeenkomsten, waaronder de Europese 
Overeenkomst inzake de bescherming van 
dieren tijdens internationaal vervoer, en 
beschikken over geldige vergunningen 
voor vervoerders en getuigschriften van 
vakbekwaamheid voor bestuurders en 
verzorgers;

Or. en

Motivering

Het zou nuttig zijn om duidelijk te maken dat de Europese Overeenkomst inzake de 
bescherming van dieren tijdens internationaal vervoer de voornaamste relevante 
overeenkomst is. 

Amendement 462
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 –lid 1 – letter c – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) indien de bevoegde autoriteit 
volgend op de officiële controles als 
bedoeld onder punt (c) (i) van deze 
paragraaf van mening is dat dieren niet 
geschikt zijn voor transport, moeten de 
dieren worden uitgeladen, gedrenkt en 
gevoederd en krijgen zij rust totdat zij 
geschikt zijn voor hervatting van het 
transport.

Or. en
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Amendement 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) indien de bevoegde autoriteit 
volgend op een officiële controle als 
bedoeld onder punt (c) (i) van deze 
paragraaf vaststelt dat dieren niet geschikt 
zijn voor transport, moeten de dieren 
worden uitgeladen, gedrenkt en 
gevoederd, krijgen zij rust en moet indien 
nodig veterinaire hulp worden 
ingeroepen;

Or. en

Motivering

In Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren gedurende transport is bepaald dat 
indien dieren bij een plaats van uitgang uit de EU niet geschikt worden bevonden voor 
voortzetting van het transport, de dieren moeten worden uitgeladen, gevoederd en gedrenkt 
en rust moeten krijgen. In de voorgestelde Verordening inzake officiële controles worden de 
vereisten uit Verordening 1/2005 herhaald die bepalen dat dieren moeten worden 
gecontroleerd bij plaatsen van uitgang uit de EU om te controleren of zij geschikt zijn voor 
voortzetting van het transport. In de voorgestelde Verordening wordt echter niet aangegeven 
welke maatregelen moeten worden getroffen betreffende dieren die niet geschikt worden 
bevonden.

Amendement 464
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter b – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) De Commissie schrijft middels 
uitvoeringshandelingen een maximum 
reistijd voor van 12 uur voor alle vervoer 
van paarden voor de slacht, in 
overeenstemming met Richtlijn 2009-
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1567EG van de Raad en de aanbevelingen 
van de EFSA; 

Or. en

Amendement 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de in artikel 1, lid 2, onder f), 
bedoelde regelgeving voorschrijft dat 
bepaalde niet-kwantificeerbare 
dierenwelzijnsnormen moeten worden 
nageleefd of bepaalde werkwijzen moeten 
worden gevolgd waarvan de toepassing 
niet doeltreffend kan worden geverifieerd 
met uitsluitend de in artikel 13 bedoelde 
methoden en technieken voor officiële 
controles, kunnen bij de officiële 
controles op de naleving van die 
regelgeving ook specifieke indicatoren 
voor dierenwelzijn worden gebruikt, in de 
gevallen en onder de voorwaarden zoals 
vast te stellen overeenkomstig lid 3, 
onder f).

Schrappen

Or. es

Motivering

Er wordt voorgesteld om dit lid, waarin sprake is van indicatoren, te schrappen aangezien 
deze indicatoren niet zijn vastgelegd in de Europese regelgeving. Het is nog te vroeg om 
ernaar te verwijzen. Het creëert tevens rechtsonzekerheid, omdat er wordt verwezen naar iets 
wat nog niet bestaat en wat niet gedefinieerd is in de regelgeving. De Europese Commissie 
heeft al meermaals herhaald dat zij een dierenwelzijnswet zal uitwerken waarin indicatoren 
opgenomen zullen worden. Wanneer die wet wordt voorgesteld en aangenomen, kan deze 
verwijzing hier worden opgenomen. Voorlopig is het daar echter nog te vroeg voor.
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Amendement 466
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de voorschriften voor de uitvoering van 
officiële controles op de naleving van de in 
artikel 1, lid 2, onder f), bedoelde 
regelgeving van de Unie. In die
gedelegeerde handelingen wordt rekening 
gehouden met het dierenwelzijnsrisico in 
verband met de landbouwactiviteiten en het 
vervoer, de slacht en het doden van dieren, 
en worden voorschriften vastgesteld 
betreffende:

3. De Commissie is bevoegd 
wetgevingsvoorstellen in te dienen met 
betrekking tot de voorschriften voor de 
uitvoering van officiële controles op de 
naleving van de in artikel 1, lid 2, onder f), 
bedoelde regelgeving van de Unie. In die 
wetgevingsvoorstellen wordt rekening 
gehouden met het dierenwelzijnsrisico in 
verband met de landbouwactiviteiten en het 
vervoer, de slacht en het doden van dieren, 
en worden voorschriften vastgesteld 
betreffende:

Or. en

Amendement 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verificatie van de 
dierenwelzijnsvoorschriften aan 
grenscontroleposten en op plaatsen van 
uitgang en de toepasselijke 
minimumvoorschriften voor plaatsen van 
uitgang;

d) de verificatie van de 
dierenwelzijnsvoorschriften aan 
grenscontroleposten en op plaatsen van 
uitgang;

Or. es

Motivering

Dit is een nieuwe eis die niet in de geldende wetgeving voorkomt. Het gaat om een 
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verplichting die de beslissingsbevoegdheid van de lidstaten inperkt en verband houdt met de 
uitvoer van dieren.

Amendement 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de gevallen waarin en de voorwaarden 
waaronder bij officiële controles op de 
naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften specifieke 
indicatoren voor dierenwelzijn op basis 
van meetbare prestatiecriteria kunnen 
worden gebruikt en het ontwerp van 
dergelijke indicatoren op basis van 
wetenschappelijke en technische bewijzen.

Schrappen

Or. es

Motivering

De Europese Commissie heeft al meermaals herhaald dat zij een dierenwelzijnswet zal 
uitwerken waarin indicatoren opgenomen zullen worden. Wanneer die wet wordt voorgesteld 
en aangenomen, kan deze verwijzing hier worden opgenomen. Voorlopig is het daar echter 
nog te vroeg voor.

Amendement 469
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 18– lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de gevallen waarin en de voorwaarden 
waaronder bij officiële controles op de 
naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften specifieke 
indicatoren voor dierenwelzijn op basis van 
meetbare prestatiecriteria kunnen worden 

f) de gevallen waarin en de voorwaarden 
waaronder bij officiële controles op de 
naleving van de 
dierenwelzijnsvoorschriften specifieke
indicatoren voor dierenwelzijn op basis van 
meetbare prestatiecriteria moeten worden 
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gebruikt en het ontwerp van dergelijke 
indicatoren op basis van wetenschappelijke 
en technische bewijzen.

gebruikt en het ontwerp van dergelijke 
indicatoren op basis van wetenschappelijke 
en technische bewijzen.

Or. en

Amendement 470
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met de plantgezondheid

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 139 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
betreffende planten, plantaardige 
producten en ander materiaal om de 
naleving te verifiëren van de in artikel 1, 
lid 2, onder g), bedoelde regelgeving van 
de Unie die op die goederen van 
toepassing is, alsmede voorschriften voor 
de maatregelen die de bevoegde 
autoriteiten naar aanleiding van die 
officiële controles moeten nemen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt rekening 
gehouden met de risico's voor de 
plantgezondheid die verbonden zijn aan 
planten, plantaardige producten en ander 
materiaal in verband met specifieke 
plaagorganismen bij planten of specifieke 
exploitanten, en worden voorschriften 
vastgesteld betreffende:

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
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artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36;

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
betreffende het binnenbrengen in de Unie 
en de verplaatsing binnen de Unie van 
bepaalde planten, plantaardige producten 
en ander materiaal waarop de in artikel 1, 
lid 2, onder g), bedoelde regelgeving van 
toepassing is, alsmede eenvormige 
minimale frequenties van die officiële 
controles, waarbij behalve met de in 
artikel 8, lid 1, bedoelde criteria, ook 
rekening wordt gehouden met de 
specifieke gevaren en risico's voor de 
plantgezondheid in verband met 
specifieke planten, plantaardige 
producten en ander materiaal met een 
bepaalde oorsprong of herkomst;

c) eenvormige frequenties van officiële 
controles die door de bevoegde 
autoriteiten worden uitgevoerd 
betreffende exploitanten die 
overeenkomstig artikel 79, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] gemachtigd zijn 
plantenpaspoorten af te geven, waarbij 
behalve met de in artikel 8, lid 1, bedoelde 
criteria, ook rekening wordt gehouden 
met de vraag of die exploitanten een 
fytosanitair risicomanagementplan als 
bedoeld in artikel 86 van Verordening 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] ten uitvoer hebben 
gelegd voor de door hen geproduceerde 
planten, plantaardige producten en ander 
materiaal;

d) de gevallen waarin de bevoegde 
autoriteiten voor specifieke gevallen van 
niet-naleving een of meer maatregelen als 
bedoeld in artikel 135, lid 2, dan wel 
aanvullende maatregelen moeten nemen.
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Or. de

Motivering

Door de uitsluiting van de sectorale voorschriften inzake plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen is het niet nodig in deze verordening een bevoegdheid voor 
gedelegeerde handelingen toe te kennen.

Amendement 471
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met de plantgezondheid

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 139 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
betreffende planten, plantaardige 
producten en ander materiaal om de 
naleving te verifiëren van de in artikel 1, 
lid 2, onder g), bedoelde regelgeving van 
de Unie die op die goederen van 
toepassing is, alsmede voorschriften voor 
de maatregelen die de bevoegde 
autoriteiten naar aanleiding van die 
officiële controles moeten nemen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt rekening 
gehouden met de risico's voor de 
plantgezondheid die verbonden zijn aan 
planten, plantaardige producten en ander 
materiaal in verband met specifieke 
plaagorganismen bij planten of specifieke 
exploitanten, en worden voorschriften 
vastgesteld betreffende:

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
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de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36;

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
betreffende het binnenbrengen in de Unie 
en de verplaatsing binnen de Unie van 
bepaalde planten, plantaardige producten 
en ander materiaal waarop de in artikel 1, 
lid 2, onder g), bedoelde regelgeving van 
toepassing is, alsmede eenvormige 
minimale frequenties van die officiële 
controles, waarbij behalve met de in 
artikel 8, lid 1, bedoelde criteria, ook 
rekening wordt gehouden met de 
specifieke gevaren en risico's voor de 
plantgezondheid in verband met 
specifieke planten, plantaardige 
producten en ander materiaal met een 
bepaalde oorsprong of herkomst;

c) eenvormige frequenties van officiële 
controles die door de bevoegde 
autoriteiten worden uitgevoerd 
betreffende exploitanten die 
overeenkomstig artikel 79, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] gemachtigd zijn 
plantenpaspoorten af te geven, waarbij 
behalve met de in artikel 8, lid 1, bedoelde
criteria, ook rekening wordt gehouden 
met de vraag of die exploitanten een 
fytosanitair risicomanagementplan als 
bedoeld in artikel 86 van Verordening 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures
against pests of plants] ten uitvoer hebben 
gelegd voor de door hen geproduceerde 
planten, plantaardige producten en ander 
materiaal;

d) de gevallen waarin de bevoegde 
autoriteiten voor specifieke gevallen van 
niet-naleving een of meer maatregelen als 
bedoeld in artikel 135, lid 2, dan wel 
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aanvullende maatregelen moeten nemen.

Or. de

Amendement 472
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met de plantgezondheid

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 139 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
betreffende planten, plantaardige 
producten en ander materiaal om de 
naleving te verifiëren van de in artikel 1, 
lid 2, onder g), bedoelde regelgeving van 
de Unie die op die goederen van 
toepassing is, alsmede voorschriften voor 
de maatregelen die de bevoegde 
autoriteiten naar aanleiding van die 
officiële controles moeten nemen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt rekening 
gehouden met de risico's voor de 
plantgezondheid die verbonden zijn aan 
planten, plantaardige producten en ander 
materiaal in verband met specifieke 
plaagorganismen bij planten of specifieke 
exploitanten, en worden voorschriften 
vastgesteld betreffende:

(a) de specifieke verantwoordelijkheden 
en taken van de bevoegde autoriteiten, 
naast de verantwoordelijkheden en taken 
als bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
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artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36;

(b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
betreffende het binnenbrengen in de Unie 
en de verplaatsing binnen de Unie van 
bepaalde planten, plantaardige producten 
en ander materiaal waarop de in artikel 1, 
lid 2, onder g), bedoelde regelgeving van 
toepassing is, alsmede eenvormige 
minimale frequenties van die officiële 
controles, waarbij behalve met de in 
artikel 8, lid 1, bedoelde criteria, ook 
rekening wordt gehouden met de 
specifieke gevaren en risico's voor de 
plantgezondheid in verband met 
specifieke planten, plantaardige 
producten en ander materiaal met een 
bepaalde oorsprong of herkomst;

(c)eenvormige frequenties van officiële 
controles die door de bevoegde 
autoriteiten worden uitgevoerd 
betreffende exploitanten die 
overeenkomstig artikel 79, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] gemachtigd zijn 
plantenpaspoorten af te geven, waarbij 
behalve met de in artikel 8, lid 1, bedoelde 
criteria, ook rekening wordt gehouden 
met de vraag of die exploitanten een 
fytosanitair risicomanagementplan als 
bedoeld in artikel 86 van Verordening 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] ten uitvoer hebben 
gelegd voor de door hen geproduceerde 
planten, plantaardige producten en ander 
materiaal;

(d) de gevallen waarin de bevoegde 
autoriteiten voor specifieke gevallen van 
niet-naleving een of meer maatregelen als 
bedoeld in artikel 135, lid 2, dan wel 
aanvullende maatregelen moeten nemen.
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Or. en

Amendement 473
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36;

Schrappen

Or. en

Amendement 474
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
betreffende het binnenbrengen in de Unie 
en de verplaatsing binnen de Unie van 
bepaalde planten, plantaardige producten 
en ander materiaal waarop de in artikel 1, 
lid 2, onder g), bedoelde regelgeving van 
toepassing is, alsmede eenvormige 
minimale frequenties van die officiële 
controles, waarbij behalve met de in 
artikel 8, lid 1, bedoelde criteria, ook 
rekening wordt gehouden met de specifieke 
gevaren en risico's voor de 
plantgezondheid in verband met specifieke 
planten, plantaardige producten en ander 
materiaal met een bepaalde oorsprong of 

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
betreffende het binnenbrengen in de Unie 
en de verplaatsing binnen de Unie van 
bepaalde planten, plantaardige producten 
en ander materiaal waarop de in artikel 1, 
lid 2, onder g) bedoelde regelgeving van 
toepassing is, alsmede eenvormige 
minimale frequenties van die officiële 
controles, waarbij behalve met de in artikel 
8, lid 1, bedoelde criteria, ook rekening 
wordt gehouden met de specifieke risico's 
voor de plantgezondheid in verband met 
specifieke planten, plantaardige producten 
en ander materiaal met een bepaalde 
oorsprong of herkomst;
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herkomst;

Or. en

Amendement 475
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 Schrappen

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met teeltmateriaal

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 139 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
betreffende teeltmateriaal om de naleving 
te verifiëren van de in artikel 1, lid 2, 
onder h), bedoelde regelgeving die op die 
goederen van toepassing is, alsmede 
voorschriften voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten naar aanleiding van 
die officiële controles moeten nemen. Die 
gedelegeerde handelingen bevatten 
voorschriften betreffende:

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36;

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles, 
waarbij behalve met de in artikel 8, lid 1, 
bedoelde criteria, ook rekening wordt 
gehouden met de risico's voor de 
gezondheid, identiteit, kwaliteit en 
traceerbaarheid van bepaalde categorieën 
teeltmateriaal of specifieke geslachten of 
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soorten;

c) specifieke criteria en voorwaarden voor 
de inwerkingtreding van de mechanismen 
voor administratieve bijstand als 
beschreven in titel IV;

d) de gevallen waarin de bevoegde 
autoriteiten voor specifieke gevallen van 
niet-naleving een of meer maatregelen als 
bedoeld in artikel 135, lid 2, dan wel 
aanvullende maatregelen moeten nemen.

Or. de

Motivering

Door de uitsluiting van de sectorale voorschriften inzake plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen is het niet nodig in deze verordening een bevoegdheid voor 
gedelegeerde handelingen toe te kennen.

Amendement 476
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 Schrappen

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met teeltmateriaal

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 139 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
betreffende teeltmateriaal om de naleving 
te verifiëren van de in artikel 1, lid 2, 
onder h), bedoelde regelgeving die op die 
goederen van toepassing is, alsmede 
voorschriften voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten naar aanleiding van 
die officiële controles moeten nemen. Die 
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gedelegeerde handelingen bevatten 
voorschriften betreffende:

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36;

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles, 
waarbij behalve met de in artikel 8, lid 1, 
bedoelde criteria, ook rekening wordt 
gehouden met de risico's voor de 
gezondheid, identiteit, kwaliteit en 
traceerbaarheid van bepaalde categorieën 
teeltmateriaal of specifieke geslachten of 
soorten;

c) specifieke criteria en voorwaarden voor 
de inwerkingtreding van de mechanismen 
voor administratieve bijstand als 
beschreven in titel IV;

d) de gevallen waarin de bevoegde 
autoriteiten voor specifieke gevallen van 
niet-naleving een of meer maatregelen als 
bedoeld in artikel 135, lid 2, dan wel 
aanvullende maatregelen moeten nemen.

Or. de

Amendement 477
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 Schrappen

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met teeltmateriaal
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De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 139 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
betreffende teeltmateriaal om de naleving 
te verifiëren van de in artikel 1, lid 2, 
onder h), bedoelde regelgeving die op die 
goederen van toepassing is, alsmede 
voorschriften voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten naar aanleiding van 
die officiële controles moeten nemen. Die 
gedelegeerde handelingen bevatten 
voorschriften betreffende:

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36;

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles, 
waarbij behalve met de in artikel 8, lid 1, 
bedoelde criteria, ook rekening wordt 
gehouden met de risico's voor de 
gezondheid, identiteit, kwaliteit en 
traceerbaarheid van bepaalde categorieën 
teeltmateriaal of specifieke geslachten of 
soorten;

c) specifieke criteria en voorwaarden voor 
de inwerkingtreding van de mechanismen 
voor administratieve bijstand als 
beschreven in titel IV;

d) de gevallen waarin de bevoegde 
autoriteiten voor specifieke gevallen van 
niet-naleving een of meer maatregelen als 
bedoeld in artikel 135, lid 2, dan wel 
aanvullende maatregelen moeten nemen.

Or. en

Amendement 478
Martina Anderson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36;

Schrappen

Or. en

Amendement 479
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de minimale frequentie van de 
controles, gebaseerd op het risico en 
aangepast aan elk product of elke 
activiteit waarvoor officiële controles 
gelden.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk om in de verschillende lidstaten tot een eenvormige minimale frequentie
voor controles van teeltmateriaal te komen teneinde de kwaliteit van de productie te 
verzekeren en te vermijden dat een bepaald soort zaaigoed of plant niet aan controles 
onderworpen is.

Amendement 480
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 Schrappen

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 139 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
betreffende ggo's en genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders die worden verricht om de 
naleving te verifiëren van de in artikel 1, 
lid 2, onder a), b) en c), bedoelde 
regelgeving, alsmede voorschriften voor 
de maatregelen die de bevoegde 
autoriteiten naar aanleiding van die 
officiële controles moeten nemen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt er 
rekening mee gehouden dat gezorgd moet 
worden voor een minimumniveau van 
officiële controles om werkwijzen die in 
strijd zijn met die regelgeving te 
voorkomen, en worden voorschriften 
vastgesteld betreffende:

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36;

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
en een eenvormige minimale frequentie 
van die controles betreffende:

i) de aanwezigheid op de markt van ggo's 
en genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders die niet 
overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
12 maart 2001 inzake de doelbewuste 
introductie van genetisch gemodificeerde 
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organismen in het milieu en tot intrekking 
van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad of 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 zijn 
toegelaten;

ii) de teelt van ggo's en de juiste 
toepassing van het in artikel 13, lid 2, 
onder e), van Richtlijn 2001/18/EG en in
artikel 5, lid 5, en artikel 17, lid 5, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 bedoelde 
monitoringplan;

iii) het ingeperkte gebruik van genetisch 
gemodificeerde micro-organismen;

c) de gevallen waarin de bevoegde 
autoriteiten voor specifieke gevallen van 
niet-naleving een of meer maatregelen als 
bedoeld in artikel 135, lid 2, dan wel 
aanvullende maatregelen moeten nemen.

__________________
49 PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.

Or. de

Motivering

Door de uitsluiting van de sectorale voorschriften inzake plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen is het niet nodig in deze verordening een bevoegdheid voor 
gedelegeerde handelingen toe te kennen.

Amendement 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met ggo’s en genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders
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Or. es

Motivering

Het toepassingsgebied wordt beperkt tot levensmiddelen en diervoeders, waardoor ook de 
titel van dit artikel moet worden aangepast.

Amendement 482
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 139 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
betreffende ggo's en genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders die worden verricht om de 
naleving te verifiëren van de in artikel 1, 
lid 2, onder a), b) en c), bedoelde 
regelgeving, alsmede voorschriften voor de 
maatregelen die de bevoegde autoriteiten 
naar aanleiding van die officiële controles 
moeten nemen. In die gedelegeerde 
handelingen wordt er rekening mee 
gehouden dat gezorgd moet worden voor 
een minimumniveau van officiële controles 
om werkwijzen die in strijd zijn met die 
regelgeving te voorkomen, en worden 
voorschriften vastgesteld betreffende:

De Commissie is bevoegd 
wetgevingsvoorstellen aan te nemen met 
betrekking tot voorschriften voor de 
uitvoering van officiële controles 
betreffende ggo's en genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders die worden verricht om de 
naleving te verifiëren van de in artikel 1, 
lid 2, onder a), b) en c), bedoelde 
regelgeving, alsmede voorschriften voor de 
maatregelen die de bevoegde autoriteiten 
naar aanleiding van die officiële controles 
moeten nemen. In die 
wetgevingsvoorstellen wordt er rekening 
mee gehouden dat gezorgd moet worden 
voor een minimumniveau van officiële 
controles om werkwijzen die in strijd zijn 
met die regelgeving te voorkomen, en 
worden voorschriften vastgesteld 
betreffende:

Or. en

Amendement 483
Martina Anderson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36;

Schrappen

Or. en

Amendement 484
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
en een eenvormige minimale frequentie 
van die controles betreffende:

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles
en hun toepassingsgebied, en een 
eenvormige minimale frequentie van die 
controles betreffende:

Or. pl

Amendement 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
en een eenvormige minimale frequentie 
van die controles betreffende:

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
en een minimale frequentie van die 
controles betreffende de aanwezigheid op 
de markt van genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders die niet 
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zijn toegelaten overeenkomstig 
Richtlijn 2001/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 maart 2001 
inzake de doelbewuste introductie van 
genetisch gemodificeerde organismen in 
het milieu en tot intrekking van Richtlijn 
90/220/EEG van de Raad of Verordening 
(EG) nr. 1829/2003;

Or. es

Motivering

Er bestaat al regelgeving over genetisch gemodificeerde organismen waarin de controles 
worden geregeld.

Amendement 486
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de teelt van ggo's en de juiste toepassing 
van het in artikel 13, lid 2, onder e), van 
Richtlijn 2001/18/EG en in artikel 5, lid 5, 
en artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 bedoelde monitoringplan;

ii) de teelt van ggo's en de juiste toepassing 
van het in artikel 13, lid 2, onder e), van 
Richtlijn 2001/18/EG en in artikel 5, lid 5, 
en artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 bedoelde monitoringplan, 
met inbegrip van minimale maatregelen 
voor monitoring van en toezicht op 
potentiële gevolgen voor de gezondheid 
van mensen en dieren en voor het milieu;

Or. en

Amendement 487
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) minimale maatregelen betreffende 
controles en rapportage gericht op het 
voorkomen van onbedoelde aanwezigheid 
van ggo’s in overeenstemming met Artikel 
26a van Richtlijn 2001/18

Or. en

Amendement 488
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten kunnen altijd maatregelen 
instellen die strenger zijn dan de 
maatregelen waarnaar verwezen wordt in 
lid 1.

Or. en

Amendement 489
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 Schrappen

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met gewasbeschermingsmiddelen
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De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 139 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de 
voorschriften voor de uitvoering van 
officiële controles op de naleving van de 
in artikel 1, lid 2, onder i), bedoelde 
regelgeving.

In die gedelegeerde handelingen wordt 
rekening gehouden met de risico's die 
gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
vormen voor de gezondheid van mensen 
en dieren of voor het milieu, en worden 
voorschriften vastgesteld betreffende:

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36;

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
en een eenvormige minimale frequentie 
van die officiële controles, betreffende de 
vervaardiging, het in de handel brengen, 
het in de Unie binnenbrengen, de 
etikettering, de verpakking, het vervoer, 
de opslag en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, waarbij 
behalve met de in artikel 8, lid 1, bedoelde 
criteria, ook rekening wordt gehouden 
met de noodzaak een veilig en duurzaam 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
te waarborgen en de illegale handel in 
dergelijke middelen te bestrijden;

c) eenvormige specifieke voorschriften 
voor inspecties van apparatuur voor de 
toepassing van pesticiden en een 
eenvormige minimale frequentie van die 
controles;

d) de gevallen waarin de bevoegde 
autoriteiten voor specifieke gevallen van 
niet-naleving een of meer maatregelen als 
bedoeld in artikel 135, lid 2, dan wel 
aanvullende maatregelen moeten nemen;

e) het ontwerp van certificeringssystemen 
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die de bevoegde autoriteiten helpen bij de 
uitvoering van inspecties van apparatuur 
voor de toepassing van pesticiden;

f) de verzameling van informatie, 
monitoring en verslaglegging in verband 
met vermoedelijke vergiftigingen met 
gewasbeschermingsmiddelen;

g) de verzameling van informatie, 
monitoring en verslaglegging in verband 
met nagemaakte 
gewasbeschermingsmiddelen en illegale 
handel in gewasbeschermingsmiddelen.

Or. de

Motivering

Door de uitsluiting van de sectorale voorschriften inzake plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen is het niet nodig in deze verordening een bevoegdheid voor 
gedelegeerde handelingen toe te kennen.

Amendement 490
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 139 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de 
voorschriften voor de uitvoering van 
officiële controles op de naleving van de in 
artikel 1, lid 2, onder i), bedoelde 
regelgeving.

De Commissie is bevoegd 
wetgevingsvoorstellen aan te nemen met 
betrekking tot de voorschriften voor de 
uitvoering van officiële controles op de 
naleving van de in artikel 1, lid 2, onder i), 
bedoelde regelgeving.

Or. en

Amendement 491
Bart Staes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In die gedelegeerde handelingen wordt
rekening gehouden met de risico's die 
gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
vormen voor de gezondheid van mensen en 
dieren of voor het milieu, en worden 
voorschriften vastgesteld betreffende:

In die wetgevingsvoorstellen wordt 
rekening gehouden met de risico's die 
gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
vormen voor de gezondheid van mensen en 
dieren of voor het milieu, en worden 
voorschriften vastgesteld betreffende:

Or. en

Amendement 492
Martina Anderson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36;

Schrappen

Or. en

Amendement 493
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
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en een eenvormige minimale frequentie 
van die officiële controles, betreffende de 
vervaardiging, het in de handel brengen, 
het in de Unie binnenbrengen, de 
etikettering, de verpakking, het vervoer, de 
opslag en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, waarbij 
behalve met de in artikel 8, lid 1, bedoelde 
criteria, ook rekening wordt gehouden met 
de noodzaak een veilig en duurzaam 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
te waarborgen en de illegale handel in 
dergelijke middelen te bestrijden;

en een eenvormige minimale frequentie 
van die officiële controles, betreffende de 
vervaardiging, het in de handel brengen,
het in de Unie binnenbrengen, de 
etikettering, de verpakking, het vervoer, de 
opslag, de parallelhandel en het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen, waarbij 
behalve met de in artikel 8, lid 1, bedoelde 
criteria, ook rekening wordt gehouden met 
de noodzaak een veilig en duurzaam 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
te waarborgen en de illegale handel in 
dergelijke middelen te bestrijden;

Or. en

Amendement 494
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
en een eenvormige minimale frequentie 
van die officiële controles, betreffende de 
vervaardiging, het in de handel brengen, 
het in de Unie binnenbrengen, de 
etikettering, de verpakking, het vervoer, de 
opslag en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, waarbij 
behalve met de in artikel 8, lid 1, bedoelde 
criteria, ook rekening wordt gehouden met 
de noodzaak een veilig en duurzaam 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
te waarborgen en de illegale handel in 
dergelijke middelen te bestrijden;

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
en een eenvormige minimale frequentie 
van die officiële controles, betreffende de 
vervaardiging, het in de handel brengen, 
het in de Unie binnenbrengen, de 
etikettering, de verpakking, het vervoer, de 
opslag, de parallelhandel en het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen, waarbij 
behalve met de in artikel 8, lid 1, bedoelde 
criteria, ook rekening wordt gehouden met 
de noodzaak een veilig en duurzaam 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
te waarborgen en de illegale handel in 
dergelijke middelen te bestrijden;

Or. it

Motivering

Artikel 68 (Toezicht en controles) van Verordening (EG) nr. 1107/2009 voorziet in 



AM\1013305NL.doc 33/117 PE526.077v01-00

NL

parallelhandel.

Amendement 495
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) eenvormige specifieke voorschriften 
voor inspecties van apparatuur voor de 
toepassing van pesticiden en een 
eenvormige minimale frequentie van die 
controles;

Schrappen

Or. pl

Amendement 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) eenvormige specifieke voorschriften 
voor inspecties van apparatuur voor de 
toepassing van pesticiden en een 
eenvormige minimale frequentie van die 
controles;

Schrappen

Or. de

Amendement 497
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) eenvormige specifieke voorschriften 
voor het opzetten van een register of een 
gegevensbank met betrekking tot 
productie, verpakking en 
opslagfaciliteiten;

Or. it

Amendement 498
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de gevallen waarin de bevoegde 
autoriteiten voor specifieke gevallen van 
niet-naleving een of meer maatregelen als 
bedoeld in artikel 135, lid 2, dan wel 
aanvullende maatregelen moeten nemen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 Schrappen

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met biologische producten en 
beschermde oorsprongsbenaming, 
geografische aanduidingen en 
gegarandeerde traditionele specialiteiten
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1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot voorschriften voor de uitvoering van 
officiële controles op de naleving van de 
in artikel 1, lid 2, onder j) en k), bedoelde 
regelgeving, alsmede voorschriften voor 
de maatregelen die de bevoegde 
autoriteiten naar aanleiding van die 
officiële controles moeten nemen.

2. In de in lid 1 bedoelde gedelegeerde 
handelingen worden voorschriften in 
verband met de in artikel 1, lid 2, onder j), 
bedoelde regelgeving vastgesteld 
betreffende:

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36, en 
naast de artikelen 25, 29, 30 en 32 
betreffende de erkenning van en het 
toezicht op gemachtigde instanties;

b) aanvullende voorschriften ten opzichte 
van hetgeen bedoeld is in artikel 8, lid 1, 
betreffende risicobeoordeling en de 
vaststelling van de frequentie van officiële 
controles en in voorkomend geval 
bemonstering, rekening houdend met het 
risico van gevallen van niet-naleving;

c) de minimale frequentie van officiële 
controles betreffende de in artikel 2, 
onder d), van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 van de Raad gedefinieerde 
marktdeelnemers en de gevallen waarin 
en de voorwaarden waaronder bepaalde 
exploitanten van bepaalde officiële 
controles worden vrijgesteld;

d) aanvullende methoden en technieken 
voor officiële controles ten opzichte van 
hetgeen bedoeld is in artikel 13 en 
artikel 33, leden 1 tot en met 5, alsook 
specifieke voorschriften voor de 
uitvoering van officiële controles 
betreffende de traceerbaarheid van 
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biologische producten in alle stadia van 
de productie, bereiding en distributie en 
betreffende het bieden van garanties voor 
de naleving van de in artikel 1, lid 2, 
onder j), bedoelde regelgeving;

e) aanvullende criteria ten opzichte van 
hetgeen bedoeld is in artikel 135, lid 1, 
tweede alinea, van deze verordening en in 
artikel 30, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 834/2007, in verband met de 
maatregelen die moeten worden genomen 
bij niet-naleving, alsook aanvullende 
maatregelen ten opzichte van hetgeen 
vermeld is in artikel 135, lid 2;

f) aanvullende voorschriften ten opzichte 
van hetgeen vermeld is in artikel 4, lid 1, 
onder f), voor de faciliteiten en uitrusting 
die nodig zijn voor de uitvoering van 
officiële controles en aanvullende 
voorwaarden en verplichtingen ten 
opzichte van hetgeen bedoeld is in de 
artikelen 25 tot en met 30 en artikel 32 
voor de delegatie van taken in verband 
met officiële controles;

g) aanvullende 
verslagleggingsverplichtingen ten 
opzichte van hetgeen bedoeld is in de 
artikelen 12 en 31, voor de bevoegde 
autoriteiten, de controleautoriteiten voor 
biologische producten en de gemachtigde 
instanties die met officiële controles zijn 
belast;

h) specifieke criteria en voorwaarden voor 
de inwerkingtreding van de mechanismen 
voor administratieve bijstand als 
beschreven in titel IV.

3. In de in lid 1 bedoelde gedelegeerde 
handelingen worden voorschriften in 
verband met de in artikel 1, lid 2, 
onder k), bedoelde regelgeving vastgesteld 
betreffende:

a) aanvullende voorschriften, methoden 
en technieken ten opzichte van hetgeen 
bedoeld is in de artikelen 11 en 13, voor 
officiële controles op de naleving van de 
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productspecificaties en 
etiketteringsvoorschriften;

b) aanvullende methoden en technieken 
ten opzichte van hetgeen bedoeld is in 
artikel 13, voor de uitvoering van officiële 
controles betreffende de traceerbaarheid 
van producten die onder het 
toepassingsgebied van de in artikel 1, 
lid 2, onder k), bedoelde regelgeving 
vallen, in alle stadia van de productie, 
bereiding en distributie, en betreffende 
het bieden van garanties voor de naleving 
van die regelgeving;

c) specifieke aanvullende criteria en 
specifieke aanvullende inhoud ten 
opzichte van hetgeen vermeld is in 
artikel 108 voor het opstellen van de 
desbetreffende delen van het in 
artikel 107, lid 1, bedoelde meerjarige 
nationale controleplan en specifieke 
aanvullende inhoud van het in artikel 112 
bedoelde verslag;

d) specifieke criteria en voorwaarden voor 
de inwerkingtreding van de mechanismen 
voor administratieve bijstand als 
beschreven in titel IV;

e) specifieke maatregelen, in aanvulling 
op hetgeen bedoeld is in artikel 135, lid 2, 
die moeten worden genomen in geval van 
niet-naleving en ernstige of 
herhaaldelijke niet-naleving.

4. In voorkomend geval wijken de in de 
leden 2 en 3 bedoelde gedelegeerde 
handelingen af van de in die leden 
bedoelde bepalingen van deze 
verordening.

Or. es

Motivering

In overeenstemming met het amendement op artikel 23 bis (nieuw).
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Amendement 500
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot voorschriften voor de uitvoering van 
officiële controles op de naleving van de in 
artikel 1, lid 2, onder j) en k), bedoelde 
regelgeving, alsmede voorschriften voor de 
maatregelen die de bevoegde autoriteiten 
naar aanleiding van die officiële controles 
moeten nemen.

1. De Commissie is bevoegd 
wetgevingsvoorstellen aan te nemen met 
betrekking tot voorschriften voor de 
uitvoering van officiële controles op de 
naleving van de in artikel 1, lid 2, onder k), 
bedoelde regelgeving, alsmede 
voorschriften voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten naar aanleiding van 
die officiële controles moeten nemen.

Or. en

Amendement 501
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de in lid 1 bedoelde gedelegeerde 
handelingen worden voorschriften in 
verband met de in artikel 1, lid 2, onder j), 
bedoelde regelgeving vastgesteld 
betreffende:

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 27 (2) van 
Verordening (EG) nr. 834/2007 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de naleving te verifiëren van de in 
artikel 1, lid 2, onder j), bedoelde 
regelgeving, alsmede voorschriften voor 
de maatregelen die de bevoegde 
autoriteiten naar aanleiding van die 
officiële controles moeten nemen. Die 
gedelegeerde handelingen bevatten 
voorschriften betreffende:

Or. en
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Amendement 502
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de in lid 1 bedoelde gedelegeerde 
handelingen worden voorschriften in 
verband met de in artikel 1, lid 2, onder j), 
bedoelde regelgeving vastgesteld 
betreffende:

2. In de in lid 1 bedoelde gedelegeerde 
handelingen ter uitvoering van 
Verordening (EG) nr. 835/2007 worden 
voorschriften in verband met de in 
artikel 1, lid 2, onder j), bedoelde 
regelgeving vastgesteld betreffende:

Or. it

Motivering

De vaststelling van uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de controle op biologische 
productie is nauw verbonden met de vaststelling van uitvoeringsbepalingen met betrekking tot 
de normen voor de productie, de etikettering en de invoer van biologische producten, 
waarvoor het DG Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie verantwoordelijk 
is.

Amendement 503
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, artikel 10, 
lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, artikel 34, 
leden 1 en 2, en artikel 36, en naast de 
artikelen 25, 29, 30 en 32 betreffende de 
erkenning van en het toezicht op 
gemachtigde instanties;

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de exploitanten, de bevoegde 
autoriteiten, de gemachtigde instanties die 
de naleving moeten verzekeren van de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
834/2007, naast de verantwoordelijkheden 
en taken als bedoeld in de artikelen 4, 8 en 
9, artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 
13, artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36, 
en naast de artikelen 25, 29, 30 en 32 
betreffende de erkenning van en het 
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toezicht op gemachtigde instanties;

Or. en

Motivering

Certificering van biologische landbouw is gebaseerd op een procesmatige benadering. Het is 
noodzakelijk deze bijzonderheid te benadrukken om het huidige controlesysteem voor 
biologische landbouw in stand te houden.

Amendement 504
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) aanvullende methoden en technieken 
voor officiële controles ten opzichte van 
hetgeen bedoeld is in artikel 13 en artikel 
33, leden 1 tot en met 5, alsook specifieke 
voorschriften voor de uitvoering van 
officiële controles betreffende de 
traceerbaarheid van biologische 
producten in alle stadia van de productie, 
bereiding en distributie en betreffende het 
bieden van garanties voor de naleving van 
de in artikel 1, lid 2, onder j), bedoelde 
regelgeving;

Schrappen

Or. pl

Amendement 505
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) aanvullende 
verslagleggingsverplichtingen ten 

Schrappen
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opzichte van hetgeen bedoeld is in de 
artikelen 12 en 31, voor de bevoegde 
autoriteiten, de controleautoriteiten voor 
biologische producten en de gemachtigde 
instanties die met officiële controles zijn 
belast;

Or. pl

Amendement 506
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de in lid 1 bedoelde gedelegeerde 
handelingen worden voorschriften in 
verband met de in artikel 1, lid 2, onder k), 
bedoelde regelgeving vastgesteld 
betreffende:

3. In de in lid 1 bedoelde 
wetgevingsvoorstellen worden 
voorschriften in verband met de in 
artikel 1, lid 2, onder k), bedoelde 
regelgeving vastgesteld betreffende:

Or. en

Amendement 507
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In voorkomend geval wijken de in de
leden 2 en 3 bedoelde gedelegeerde 
handelingen af van de in die leden 
bedoelde bepalingen van deze verordening.

4. In voorkomend geval wijken de in lid 2 
bedoelde gedelegeerde handelingen af van 
de in die leden bedoelde bepalingen van 
deze verordening.

Or. en
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Amendement 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met biologische producten en 
beschermde oorsprongsbenaming, 
geografische aanduidingen en 
gegarandeerde traditionele specialiteiten

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot voorschriften voor de uitvoering van 
officiële controles op de naleving van de 
in artikel 1, lid 2, onder j) en k), bedoelde 
regelgeving, alsmede voorschriften voor 
de maatregelen die de bevoegde 
autoriteiten naar aanleiding van die 
officiële controles moeten nemen.

2. In de in lid 1 bedoelde gedelegeerde 
handelingen worden voorschriften in 
verband met de in artikel 1, lid 2, onder j), 
bedoelde regelgeving vastgesteld 
betreffende:

a) aanvullende criteria ten opzichte van 
hetgeen bedoeld is in artikel 135, lid 1, 
tweede alinea, van deze verordening en in 
artikel 30, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 834/2007, in verband met de 
maatregelen die moeten worden genomen 
bij niet-naleving, alsook aanvullende 
maatregelen ten opzichte van hetgeen 
vermeld is in artikel 135, lid 2;

b) aanvullende voorschriften ten opzichte 
van hetgeen vermeld is in artikel 4, lid 1, 
onder f), voor de faciliteiten en uitrusting 
die nodig zijn voor de uitvoering van 
officiële controles en aanvullende 
voorwaarden en verplichtingen ten 
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opzichte van hetgeen bedoeld is in de 
artikelen 25 tot en met 30 en artikel 32 
voor de delegatie van taken in verband 
met officiële controles;

c) specifieke criteria en voorwaarden voor 
de inwerkingtreding van de mechanismen 
voor administratieve bijstand als 
beschreven in titel IV.

3. In verband met de in artikel 1, lid 2, 
onder j), bedoelde regelgeving kan de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften 
vaststellen betreffende:

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36, en 
naast de artikelen 25, 29, 30 en 32, 
betreffende de erkenning van en het 
toezicht op gemachtigde instanties;

b) aanvullende voorschriften ten opzichte 
van hetgeen bedoeld is in artikel 8, lid 1, 
betreffende risicobeoordeling en de 
vaststelling van de frequentie van officiële 
controles en in voorkomend geval 
bemonstering, rekening houdend met het 
risico van gevallen van niet-naleving;

c) de minimale frequentie van officiële 
controles betreffende de in artikel 2, 
onder d), van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 van de Raad gedefinieerde 
marktdeelnemers en de gevallen waarin 
en de voorwaarden waaronder bepaalde 
exploitanten van bepaalde officiële 
controles worden vrijgesteld;

d) aanvullende methoden en technieken 
voor officiële controles ten opzichte van 
hetgeen bedoeld is in artikel 13 en 
artikel 33, leden 1 tot en met 5, alsook 
specifieke voorschriften voor de 
uitvoering van officiële controles 
betreffende de traceerbaarheid van 
biologische producten in alle stadia van 
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de productie, bereiding en distributie en 
betreffende het bieden van garanties voor 
de naleving van de in artikel 1, lid 2, 
onder j), bedoelde regelgeving;

e) aanvullende 
verslagleggingsverplichtingen ten 
opzichte van hetgeen bedoeld is in de 
artikelen 12 en 31, voor de bevoegde 
autoriteiten, de controleautoriteiten voor 
biologische producten en de gemachtigde 
instanties die met officiële controles zijn 
belast;

Die uitvoeringshandelingen zullen 
worden aangenomen in het bijzondere 
comité dat werd opgericht krachtens 
artikel 37 van Verordening (EG) nr. 
834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2092/91.

4. In de in lid 1 bedoelde gedelegeerde 
handelingen worden voorschriften in 
verband met de in artikel 1, lid 2, 
onder k), bedoelde regelgeving vastgesteld 
betreffende:

a) specifieke criteria en voorwaarden voor 
de inwerkingtreding van de mechanismen 
voor administratieve bijstand als 
beschreven in titel IV;

b) specifieke maatregelen, in aanvulling 
op hetgeen bedoeld is in artikel 135, lid 2, 
die moeten worden genomen in geval van 
niet-naleving en ernstige of 
herhaaldelijke niet-naleving.

5. In verband met de in artikel 1, lid 2, 
onder k), bedoelde regelgeving kan de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen voorschriften 
vaststellen betreffende:

a) aanvullende voorschriften, methoden 
en technieken ten opzichte van hetgeen 
bedoeld is in de artikelen 11 en 13, voor 
officiële controles op de naleving van de 
productspecificaties en 
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etiketteringsvoorschriften;

b) aanvullende methoden en technieken 
ten opzichte van hetgeen bedoeld is in 
artikel 13, voor de uitvoering van officiële 
controles betreffende de traceerbaarheid 
van producten die onder het 
toepassingsgebied van de in artikel 1, 
lid 2, onder k), bedoelde regelgeving 
vallen, in alle stadia van de productie, 
bereiding en distributie, en betreffende 
het bieden van garanties voor de naleving 
van die regelgeving;

c) specifieke aanvullende criteria en 
specifieke aanvullende inhoud ten 
opzichte van hetgeen vermeld is in 
artikel 108 voor het opstellen van de 
desbetreffende delen van het in 
artikel 107, lid 1, bedoelde meerjarige 
nationale controleplan en specifieke 
aanvullende inhoud van het in artikel 112 
bedoelde verslag;

Die uitvoeringshandelingen zullen 
worden aangenomen in de bijzondere 
comités die werden opgericht krachtens 
artikel 57 van Verordening (EU) nr. 
1151/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad van 21 november 2012 inzake 
kwaliteitsregelingen voor 
landbouwproducten en levensmiddelen, 
artikel 195 van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 van de Raad van 22 oktober 
2007 houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de landbouwmarkten en 
specifieke bepalingen voor een aantal 
landbouwproducten en artikel 25 van 
Verordening (EG) nr. 110/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 
januari 2008 betreffende de definitie, de 
aanduiding, de presentatie, de etikettering 
en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken 
en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 van de Raad inzake de 
biologische productie en de etikettering 
van biologische producten en tot 
intrekking van Verordening (EEG) nr. 
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2092/91.

Or. es

Motivering

De tekst van dit amendement vervangt artikel 23. Er wordt een nieuwe, duidelijkere structuur 
voorgesteld. Het is met name noodzakelijk dat de specifieke voorschriften voor BOB, BGA, 
GTS en biologische producten op het hele grondgebied van de Unie op een uniforme wijze 
worden toegepast. Door hun specifieke karakter zijn deze ook steeds in regelgevende comités 
goedgekeurd.

Amendement 509
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot specifieke voorschriften voor de 
uitvoering van officiële controles 
betreffende bepaalde categorieën 
levensmiddelen en diervoeders die worden 
verricht om de naleving te verifiëren van 
de in artikel 1, lid 2, onder a) tot en met e), 
bedoelde regelgeving, alsmede 
voorschriften voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten naar aanleiding van 
die officiële controles moeten nemen. Die 
gedelegeerde handelingen moeten 
betrekking hebben op vastgestelde nieuwe 
risico's voor de gezondheid van mensen of 
dieren die zich kunnen voordoen via 
levensmiddelen of diervoeders, dan wel, in 
het geval van ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen, voor het 
milieu, alsook dergelijke risico's als gevolg 
van nieuwe patronen in de productie of 
consumptie van levensmiddelen of 
diervoeders, of die niet afdoende kunnen 

1. De Commissie is bevoegd 
wetgevingsvoorstellen aan te nemen met 
betrekking tot specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
betreffende bepaalde categorieën 
levensmiddelen en diervoeders die worden 
verricht om de naleving te verifiëren van 
de in artikel 1, lid 2, onder a) tot en met e), 
bedoelde regelgeving, alsmede 
voorschriften voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten naar aanleiding van 
die officiële controles moeten nemen. Die
wetgevingsvoorstellen moeten betrekking 
hebben op vastgestelde nieuwe risico's 
voor de gezondheid van mensen of dieren 
die zich kunnen voordoen via 
levensmiddelen of diervoeders, dan wel, in 
het geval van ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen, voor het 
milieu, alsook dergelijke risico's als gevolg 
van nieuwe patronen in de productie of 
consumptie van levensmiddelen of 
diervoeders, of die niet afdoende kunnen 
worden aangepakt bij gebrek aan 
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worden aangepakt bij gebrek aan 
gemeenschappelijke specificaties voor de 
officiële controles en voor de maatregelen 
die de bevoegde autoriteiten naar 
aanleiding van die officiële controles 
moeten nemen, en daarin worden 
voorschriften vastgesteld voor:

gemeenschappelijke specificaties voor de 
officiële controles en voor de maatregelen 
die de bevoegde autoriteiten naar 
aanleiding van die officiële controles 
moeten nemen, en daarin worden 
voorschriften vastgesteld voor:

Or. en

Amendement 510
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36;

Schrappen

Or. en

Amendement 511
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
en een eenvormige minimale frequentie 
van die officiële controles, waarbij behalve 
met de in artikel 8, lid 1, bedoelde criteria, 
ook rekening wordt gehouden met de 
specifieke gevaren en risico's voor elke 
categorie levensmiddelen en diervoeders 

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles 
en een eenvormige minimale frequentie 
van die officiële controles, waarbij behalve 
met de in artikel 8, lid 1, bedoelde criteria, 
ook rekening wordt gehouden met de 
specifieke risico's voor elke categorie 
levensmiddelen en diervoeders en met de 
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en met de diverse toegepaste processen; diverse toegepaste processen;

Or. en

Amendement 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 bis

Specifieke voorschriften voor officiële 
controles en voor de maatregelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met materialen en voorwerpen 
die bestemd zijn om met levensmiddelen 
in contact te komen

De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen 
betreffende de uniforme toepassing van de 
officiële controles en de maatregelen die 
de bevoegde autoriteiten moeten nemen in 
verband met materialen en voorwerpen 
die bestemd zijn om met levensmiddelen 
in contact te komen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. es

Motivering

Omdat materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te 
komen onder het toepassingsgebied van de verordening vallen, moet er een artikel gewijd 
worden aan de specifieke voorschriften hieromtrent.

Amendement 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten kunnen 
specifieke taken in verband met officiële 
controles overeenkomstig artikel 26 aan 
een of meer gemachtigde instanties of 
overeenkomstig artikel 27 aan een of 
meer natuurlijke personen delegeren.

Schrappen

Or. de

Amendement 514
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten kunnen 
specifieke taken in verband met officiële 
controles overeenkomstig artikel 26 aan 
een of meer gemachtigde instanties of 
overeenkomstig artikel 27 aan een of meer 
natuurlijke personen delegeren.

1. De bevoegde autoriteiten kunnen 
specifieke taken in verband met officiële 
controles overeenkomstig artikel 26 aan 
een of meer gemachtigde instanties of 
overeenkomstig artikel 27 aan een of meer 
natuurlijke personen delegeren. Ze kunnen 
tijdelijk gedurende een eenmalig 
verlengbare termijn van een jaar 
specifieke taken in verband met officiële 
controles delegeren aan een of meerdere 
gemachtigde instanties die niet 
beantwoorden aan artikel 26, lid 1, onder 
b iv), teneinde de voor de accreditatie van 
deze gemachtigde instanties noodzakelijke 
evaluatie mogelijk te maken of het hoofd 
te kunnen bieden aan een noodsituatie of 
een nieuw risico voor de gezondheid van 
mensen, dieren of planten, voor het 
dierenwelzijn dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu.

Or. fr
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Motivering

Er moeten tijdelijk gemachtigde instanties kunnen worden aangeduid zodat de evaluatie door 
de nationale accreditatie-instantie tijdens de werking van deze instanties kan worden 
uitgevoerd terwijl de rechtsgeldigheid van hun activiteiten verzekerd is of zodat er kan 
worden gereageerd op noodsituaties voor bijvoorbeeld de gezondheid van dieren of planten.

Amendement 515
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten kunnen 
specifieke taken in verband met officiële 
controles overeenkomstig artikel 26 aan 
een of meer gemachtigde instanties of 
overeenkomstig artikel 27 aan een of meer 
natuurlijke personen delegeren.

1. De bevoegde autoriteiten kunnen 
specifieke taken in verband met officiële 
controles overeenkomstig artikel 26 aan 
een of meer gemachtigde instanties of 
overeenkomstig artikel 27 aan een of meer 
natuurlijke personen delegeren. De 
bevoegde autoriteiten delegeren geen 
specifieke officiële controletaken aan 
natuurlijke personen wanneer het gaat 
om officiële controles op de naleving van 
de in artikel 1, lid 2, onder j) bedoelde 
regelgeving.

Or. en

Motivering

Certificering van biologische landbouw is gebaseerd op een procesmatige benadering. Het is 
noodzakelijk deze bijzonderheid te benadrukken om het huidige controlesysteem voor 
biologische landbouw in stand te houden.

Amendement 516
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten mogen het 
besluit over de in artikel 135, lid 1, 
onder b), en artikel 135, leden 2 en 3, 
bedoelde maatregelen niet delegeren.

Schrappen

De eerste alinea is niet van toepassing op 
maatregelen die overeenkomstig 
artikel 135 of overeenkomstig de in 
artikel 23, lid 2, onder e), bedoelde 
voorschriften moeten worden genomen 
naar aanleiding van verrichte officiële 
controles op de naleving van de in 
artikel 1, lid 2, onder j), bedoelde 
regelgeving.

Or. fr

Motivering

De gemachtigde instanties moeten na vaststelling van non-conformiteiten de beslissing 
kunnen nemen om de ondernemer te vragen de situatie op te lossen of om de noodzakelijke 
noodmaatregelen te nemen voor de bescherming van de volksgezondheid, zoals de 
inbewaringneming van voor de gezondheid gevaarlijke levensmiddelen, planten of zieke 
dieren. Het is aan de bevoegde autoriteit om de aard en het toepassingsgebied van deze 
beslissingen uiteen te zetten.

Amendement 517
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten mogen het besluit 
over de in artikel 135, lid 1, onder b), en 
artikel 135, leden 2 en 3, bedoelde 
maatregelen niet delegeren.

De bevoegde autoriteiten mogen het besluit 
over de in artikel 135, lid 1, onder b), en 
artikel 135, leden 2 en 3, bedoelde 
maatregelen niet delegeren. Ook taken 
betreffende dieren en producten van 
dierlijke origine worden niet gedelegeerd, 
maar altijd uitgevoerd door een officiële 



PE526.077v01-00 52/117 AM\1013305NL.doc

NL

dierenarts.

Or. en

Amendement 518
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is niet van toepassing op 
maatregelen die overeenkomstig 
artikel 135 of overeenkomstig de in 
artikel 23, lid 2, onder e), bedoelde 
voorschriften moeten worden genomen 
naar aanleiding van verrichte officiële 
controles op de naleving van de in 
artikel 1, lid 2, onder j), bedoelde 
regelgeving.

Schrappen

Or. en

Motivering

Certificering van biologische landbouw is gebaseerd op een procesmatige benadering. Het is 
noodzakelijk deze bijzonderheid te benadrukken om het huidige controlesysteem voor 
biologische landbouw in stand te houden.

Amendement 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is niet van toepassing op 
maatregelen die overeenkomstig 
artikel 135 of overeenkomstig de in 
artikel 23, lid 2, onder e), bedoelde 
voorschriften moeten worden genomen 

De eerste alinea is niet van toepassing op 
maatregelen die overeenkomstig 
artikel 135 of overeenkomstig de in 
artikel 23, lid 2, onder a), en lid 4, onder 
b), bedoelde voorschriften moeten worden 
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naar aanleiding van verrichte officiële 
controles op de naleving van de in 
artikel 1, lid 2, onder j), bedoelde 
regelgeving.

genomen naar aanleiding van verrichte 
officiële controles op de naleving van de in 
artikel 1, lid 2, onder j) en k), bedoelde 
regelgeving.

Or. es

Motivering

In het tweede lid van dit artikel wordt voorzien in de mogelijkheid voor de bevoegde 
autoriteiten om, op het vlak van biologische landbouw, in het kader van officiële controles 
specifieke taken te delegeren met betrekking tot de maatregelen die moeten worden getroffen 
wanneer er een geval van niet-naleving wordt vastgesteld. Het is in dat verband niet duidelijk 
waarom dit niet wordt toegestaan voor BOB, BGA en GTS, waarvoor hetzelfde voorschrift als 
referentie voor de delegatie wordt genoemd (EN ISO 17065). Daarom wordt voorgesteld om 
deze hier ook op te nemen.

Amendement 520
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – paragraaf 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is niet van toepassing op 
maatregelen die overeenkomstig artikel 
135 of overeenkomstig de in artikel 23, lid 
2, onder e), bedoelde voorschriften moeten 
worden genomen naar aanleiding van 
verrichte officiële controles op de naleving 
van de in artikel 1, lid 2, onder j), bedoelde 
regelgeving.

De eerste alinea is niet van toepassing op 
maatregelen die overeenkomstig artikel 
135 of overeenkomstig de in artikel 23, lid 
2, onder e), bedoelde voorschriften moeten 
worden genomen naar aanleiding van 
verrichte officiële controles op de naleving 
van de in artikel 1, lid 2, onder j) en k), 
bedoelde regelgeving.

Or. pl

Amendement 521
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om specifieke 
taken in verband met officiële controles 
vast te leggen die niet mogen worden 
gedelegeerd teneinde de 
onafhankelijkheid of kernfuncties van de 
bevoegde autoriteiten te behouden.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De mogelijkheid om taken aan instanties of natuurlijke personen te delegeren vormt een 
essentieel element van deze verordening en mag niet met een gedelegeerde handeling kunnen 
worden gewijzigd. Enkel de wetgever kan dit in het basisbesluit wijzigen.

Amendement 522
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om specifieke 
taken in verband met officiële controles 
vast te leggen die niet mogen worden 
gedelegeerd teneinde de onafhankelijkheid 
of kernfuncties van de bevoegde 
autoriteiten te behouden.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om specifieke 
taken in verband met officiële controles 
vast te leggen die al dan niet mogen 
worden gedelegeerd teneinde de 
onafhankelijkheid of kernfuncties van de 
bevoegde autoriteiten te behouden.

Or. en

Motivering

Bepaling uit Verordening 882/2004. Positieve lijsten moeten ook mogelijk zijn.
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Amendement 523
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de bevoegde autoriteiten 
specifieke taken in verband met officiële 
controles op de naleving van de in artikel 
1, lid 2, onder j), bedoelde regelgeving aan 
een of meer gemachtigde instanties 
delegeren, kennen zij aan elke gemachtigde 
instantie een codenummer toe en wijzen zij 
autoriteiten aan die verantwoordelijk zijn 
voor de erkenning van en het toezicht op 
die instanties.

4. Wanneer de bevoegde autoriteiten 
specifieke taken in verband met officiële 
controles op de naleving van de in artikel 
1, lid 2, onder j) en k), bedoelde 
regelgeving aan een of meer gemachtigde 
instanties delegeren, kennen zij aan elke 
gemachtigde instantie een codenummer toe 
en wijzen zij autoriteiten aan die 
verantwoordelijk zijn voor de erkenning 
van en het toezicht op die instanties.

Or. pl

Amendement 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de bevoegde autoriteiten 
specifieke taken in verband met officiële 
controles op de naleving van de in 
artikel 1, lid 2, onder j), bedoelde 
regelgeving aan een of meer gemachtigde 
instanties delegeren, kennen zij aan elke 
gemachtigde instantie een codenummer toe 
en wijzen zij autoriteiten aan die 
verantwoordelijk zijn voor de erkenning 
van en het toezicht op die instanties.

4. Wanneer de bevoegde autoriteiten 
specifieke taken in verband met officiële 
controles op de naleving van de in 
artikel 1, lid 2, onder j) en k), bedoelde 
regelgeving aan een of meer gemachtigde 
instanties delegeren, kennen zij aan elke 
gemachtigde instantie een codenummer toe 
en wijzen zij autoriteiten aan die 
verantwoordelijk zijn voor de erkenning 
van en het toezicht op die instanties.

Or. es
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Motivering

Het is niet duidelijk waarom dit enkel geldt voor de biologische landbouw en niet voor andere 
kwaliteitsvolle producten. Er wordt voorgesteld om ook deze producten op te nemen.

Amendement 525
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter a – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) de periode waarvoor de delegatie 
van specifieke taken geldt;

Or. pl

Amendement 526
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) is onpartijdig en vrij van 
belangenconflicten ten aanzien van de 
uitoefening van de aan haar gedelegeerde 
specifieke taken in verband met officiële 
controles;

iii) is onpartijdig, onafhankelijk, direct 
noch indirect in dienst van de exploitant 
bij wie de controleactiviteiten worden 
uitgevoerd en anderszins vrij van 
belangenconflicten ten aanzien van de 
uitoefening van de aan haar gedelegeerde 
specifieke taken in verband met officiële 
controles;

Or. en

Motivering

De onafhankelijkheid van gemachtigde instanties ten opzichte van exploitanten is cruciaal en 
moet in de tekst worden benadrukt.
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Amendement 527
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) is onpartijdig en vrij van 
belangenconflicten ten aanzien van de 
uitoefening van de aan haar gedelegeerde 
specifieke taken in verband met officiële 
controles;

iii) is onafhankelijk en vrij van 
belangenconflicten ten aanzien van de
uitoefening van de aan haar gedelegeerde 
specifieke taken in verband met officiële 
controles;

Or. en

Motivering

Om belangenverstrengeling te voorkomen moeten gemachtigde instanties volledig 
onafhankelijk zijn van de exploitanten bij wie zij officiële controles of andere officiële 
activiteiten uitvoeren; het woord 'onafhankelijk' is in dit opzicht veel duidelijker dan 
'onpartijdig'.

Amendement 528
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) is onpartijdig en vrij van 
belangenconflicten ten aanzien van de 
uitoefening van de aan haar gedelegeerde 
specifieke taken in verband met officiële 
controles;

iii) is onafhankelijk, onpartijdig en vrij 
van belangenconflicten ten aanzien van de 
uitoefening van de aan haar gedelegeerde 
specifieke taken in verband met officiële 
controles;

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

Or. en
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Amendement 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter b – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) eist dat haar personeel geen 
informatie bekendmaakt die is verkregen 
tijdens de uitoefening van zijn taken in de 
context van de officiële controles en 
andere officiële activiteiten die vanwege 
hun aard onderworpen zijn aan het 
beroepsgeheim.

Or. es

Motivering

Het is belangrijk om de vertrouwelijkheidseis voor de gemachtigde instanties te vermelden, 
aangezien het personeel van de bevoegde autoriteiten dat aan officiële controles deelneemt, 
reeds gebonden is door deze eis.

Amendement 530
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) organiseren zo nodig audits of inspecties 
van die instanties of personen;

a) organiseren periodieke en 
onaangekondigde audits of inspecties van 
die instanties of personen;

Or. en

Amendement 531
Martin Kastler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) organiseren zo nodig audits of inspecties 
van die instanties of personen;

a) organiseren audits of inspecties van die 
instanties of personen;

Or. de

Amendement 532
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter b – punt ii – punt a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) is gebleken dat de onafhankelijkheid of 
onpartijdigheid van de gemachtigde 
instantie of natuurlijke persoon is 
aangetast

Or. en

Amendement 533
Martin Kastler

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) organiseren zo nodig audits of inspecties 
van die instanties of personen;

a) organiseren audits of inspecties van die 
instanties of personen;

Or. de

Amendement 534
Jolanta Emilia Hibner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De methoden die bij officiële controles 
en andere officiële activiteiten voor 
bemonstering en voor 
laboratoriumanalyses, -tests en -diagnoses 
worden toegepast, voldoen aan de 
voorschriften van de Unie tot vaststelling 
van die methoden of de prestatiecriteria 
voor die methoden.

1. De methoden die bij officiële controles 
en andere officiële activiteiten voor 
bemonstering en tests worden toegepast, 
voldoen aan de voorschriften van de Unie 
tot vaststelling van die methoden of de 
prestatiecriteria voor die methoden.

Or. pl

Amendement 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De methoden die bij officiële controles 
en andere officiële activiteiten voor 
bemonstering en voor 
laboratoriumanalyses, -tests en -diagnoses 
worden toegepast, voldoen aan de 
voorschriften van de Unie tot vaststelling 
van die methoden of de prestatiecriteria 
voor die methoden.

1. De methoden die bij officiële controles 
voor bemonstering en voor 
laboratoriumanalyses, -tests en -diagnoses 
worden toegepast, voldoen aan de 
voorschriften van de Unie tot vaststelling 
van die methoden of de prestatiecriteria 
voor die methoden.

Or. es

Motivering

Deze schrapping vloeit voort uit de voorgestelde schrapping in artikel 1.

Amendement 536
Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als er geen voorschriften van de Unie 
als bedoeld in lid 1 zijn, passen de officiële 
laboratoria voor hun specifieke behoeften 
in verband met analyses, tests en diagnoses 
methoden toe die in overeenstemming zijn 
met de laatste stand van de techniek, 
waarbij zij rekening houden met:

2. Als er geen voorschriften van de Unie 
als bedoeld in lid 1 zijn, passen de officiële 
laboratoria voor hun specifieke behoeften 
in verband met analyses, tests en diagnoses 
methoden toe die het meest in 
overeenstemming zijn met de doelstelling, 
waarbij zij rekening houden met:

Or. en

Amendement 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als er geen voorschriften van de Unie 
als bedoeld in lid 1 zijn, passen de officiële 
laboratoria voor hun specifieke behoeften 
in verband met analyses, tests en diagnoses 
methoden toe die in overeenstemming zijn 
met de laatste stand van de techniek, 
waarbij zij rekening houden met:

2. Als er geen voorschriften van de Unie 
als bedoeld in lid 1 zijn, passen de officiële 
laboratoria voor hun specifieke behoeften 
in verband met analyses, tests en diagnoses 
bij voorkeur methoden toe die in 
overeenstemming zijn met de laatste stand 
van de techniek, waarbij zij rekening 
houden met:

Or. es

Motivering

Het is raadzaam om de toepassing van deze methodes aan te bevelen in plaats van hier een 
verplichting te maken.

Amendement 538
Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de meest recente beschikbare methoden 
die beantwoorden aan de internationaal 
erkende voorschriften en protocollen op 
dat gebied, waaronder de methoden en 
protocollen die het Europese Comité voor 
Normalisatie (CEN) heeft aanvaard; of,

a) de meest relevante gevalideerde
methoden die beantwoorden aan 
internationaal erkende wetenschappelijke
voorschriften en protocollen tenzij deze 
niet doelmatig zijn of niet passend met het 
oog op het legitieme doel dat wordt 
nagestreefd. Tot de meest relevante 
gevalideerde methoden horen 
bijvoorbeeld:

i) de methoden die zijn aanvaard door het 
Europees Comité voor Normalisatie (CEN) 
of door de Internationale Organisatie 
voor Normalisatie (ISO); of,

ii) de methoden die zijn vastgelegd in 
nationale wetgeving; of,

iii) de methoden die zijn ontwikkeld of 
aanbevolen door de referentielaboratoria 
van de Europese Unie (EURL); of,

iv) de methoden die zijn ontwikkeld of 
aanbevolen door de nationale 
referentielaboratoria (NRL);

Or. en

Amendement 539
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) als er geen voorschriften of protocollen 
als bedoeld onder a) zijn, de door de 
referentielaboratoria van de Europese 
Unie ontwikkelde of aanbevolen 
methoden op dat gebied die 
overeenkomstig internationaal aanvaarde 
wetenschappelijke protocollen zijn 

b) bij ontstentenis van a), met andere 
gepaste methoden die geschikt zijn voor 
het gestelde doel of ontwikkeld en 
gevalideerd overeenkomstig internationaal 
erkende wetenschappelijke protocollen.
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gevalideerd; of,

Or. en

Amendement 540
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 33– lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) als er geen voorschriften of protocollen 
als bedoeld onder a) zijn, noch methoden 
als bedoeld onder b), methoden die 
beantwoorden aan de desbetreffende 
voorschriften die op nationaal niveau zijn 
vastgesteld; of,

c) bij ontstentenis van a) en b), met voor 
één laboratorium gevalideerde methoden, 
ontwikkeld volgens internationaal 
aanvaarde wetenschappelijke protocollen.

Or. en

Amendement 541
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) als er geen voorschriften of protocollen 
als bedoeld onder a) zijn, noch methoden 
als bedoeld onder b), noch nationale 
voorschriften als bedoeld onder c), de 
door de nationale referentielaboratoria 
ontwikkelde of aanbevolen methoden op 
dat gebied die overeenkomstig 
internationaal aanvaarde 
wetenschappelijke protocollen zijn 
gevalideerd; of,

Schrappen

Or. en
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Amendement 542
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) als er geen voorschriften of protocollen 
als bedoeld onder a) zijn, noch methoden 
als bedoeld onder b), noch nationale 
voorschriften als bedoeld onder c), noch 
methoden als bedoeld onder d), methoden 
op dat gebied die overeenkomstig 
internationaal aanvaarde 
wetenschappelijke protocollen zijn 
gevalideerd.

Schrappen

Or. en

Amendement 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als er geen voorschriften van de Unie 
als bedoeld in lid 1 zijn, mogen voor 
screening, gerichte screening en andere 
officiële activiteiten de in lid 2 bedoelde 
methoden worden toegepast.

3. Als er geen voorschriften van de Unie 
als bedoeld in lid 1 zijn, mogen voor de 
selectie van monsters door middel van 
monitoring en selectieve bewaking de in 
lid 2 bedoelde methoden worden toegepast.

Or. es

Motivering

Deze aanpassing wordt voorgesteld om de tekst te laten stroken met artikel 1 en de 
voorgestelde wijziging van de definitie van screening in de lijst van definities (zie voorgesteld 
amendement van definitie 41).
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Amendement 544
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer dringend behoefte bestaat aan 
laboratoriumanalyses, -tests of -diagnoses 
en geen van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
methoden bestaat, mag het betrokken 
nationale referentielaboratorium, of als een 
dergelijk nationaal referentielaboratorium 
niet bestaat een ander laboratorium dat 
overeenkomstig artikel 36, lid 1, is 
aangewezen, andere dan de in de leden 1 
en 2 van dit artikel bedoelde methoden 
toepassen totdat een passende methode 
overeenkomstig internationaal aanvaarde 
wetenschappelijke protocollen wordt 
gevalideerd.

4. Wanneer in uitzonderlijke gevallen als 
gevolg van een zich ontwikkelende 
noodsituatie dringend behoefte bestaat aan 
laboratoriumanalyses, -tests of -diagnoses 
en geen van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
methoden bestaat, mag het betrokken 
nationale referentielaboratorium, of als een 
dergelijk nationaal referentielaboratorium 
niet bestaat een ander laboratorium dat 
overeenkomstig artikel 36, lid 1, is 
aangewezen, andere dan de in de leden 1 
en 2 van dit artikel bedoelde methoden 
toepassen totdat een passende methode 
overeenkomstig internationaal aanvaarde 
wetenschappelijke protocollen wordt 
gevalideerd.

Or. en

Amendement 545
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Monsters moeten zodanig worden 
genomen, behandeld en geëtiketteerd dat 
de rechtsgeldigheid en de 
wetenschappelijke en technische validiteit 
ervan gewaarborgd is.

6. Monsters moeten zodanig worden 
genomen, behandeld en geëtiketteerd in 
overeenstemming met de keuringsnormen 
voor het betreffende product, dat de 
rechtsgeldigheid en de wetenschappelijke 
en technische validiteit ervan gewaarborgd 
is.

Or. bg
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Amendement 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Monsters moeten zodanig worden 
genomen, behandeld en geëtiketteerd dat 
de rechtsgeldigheid en de 
wetenschappelijke en technische validiteit 
ervan gewaarborgd is.

6. Monsters moeten zodanig worden 
genomen, behandeld en geëtiketteerd dat 
de rechtsgeldigheid en de 
wetenschappelijke en technische validiteit 
ervan gewaarborgd is. De hoeveelheid van 
het genomen monster moet voldoende zijn 
om waar nodig het advies van een tweede 
deskundige in te kunnen winnen De 
bevoegde autoriteit moet de producenten 
van diervoeders en levensmiddelen 
onverwijld mededelen wanneer een 
monster is genomen en dat de hoeveelheid 
hiervan voldoende is om het advies van 
een tweede deskundige in te winnen.

Or. de

Amendement 547
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Met betrekking tot ggo’s moet 
worden overgegaan tot de ontwikkeling en 
verplichte instelling van methoden die zijn 
gericht op:

- identificeren en traceren van 
cumulatieve modificaties op de markt;

- leveren van gegevens over residuen die 
afkomstig zijn van behandelingen met 
toegevoegde herbiciden; 

- leveren van gegevens over de expressie 
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en inhoud van componenten zoals de 
expressie van toegevoegde proteïnen in de 
planten.

Or. en

Amendement 548
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Met betrekking tot producten van 
dierlijke origine moet worden overgegaan 
tot de ontwikkeling en verplichte instelling 
van methoden die gericht zijn op het 
identificeren en traceren van fokmateriaal 
van gekloonde dieren alsook 
nakomelingen van gekloonde dieren en 
producten die daarvan afkomstig zijn.

Or. en

Amendement 549
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 1 is niet van toepassing op regelgeving 
met betrekking tot de in artikel 2, lid 1, 
onder g) en h), bedoelde gebieden.

Or. en
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Amendement 550
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat 
exploitanten wier dieren of goederen bij 
officiële controles worden bemonsterd, 
geanalyseerd, getest of gediagnosticeerd, 
het recht hebben te verzoeken om het 
advies van een tweede deskundige.

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat 
exploitanten wier dieren of goederen bij 
officiële controles worden bemonsterd, 
geanalyseerd, getest of gediagnosticeerd, 
het recht hebben te verzoeken om het 
advies van een tweede deskundige, indien 
dit relevant en technisch mogelijk is.

Or. de

Motivering

Niet in alle gevallen is het passend het advies van een tweede deskundige in te winnen en 
soms is dit technisch moeilijk uitvoerbaar (bv. vervuilde monsters).

Amendement 551
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat 
exploitanten wier dieren of goederen bij 
officiële controles worden bemonsterd, 
geanalyseerd, getest of gediagnosticeerd, 
het recht hebben te verzoeken om het 
advies van een tweede deskundige.

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat 
exploitanten wier dieren of goederen bij 
officiële controles worden bemonsterd, 
geanalyseerd, getest of gediagnosticeerd, 
het recht hebben te verzoeken om het 
advies van een tweede deskundige. De 
kosten van dit advies worden gedragen 
door de verzoekende exploitant.

Or. pl



AM\1013305NL.doc 69/117 PE526.077v01-00

NL

Amendement 552
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de exploitant mag altijd verzoeken om 
beoordeling van de documenten 
betreffende de bemonstering, analyse, test 
of diagnose door een tweede deskundige;

a) de exploitant mag altijd verzoeken om 
beoordeling van de documenten 
betreffende de bemonstering, analyse, test 
of diagnose door een tweede deskundige
die wordt aangewezen door een 
referentielaboratorium, of indien dit niet 
mogelijk is, door een ander, minimaal 
gelijkwaardig officieel laboratorium;

Or. pl

Amendement 553
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – alinea 2 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de exploitant, indien relevant en 
technisch haalbaar, met name gezien de 
prevalentie en verspreiding van het gevaar 
bij de dieren of goederen, de 
bederfelijkheid van de monsters of 
goederen en de hoeveelheid beschikbaar 
substraat, mag verzoeken:

b) de exploitant, indien relevant en 
technisch haalbaar, met name gezien de 
prevalentie en verspreiding van het gevaar 
bij de dieren of goederen, de
bederfelijkheid van de monsters of 
goederen en de hoeveelheid beschikbaar 
substraat, mag verzoeken, en de bevoegde 
autoriteit moet waarborgen:

Or. de

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat een autoriteit een verzoek van een exploitant niet zomaar kan 
weigeren.
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Amendement 554
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Monsters moeten zodanig worden 
behandeld en geëtiketteerd dat de 
rechtsgeldigheid en technische validiteit 
ervan gewaarborgd is.

Or. de

Motivering

Monsters moeten correct zijn behandeld om de validiteit ervan te waarborgen.

Amendement 555
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de exploitant overeenkomstig 
lid 1 het advies van een tweede deskundige 
heeft aangevraagd, blijven de bevoegde 
autoriteiten gehouden overeenkomstig de 
in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving en 
deze verordening onmiddellijk actie te 
ondernemen om de risico's voor de 
gezondheid van mensen, dieren en planten, 
voor het dierenwelzijn of, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu, weg te nemen of in te perken.

2. Wanneer de exploitant overeenkomstig 
lid 1 het advies van een tweede deskundige 
heeft aangevraagd, blijven de bevoegde 
autoriteiten gehouden overeenkomstig de 
in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving en 
deze verordening onmiddellijk actie te 
ondernemen om de risico's voor de 
gezondheid van mensen en dieren en voor 
het dierenwelzijn of voor het milieu weg te 
nemen of in te perken.

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

Or. en
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Amendement 556
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen procedures 
vaststellen voor de eenvormige toepassing 
van de in lid 1 bedoelde voorschriften en 
voor de indiening en behandeling van 
aanvragen betreffende het advies van een 
tweede deskundige. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 557
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen procedures 
vaststellen voor de eenvormige toepassing 
van de in lid 1 bedoelde voorschriften en 
voor de indiening en behandeling van 
aanvragen betreffende het advies van een 
tweede deskundige. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Wetgeving ter vastlegging van voorschriften om een eenduidige toepassing te verzekeren van 
de regels ten aanzien van een aanvullend deskundigenadvies is niet nodig; recht op beroep 
moet worden overgelaten aan de lidstaten.

Amendement 558
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer dieren en goederen met 
middelen voor communicatie op afstand te 
koop worden aangeboden, mogen voor een 
officiële controle monsters worden 
gebruikt die de bevoegde autoriteiten van 
de exploitanten hebben opgevraagd zonder 
zichzelf bekend te maken.

1. Wanneer dieren en goederen met 
middelen voor communicatie op afstand te 
koop worden aangeboden, mogen voor een 
officiële controle monsters worden 
gebruikt die de bevoegde autoriteiten van 
de exploitanten hebben opgevraagd.

Or. pl

Amendement 559
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 36– lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) is onpartijdig en vrij van 
belangenconflicten ten aanzien van de 
uitoefening van zijn taken als officieel 
laboratorium;

c) is onafhankelijk, onpartijdig en vrij van 
belangenconflicten ten aanzien van de 
uitoefening van zijn taken als officieel 
laboratorium;

Or. en

Amendement 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) kan een of meer methoden voor 
laboratoriumanalyses -tests of -diagnoses 
omvatten, dan wel groepen methoden;

b) kan een of meer methoden voor 
laboratoriumanalyses -tests of -diagnoses 
omvatten, dan wel groepen methoden. Het 
kan tevens op een algemene manier 
bepaald worden door middel van 
analysetechnieken, in plaats van door 
concrete proeven of groepen methoden;

Or. es

Amendement 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer geen enkel overeenkomstig lid 1 
aangewezen officieel laboratorium in de 
Unie over de deskundigheid, uitrusting, 
infrastructuur en personeelsleden beschikt 
die nodig zijn voor de uitvoering van 
nieuwe of bijzonder ongebruikelijke 
laboratoriumanalyses, -tests of -diagnoses, 
kunnen de bevoegde autoriteiten die 
analyses, tests en diagnoses laten uitvoeren 
door een laboratorium of diagnosecentrum 
dat niet aan een of meer in de leden 3 en 4 
van dit artikel vervatte voorschriften 
voldoet.

Wanneer geen enkel overeenkomstig lid 1 
aangewezen officieel laboratorium in de 
Unie over de deskundigheid, uitrusting, 
infrastructuur en personeelsleden beschikt 
die nodig zijn voor de uitvoering van 
nieuwe of bijzonder ongebruikelijke 
laboratoriumanalyses, -tests of -diagnoses, 
kunnen de bevoegde autoriteiten die 
analyses, tests en diagnoses laten uitvoeren 
door een laboratorium, diagnosecentrum, 
universiteit, onderzoeksinstelling of 
soortgelijke instelling die of dat niet aan 
een of meer in de leden 3 en 4 van dit 
artikel vervatte voorschriften voldoet.

Or. es

Amendement 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Wanneer de bevoegde autoriteit een 
privélaboratorium aanwijst voor de 
verrichting van de laboratoriumanalyses, 
-tests en -diagnoses van de monsters die 
tijdens de officiële controles zijn 
genomen, wordt dit niet beschouwd als 
een delegatie van taken, waardoor niet 
hoeft te worden voldaan aan de 
bepalingen van hoofdstuk III van deze 
titel.

Or. es

Motivering

De verrichting van analyses, tests en diagnoses door privélaboratoria wordt niet beschouwd 
als een delegatie van taken, aangezien het slechts om een gedeelte van de 
officiëlecontrolehandelingen gaat. In dit geval betreft het enkel een van de tests door 
deskundigen, waardoor dit niet automatisch wordt gezien als een delegatie van officiële 
controles.

Amendement 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. De nationale referentielaboratoria 
hoeven niet door de bevoegde autoriteiten 
te worden aangewezen om de handelingen 
die eigen zijn aan officiële laboratoria, te 
mogen uitvoeren.

Or. es
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Amendement 564
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De officiële laboratoria maken de lijst 
van de methoden die voor analyses, tests 
of diagnoses in het kader van officiële 
controles en andere officiële activiteiten 
worden toegepast, openbaar.

Schrappen

Or. en

Motivering

De resultaten van officiële controles kunnen ter beschikking worden gesteld van het publiek, 
maar het is niet nodig om te publiceren hoe ze tot stand zijn gekomen. Een dergelijke 
verstrekkende verplichting zou een onaanvaardbare vergroting van de last voor officiële 
laboratoria inhouden.

Amendement 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer een bevoegde autoriteit 
geen specifieke tests, analyses of 
diagnoses verricht binnen haar gebied en 
een officieel laboratorium heeft 
aangesteld voor de verrichting van 
dezelfde soort tests, analyses of diagnoses 
als een andere bevoegde autoriteit, hoeft 
zij geen audits of inspecties te 
organiseren.

Or. es
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Motivering

Deze verplichting is niet opgenomen in de huidige Verordening 882/04. Voor de biologische 
landbouw gelden geen specifieke tests of analyses, daar variëren bijvoorbeeld de 
drempelwaarden en de afwezigheid van bepaalde stoffen. Daarom lijkt het een overbodige 
verspilling van inspanningen en middelen om hetzelfde laboratorium voor dezelfde test, 
waarvoor het geaccrediteerd moet zijn, meerdere keren te laten controleren door 
verschillende bevoegde autoriteiten.

Amendement 566
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het laboratorium presteert ondermaats
bij het in artikel 37, lid 2, bedoelde 
vergelijkend interlaboratoriumonderzoek.

c) het laboratorium presteert 
onbevredigend bij ringonderzoeken of het 
in artikel 37, lid 2, bedoelde vergelijkend 
interlaboratoriumonderzoek.

Or. pl

Amendement 567
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) De betrokken lidstaat kan een 
nationaal referentielaboratorium 
aanwijzen om de in de lid 1 bedoelde 
taken uit te voeren.

Or. pl

Amendement 568
Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 36, lid 4, 
onder e), kunnen de bevoegde autoriteiten 
de volgende laboratoria als officieel 
laboratorium aanwijzen, ongeacht of zij 
aan de voorwaarde van die bepaling 
voldoen:

1. In afwijking van artikel 36, lid 4, 
onder e), kunnen de bevoegde autoriteiten 
de volgende laboratoria als officieel 
laboratorium of als onder officieel toezicht 
opererend laboratorium aanwijzen, 
ongeacht of zij aan de voorwaarde van die 
bepaling voldoen:

Or. en

Amendement 569
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) die de detectie van Trichinella 
uitvoeren onder toezicht van de bevoegde 
autoriteiten of van een officieel
laboratorium dat overeenkomstig artikel 
36, lid 1, is aangewezen en overeenkomstig 
de norm EN ISO/IEC 17025 betreffende 
"Algemene eisen voor de competentie van 
beproevings- en kalibratielaboratoria" is 
beoordeeld en geaccrediteerd met het oog 
op de toepassing van de in punt a), ii) van 
dit lid bedoelde methoden;

iii) die de detectie van Trichinella 
uitvoeren onder toezicht van de bevoegde 
autoriteiten en van een nationaal 
referentielaboratorium dat onder toezicht 
staat van het referentielaboratorium van 
de Unie, en dat overeenkomstig artikel 36, 
lid 1, is aangewezen en overeenkomstig de 
norm EN ISO/IEC 17025 betreffende 
"Algemene eisen voor de competentie van 
beproevings- en kalibratielaboratoria" is 
beoordeeld en geaccrediteerd met het oog 
op de toepassing van de in punt a), ii) van 
dit lid bedoelde methoden;

Or. pl

Amendement 570
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) laboratoria die analyses of tests 
uitvoeren om de naleving van de in 
artikel 1, lid 2, onder h), bedoelde 
regelgeving betreffende teeltmateriaal te 
verifiëren;

Schrappen

Or. en

Amendement 571
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 41– lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) wanneer de noodzaak om de methode 
toe te passen het gevolg is van een 
noodsituatie of een nieuw risico voor de 
gezondheid van mensen, dieren of planten, 
voor het dierenwelzijn dan wel, wat ggo's 
en gewasbeschermingsmiddelen betreft,
voor het milieu.

c) wanneer de noodzaak om de methode 
toe te passen het gevolg is van een 
noodsituatie of een nieuw risico voor de 
gezondheid van mensen of dieren, voor het 
dierenwelzijn of voor het milieu.

Or. en

Amendement 572
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) in afwachting van de evaluatie door 
de accreditatie-instantie en van de 
beslissing van deze accreditatie-instantie.
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Or. fr

Motivering

Er moeten tijdelijk analyselaboratoria kunnen worden aangewezen zodat de evaluatie door de 
nationale accreditatie-instantie tijdens de werking van deze laboratoria kan worden 
uitgevoerd terwijl de rechtsgeldigheid van hun analyseresultaten verzekerd is.

Amendement 573
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 bis

De officiële controles op dieren en 
goederen die de Unie binnenkomen 
worden georganiseerd in 
overeenstemming met de risico's en 
kunnen in de grenscontroleposten worden 
uitgevoerd, overeenkomstig sectie II van 
dit hoofdstuk, om na te gaan of de voor 
bepaalde dieren of goederen specifieke 
regelgeving wordt nageleefd, of op een 
andere geschikte plaats overeenkomstig 
sectie I van dit hoofdstuk 

Or. fr

Motivering

Er moet vóór sectie I een nieuwe aanhef worden toegevoegd waaruit duidelijk blijkt wat het 
principe is van een algemene benadering van de invoercontroles in overeenstemming met de 
risico's.

Amendement 574
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – alinea 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de aan de verschillende soorten dieren 
en goederen verbonden risico's voor de 
gezondheid van mensen, dieren of planten, 
voor het dierenwelzijn dan wel, wat ggo's 
en gewasbeschermingsmiddelen betreft, 
voor het milieu;

a) de aan de verschillende soorten dieren 
en goederen verbonden risico's voor de 
gezondheid van mensen of dieren, voor het 
dierenwelzijn of voor het milieu;

Or. en

Amendement 575
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de waarschijnlijkheid van 
frauduleuze praktijken die de 
consumentenverwachtingen zouden 
kunnen beschamen ten aanzien van de 
aard, de kwaliteit en de samenstelling van 
voedsel en producten;

Or. en

Amendement 576
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de door de bevoegde autoriteiten van het 
derde land van oorsprong gegeven 
garanties betreffende de naleving van de 
voorschriften van de in artikel 1, lid 2, 

d) de door de bevoegde autoriteiten van het 
derde land van oorsprong gegeven 
garanties betreffende de naleving van de 
voorschriften van de in artikel 1, lid 2, 
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bedoelde regelgeving of van voorschriften 
waarvan erkend is dat zij ten minste 
gelijkwaardig daaraan zijn, voor de 
betrokken dieren en goederen.

bedoelde regelgeving voor de betrokken 
dieren en goederen.

Or. en

Amendement 577
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Telkens wanneer de bevoegde 
autoriteiten aan de grenscontroleposten en 
andere punten van binnenkomst in de Unie 
redenen hebben om aan te nemen dat de 
binnenkomst ervan in de Unie een risico 
voor de gezondheid van mensen, dieren of
planten, voor het dierenwelzijn dan wel, 
wat ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu kan opleveren, 
verrichten zij officiële controles van:

3. Telkens wanneer de bevoegde 
autoriteiten aan de grenscontroleposten en 
andere punten van binnenkomst in de Unie 
redenen hebben om aan te nemen dat de 
binnenkomst ervan in de Unie een risico 
voor de gezondheid van mensen of dieren, 
voor het dierenwelzijn of voor het milieu 
kan opleveren, verrichten zij officiële 
controles van:

Or. en

Amendement 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Soorten officiële controles betreffende 
dieren en goederen die niet aan specifieke 
officiële grenscontroles onderworpen zijn

Soorten officiële controles betreffende 
goederen die niet aan specifieke officiële 
controles onderworpen zijn

Or. es
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Amendement 579
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) omvatten, afhankelijk van het risico 
voor de gezondheid van mensen, dieren of 
planten, voor het dierenwelzijn, dan wel, 
wat ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu, 
overeenstemmingscontroles en materiële 
controles.

b) omvatten overeenstemmingscontroles 
en materiële controles, afhankelijk van het 
risico voor de gezondheid van mensen of
dieren, voor het dierenwelzijn of voor het 
milieu, en afhankelijk van de 
waarschijnlijkheid van frauduleuze 
praktijken die 
consumentenverwachtingen zouden 
kunnen beschamen ten aanzien van de 
aard, de kwaliteit en de samenstelling van 
voedsel en producten.

Or. en

Amendement 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) omvatten, afhankelijk van het risico 
voor de gezondheid van mensen, dieren of 
planten, voor het dierenwelzijn, dan wel, 
wat ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu, 
overeenstemmingscontroles en materiële
controles.

b) omvatten, afhankelijk van het risico 
voor de gezondheid van mensen of dieren, 
voor het dierenwelzijn, dan wel, wat ggo's 
en gewasbeschermingsmiddelen betreft, 
voor het milieu, 
overeenstemmingscontroles en materiële 
controles.

Or. es
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Motivering

In overeenstemming met het toepassingsgebied dat in het amendement van artikel 1, lid 2, 
letter g, is voorgesteld.

Amendement 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de in lid 1 bedoelde 
documentencontroles, 
overeenstemmingscontroles en materiële 
controles uitwijzen dat dieren en goederen 
niet aan de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving voldoen, zijn artikel 64, leden 
1, 3, 4 en 5, de artikelen 65, 66 en 67, 
artikel 69, leden 1 en 2, en artikel 70, leden 
1 en 2, van toepassing.

3. Wanneer de in lid 1 bedoelde 
documentencontroles, 
overeenstemmingscontroles en materiële 
controles uitwijzen dat goederen niet aan 
de in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving 
voldoen, zijn artikel 64, leden 1, 3, 4 en 5, 
de artikelen 65, 66 en 67, artikel 69, leden 
1 en 2, en artikel 70, leden 1 en 2, van 
toepassing.

Or. es

Amendement 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de naleving van de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving te verifiëren, 
verrichten de bevoegde autoriteiten 
officiële controles aan de grenscontrolepost 
van eerste aankomst in de Unie, 
betreffende elke zending van de volgende 
categorieën dieren en goederen die uit 
derde landen in de Unie binnenkomen:

1. Om de naleving van de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving te verifiëren, 
verrichten de bevoegde autoriteiten 
officiële controles aan de grenscontrolepost 
van eerste aankomst in de Unie, 
betreffende elke zending van dieren, 
producten van dierlijke oorsprong en
dierlijke bijproducten die uit derde landen 
in de Unie binnenkomen.

De identificatie van dieren en goederen 
aan de hand van de TARIC-code en het 
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soort controle dat aan de GCP moet 
worden uitgevoerd, worden opgenomen in 
Bijlage XX.

Or. es

Motivering

Op deze manier is het duidelijker wat er precies wordt gereguleerd in dit artikel, namelijk 
welke dieren en goederen moeten worden gecontroleerd en welke soort controle moet worden 
uitgevoerd aan de GCP’s.

Amendement 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) dieren; Schrappen

Or. es

Motivering

In overeenstemming met het vorige amendement.

Amendement 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) producten van dierlijke oorsprong, 
levende producten en dierlijke 
bijproducten;

Schrappen

Or. es
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Motivering

In overeenstemming met het amendement van de inleidende formule van lid 1.

Amendement 585
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) producten van dierlijke oorsprong, 
levende producten en dierlijke 
bijproducten;

b) producten van dierlijke oorsprong, 
voedsel dat producten van dierlijke 
oorsprong bevat, levende producten en 
dierlijke bijproducten;

Or. en

Amendement 586
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) planten, plantaardige producten en 
andere materialen die drager of 
verspreider van een plaagorganisme bij 
planten kunnen zijn, als bedoeld in de 
krachtens artikel 68, lid 1, en artikel 69, 
lid 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] opgestelde lijsten;

Schrappen

Or. de
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Motivering

Door de uitsluiting van de sectorale voorschriften inzake plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen is het niet nodig deze in de verordening op te nemen.

Amendement 587
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) planten, plantaardige producten en 
andere materialen die drager of 
verspreider van een plaagorganisme bij 
planten kunnen zijn, als bedoeld in de 
krachtens artikel 68, lid 1, en artikel 69, 
lid 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] opgestelde lijsten;

Schrappen

Or. de

Amendement 588
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 45– lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) planten, plantaardige producten en 
andere materialen die drager of 
verspreider van een plaagorganisme bij 
planten kunnen zijn, als bedoeld in de 
krachtens artikel 68, lid 1, en artikel 69, 
lid 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 

Schrappen



AM\1013305NL.doc 87/117 PE526.077v01-00

NL

plants] opgestelde lijsten;

Or. en

Amendement 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) planten, plantaardige producten en 
andere materialen die drager of 
verspreider van een plaagorganisme bij 
planten kunnen zijn, als bedoeld in de 
krachtens artikel 68, lid 1, en artikel 69, 
lid 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] opgestelde lijsten;

Schrappen

Or. es

Motivering

In overeenstemming met het toepassingsgebied dat in het amendement van artikel 1, lid 2, 
letter g, is voorgesteld.

Amendement 590
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) dieren en goederen die uit hoofde van 
een overeenkomstig artikel 53 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, artikel 249 
van Verordening (EU) nr. XXX/XXXX 

(e) dieren en goederen die uit hoofde van 
een overeenkomstig artikel 53 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, artikel 249 
van Verordening (EU) nr. XXX/XXXX 
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[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] of artikel 27, lid 1, artikel 29, lid 1, 
artikel 40, lid 2, artikel 41, lid 2, 
artikel 47, lid 1, artikel 49, lid 2, en 
artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] vastgestelde handeling zijn 
onderworpen aan een noodmaatregel die 
vereist dat zendingen van die dieren of 
goederen, die aan de hand van hun code in 
de Gecombineerde Nomenclatuur worden 
geïdentificeerd, bij binnenkomst in de Unie 
aan officiële controles worden 
onderworpen;

[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] vastgestelde handeling zijn 
onderworpen aan een noodmaatregel die 
vereist dat zendingen van die dieren of 
goederen, die aan de hand van hun code in 
de Gecombineerde Nomenclatuur worden 
geïdentificeerd, bij binnenkomst in de Unie 
aan officiële controles worden 
onderworpen;

Or. en

Amendement 591
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot wijzigingen van de in lid 1 bedoelde 
categorieën zendingen om andere 
producten op te nemen die een risico 
kunnen vormen voor de gezondheid van 
mensen, dieren of planten dan wel, wat 
ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot wijzigingen van de in lid 1 bedoelde 
categorieën zendingen om andere 
producten op te nemen die een risico 
kunnen vormen voor de gezondheid van 
mensen of dieren.

Or. de

Motivering

Door de uitsluiting van de sectorale voorschriften inzake plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen is het niet nodig deze in de verordening op te nemen.



AM\1013305NL.doc 89/117 PE526.077v01-00

NL

Amendement 592
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot wijzigingen van de in lid 1 bedoelde 
categorieën zendingen om andere 
producten op te nemen die een risico 
kunnen vormen voor de gezondheid van 
mensen, dieren of planten dan wel, wat 
ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot wijzigingen van de in lid 1 bedoelde 
categorieën zendingen om andere 
producten op te nemen die een risico 
kunnen vormen voor de gezondheid van 
mensen of dieren dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu.

Or. de

Amendement 593
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot wijzigingen van de in lid 1 bedoelde 
categorieën zendingen om andere 
producten op te nemen die een risico 
kunnen vormen voor de gezondheid van 
mensen, dieren of planten dan wel, wat 
ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot wijzigingen van de in lid 1 bedoelde 
categorieën zendingen om andere 
producten op te nemen die een risico 
kunnen vormen voor de gezondheid van 
mensen of dieren of voor het milieu.

Or. en
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Amendement 594
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 46– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) gezelschapsdieren als gedefinieerd in 
artikel 4, lid 1, punt 10, van Verordening 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health];

Schrappen

Or. en

Motivering

Elk voorstel ter versoepeling van controles op gezelschapsdieren die de Unie binnenkomen 
moet worden onderworpen aan een grondig onderzoek door het parlement en de Raad. Deze 
bevoegdheden zijn excessief, gezien het feit dat de tenuitvoerlegging van Verordening 
nr.998/2003 inzake veterinairrechtelĳke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van 
gezelschapsdieren (inclusief dieren die de Unie binnenkomen) te wensen overlaat, 65% van 
alle menselijke ziekten afkomstig is van dieren en 75% van de dierziekten zoönotisch is.

Amendement 595
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) elke andere categorie dieren of 
goederen waarvoor controles aan de 
grenscontroleposten niet nodig zijn op 
grond van de risico's die zij opleveren.

Schrappen

Or. en
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Motivering

‘Elke andere categorie dieren’ is een te algemene term. Categorieën van dieren waarop deze 
bevoegdheden van toepassing zijn, moeten specifiek worden vermeld in het artikel. Toestaan 
dat de Commissie de controles versoepelt voor dieren die de Unie binnenkomen zou enorme 
gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van dieren en voor dierenwelzijn, alsmede voor 
de gezondheid van mensen en voor de controle op ziekten.

Amendement 596
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten verrichten bij 
aankomst van de zending aan de 
grenscontrolepost officiële controles van 
de zendingen van de in artikel 45, lid 1, 
bedoelde categorieën dieren en goederen. 
Die officiële controles omvatten
documentencontroles, 
overeenstemmingscontroles en materiële 
controles.

1. De bevoegde autoriteiten verrichten bij 
aankomst van de zending aan de 
grenscontrolepost officiële controles van 
de zendingen van de in artikel 45, lid 1, 
bedoelde categorieën dieren en goederen. 
Die officiële controles houden rekening 
met zowel eerdere naleving als mogelijke 
risico's, en kunnen documentencontroles, 
overeenstemmingscontroles en materiële 
controles omvatten.

Or. en

Amendement 597
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De frequentie waarmee zendingen van 
de in artikel 45, lid 1, bedoelde categorieën 
dieren en goederen aan materiële controles 
worden onderworpen, hangt af van het 
risico dat de dieren of goederen of de 
categorie dieren of goederen vormen voor 

3. De frequentie waarmee zendingen van 
de in artikel 45, lid 1, bedoelde categorieën 
dieren en goederen aan materiële controles 
worden onderworpen, hangt af van het 
risico dat de dieren of goederen of de 
categorie dieren of goederen vormen voor 
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de gezondheid van mensen, dieren of
planten, voor het dierenwelzijn dan wel, 
wat ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu.

de gezondheid van mensen of dieren, voor 
het dierenwelzijn of voor het milieu.

Or. en

Amendement 598
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De frequentie waarmee zendingen van 
de in artikel 45, lid 1, bedoelde categorieën 
dieren en goederen aan materiële controles 
worden onderworpen, hangt af van het 
risico dat de dieren of goederen of de 
categorie dieren of goederen vormen voor 
de gezondheid van mensen, dieren of 
planten, voor het dierenwelzijn dan wel, 
wat ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu.

3. De frequentie waarmee zendingen van 
de in artikel 45, lid 1, bedoelde categorieën 
dieren en goederen aan materiële controles 
worden onderworpen, hangt af van het 
risico dat de dieren of goederen of de 
categorie dieren of goederen vormen voor 
de gezondheid van mensen of dieren, voor 
het dierenwelzijn dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu.

Or. de

Amendement 599
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De materiële controles op de naleving van 
de diergezondheids- en 
dierenwelzijnsvoorschriften of 
plantgezondheidsvoorschriften die vervat 
zijn in de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving, worden verricht door of onder 

De materiële controles op de naleving van 
de diergezondheids- en 
dierenwelzijnsvoorschriften die vervat zijn 
in de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving, worden verricht door 
personeelsleden met passende kwalificaties 
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toezicht van personeelsleden met passende 
kwalificaties op veterinair, respectievelijk 
fytosanitair gebied, die door de bevoegde 
autoriteiten daartoe zijn aangewezen.

op veterinair gebied, die door de bevoegde 
autoriteiten daartoe zijn aangewezen.

Or. en

Amendement 600
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De materiële controles op de naleving van 
de diergezondheids- en 
dierenwelzijnsvoorschriften of 
plantgezondheidsvoorschriften die vervat 
zijn in de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving, worden verricht door of onder 
toezicht van personeelsleden met passende 
kwalificaties op veterinair, respectievelijk 
fytosanitair gebied, die door de bevoegde 
autoriteiten daartoe zijn aangewezen.

De materiële controles op de naleving van 
de diergezondheids- en 
dierenwelzijnsvoorschriften die vervat zijn 
in de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving, worden verricht door of onder 
toezicht van personeelsleden met passende 
kwalificaties op veterinair gebied, die door 
de bevoegde autoriteiten daartoe zijn 
aangewezen.

Or. de

Motivering

Door de uitsluiting van de sectorale voorschriften inzake plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen is het niet nodig deze in de verordening op te nemen.

Amendement 601
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De materiële controles op de naleving van 
de diergezondheids- en 

De materiële controles op de naleving van 
de diergezondheids- en 
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dierenwelzijnsvoorschriften of 
plantgezondheidsvoorschriften die vervat 
zijn in de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving, worden verricht door of onder 
toezicht van personeelsleden met passende 
kwalificaties op veterinair, respectievelijk 
fytosanitair gebied, die door de bevoegde 
autoriteiten daartoe zijn aangewezen.

dierenwelzijnsvoorschriften die vervat zijn 
in de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving, worden verricht door of onder 
toezicht van personeelsleden met passende 
kwalificaties op veterinair gebied, die door 
de bevoegde autoriteiten daartoe zijn 
aangewezen.

Or. de

Amendement 602
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Materiële controles van dieren worden 
uitgevoerd door of onder toezicht van een 
officiële dierenarts.

Materiële controles van dieren worden 
uitgevoerd door een officiële dierenarts.

Or. en

Amendement 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Materiële controles van dieren worden 
uitgevoerd door of onder toezicht van een 
officiële dierenarts.

Materiële controles van dieren of dierlijke 
producten worden uitgevoerd door of 
onder toezicht van een officiële dierenarts.

Or. es
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Motivering

De officiële dierenarts moet altijd als verantwoordelijke gelden voor beslissingen over 
levende dieren en dierlijke producten (vleesproducten, zuivelproducten, enz.).

Amendement 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de termijnen en uitvoeringswijze voor 
documentencontroles, 
overeenstemmingscontroles en materiële 
controles van overgeladen zendingen van 
de in artikel 45, lid 1, bedoelde categorieën 
goederen;

b) de termijnen en uitvoeringswijze voor 
documentencontroles, 
overeenstemmingscontroles en materiële 
controles van overgeladen zendingen met 
als eindbestemming de EU van de in 
artikel 45, lid 1, bedoelde categorieën 
goederen;

Or. es

Motivering

Alle gezondheidscontroles van goederen die worden overgeladen met als eindbestemming een 
derde land, zijn duidelijk uitgesloten van deze verordening.

Amendement 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de gevallen waarin en de voorwaarden 
waaronder de overeenstemmingscontroles 
en materiële controles van overgeladen 
zendingen en van dieren die over zee of 
door de lucht aankomen en voor verder 
vervoer aan boord van hetzelfde 
vervoermiddel blijven, bij een andere 
grenscontrolepost dan de grenscontrolepost 

c) de gevallen waarin en de voorwaarden 
waaronder de overeenstemmingscontroles 
en materiële controles van overgeladen 
zendingen bij een andere grenscontrolepost 
dan de grenscontrolepost van eerste 
aankomst in de Unie mogen worden 
uitgevoerd;
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van eerste aankomst in de Unie mogen 
worden uitgevoerd;

Or. es

Motivering

Om vertragingen bij de verzending te voorkomen, met name om het welzijn van de dieren te 
waarborgen, moeten alle controles (documenten- en overeenstemmingscontrole en materiële 
controle) van dieren die over zee of door de lucht aankomen en voor verder vervoer aan 
boord van hetzelfde vervoermiddel blijven, worden verricht bij de GCP van binnenkomst in de 
EU (en niet bij die van eerste aankomst).

Amendement 606
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een eenvormige toepassing van de 
voorschriften in de artikelen 47, 48 en 49 te 
waarborgen, stelt de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen de 
bijzonderheden vast van de activiteiten die 
tijdens en na de in die voorschriften 
bedoelde documentencontroles, 
overeenstemmingscontroles en materiële 
controles moeten worden verricht om een 
doelmatige uitvoering van die officiële 
controles te waarborgen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Om een eenvormige toepassing van de 
voorschriften in de artikelen 47, 48 en 49 te 
waarborgen, stelt de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen de 
algemene richtlijnen vast van de 
activiteiten die tijdens en na de in die 
voorschriften bedoelde 
documentencontroles, 
overeenstemmingscontroles en materiële 
controles moeten worden verricht om een 
doelmatige uitvoering van die officiële 
controles te waarborgen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 607
Esther de Lange
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Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende 
voorschriften voor de gevallen waarin en 
de voorwaarden waaronder:

1. Bevoegde autoriteiten kunnen op 
andere controlepunten dan 
grenscontroleposten de 
overeenstemmingscontroles en materiële 
controles uitvoeren van de in artikel 1 
bedoelde categorieën dieren en zendingen 
die de Unie binnenkomen vanuit derde 
landen, mits die controlepunten voldoen 
aan de vereisten als bedoeld in artikel 62, 
lid 3, en in de vastgestelde 
uitvoeringshandelingen in 
overeenstemming met artikel 62, lid 4; 

de Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 139 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen betreffende voorschriften voor de 
gevallen waarin en de voorwaarden 
waaronder:

Or. en

Amendement 608
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevoegde autoriteiten de 
overeenstemmingscontroles en materiële 
controles van zendingen van de in 
artikel 45, lid 1, bedoelde categorieën 
dieren en goederen op andere 
controlepunten dan grenscontroleposten 
mogen uitvoeren, op voorwaarde dat die 
controlepunten aan artikel 62, lid 3, en 
aan de overeenkomstig artikel 62, lid 4, 
vastgestelde uitvoeringshandelingen 
voldoen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevoegde autoriteiten de 
overeenstemmingscontroles en materiële 
controles van zendingen van de in 
artikel 45, lid 1, bedoelde categorieën 
dieren en goederen op andere 
controlepunten dan grenscontroleposten 
mogen uitvoeren, op voorwaarde dat die 
controlepunten aan artikel 62, lid 3, en aan 
de overeenkomstig artikel 62, lid 4, 
vastgestelde uitvoeringshandelingen 
voldoen;

a) de bevoegde autoriteiten de 
overeenstemmingscontroles en materiële 
controles van zendingen van de in 
artikel 45, lid 1, bedoelde categorieën 
dieren en goederen op andere 
grenscontrolepunten dan 
grenscontroleposten mogen uitvoeren, op 
voorwaarde dat die controlepunten aan 
artikel 62, lid 3, en aan de overeenkomstig 
artikel 62, lid 4, vastgestelde 
uitvoeringshandelingen voldoen;

Or. es

Motivering

Het is de bedoeling dat de controles bij een ander grenscontrolepunt worden verricht. Dit 
moet worden gespecificeerd om verwarring te voorkomen.

Amendement 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) goederen die door middel van verkoop
op afstand zijn besteld.

iii) kleine zendingen die aan particulieren 
worden toegestuurd of die op afstand (per 
telefoon, per post of via internet) zijn 
gekocht.

Or. es
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Motivering

Met dit voorstel wordt deze bepaling afgestemd op de tekst over hetzelfde onderwerp in 
Verordening nr. 206/2009.

Amendement 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter c – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) gezelschapsdieren die met hun 
eigenaar reizen.

Or. es

Motivering

Er wordt bepaald dat de bevoegde autoriteiten bepaalde taken kunnen toewijzen aan de 
douaneautoriteiten of andere overheidsinstanties. Een van die taken dient de controle te zijn 
van gezelschapsdieren die met hun eigenaar reizen.

Amendement 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 54, lid 2, onder b), artikel 55, 
lid 2, onder a), de artikelen 57, 58, 60 en 
61, en artikel 62, leden 3 en 4, zijn van 
toepassing op de in lid 1, onder a), 
bedoelde controlepunten.

2. Artikel 54, lid 2, onder b), artikel 55, 
lid 2, onder a), de artikelen 57, 58, 60 en 
61, en artikel 62, leden 3 en 4, zijn van 
toepassing op de in lid 1, onder a), 
bedoelde grenscontrolepunten.

Or. es

Motivering

Het is de bedoeling dat de controles bij een ander grenscontrolepunt worden verricht. Dit 
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moet worden gespecificeerd om verwarring te voorkomen.

Amendement 613
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – alinea 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de criteria en de procedures voor de 
vaststelling en wijziging van de frequentie
van de materiële controles van zendingen 
van de in artikel 45, lid 1, onder a), b) en 
c), bedoelde categorieën dieren en 
goederen en de aanpassing ervan aan het 
aan die categorieën verbonden risico, gelet 
op:

a) de criteria en de procedures voor de 
vaststelling en wijziging van de 
minimumfrequentie van de materiële 
controles van zendingen van de in 
artikel 45, lid 1, onder a), b) en c), 
bedoelde categorieën dieren en goederen 
en de aanpassing ervan aan het aan die 
categorieën verbonden risico, gelet op:

Or. en

Amendement 614
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 52– lid 2 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de procedures waarmee wordt 
gewaarborgd dat de overeenkomstig 
punt a) vastgestelde frequentie van de 
materiële controles tijdig en op eenvormige 
wijze wordt toegepast.

c) de procedures waarmee wordt 
gewaarborgd dat de overeenkomstig 
punt a) vastgestelde minimumfrequentie
van de materiële controles tijdig en op 
eenvormige wijze wordt toegepast.

Or. en

Amendement 615
Martina Anderson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de frequentie van de materiële controles 
voor de in artikel 45, lid 1, onder d), 
bedoelde categorieën goederen;

a) de minimumfrequentie van de materiële 
controles voor de in artikel 45, lid 1, 
onder d), bedoelde categorieën goederen;

Or. en

Amendement 616
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de frequentie van de materiële controles 
voor de in artikel 45, lid 1, onder e) en f), 
bedoelde categorieën dieren en goederen, 
zolang die niet is vastgesteld bij de in die 
bepalingen bedoelde handelingen.

b) de minimumfrequentie van de materiële 
controles voor de in artikel 45, lid 1, onder 
e) en f), bedoelde categorieën dieren en 
goederen, zolang die niet is vastgesteld bij 
de in die bepalingen bedoelde handelingen.

Or. en

Amendement 617
Horst Schnellhardt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beslissingen naar aanleiding van een 
materiële controle op de naleving van de 
diergezondheids- en 
dierenwelzijnsvoorschriften of 
plantgezondheidsvoorschriften worden 
genomen door personeelsleden met 
passende kwalificaties op veterinair, 
respectievelijk fytosanitair gebied, die 

De beslissingen naar aanleiding van een 
materiële controle op de naleving van de 
diergezondheids- en 
dierenwelzijnsvoorschriften worden 
genomen door personeelsleden met 
passende kwalificaties op veterinair gebied, 
die door de bevoegde autoriteiten daartoe 
zijn aangewezen.
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door de bevoegde autoriteiten daartoe zijn 
aangewezen.

Or. de

Motivering

Door de uitsluiting van de sectorale voorschriften inzake plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen is het niet nodig deze in de verordening op te nemen.

Amendement 618
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beslissingen naar aanleiding van een 
materiële controle op de naleving van de 
diergezondheids- en 
dierenwelzijnsvoorschriften of 
plantgezondheidsvoorschriften worden 
genomen door personeelsleden met 
passende kwalificaties op veterinair, 
respectievelijk fytosanitair gebied, die 
door de bevoegde autoriteiten daartoe zijn 
aangewezen.

De beslissingen naar aanleiding van een 
materiële controle op de naleving van de 
diergezondheids- en 
dierenwelzijnsvoorschriften worden 
genomen door personeelsleden met 
passende kwalificaties op veterinair gebied, 
die door de bevoegde autoriteiten daartoe 
zijn aangewezen.

Or. en

Amendement 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beslissingen over zendingen dieren worden 
genomen door of onder toezicht van een 

Beslissingen over zendingen dieren en 
dierlijke producten worden genomen door 
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officiële dierenarts. een officiële dierenarts.

Or. es

Motivering

De officiële dierenarts moet altijd als verantwoordelijke gelden voor beslissingen over 
levende dieren en dierlijke producten (vleesproducten, zuivelproducten, enz.).

Amendement 620
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beslissingen over zendingen dieren worden 
genomen door of onder toezicht van een 
officiële dierenarts.

Beslissingen over zendingen dieren worden 
genomen door een officiële dierenarts.

Or. en

Amendement 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze beslissing moet worden 
opgenomen in het gemeenschappelijk 
gezondheidsdocument van binnenkomst 
dat in de volgende artikelen wordt 
beschreven.

Or. es
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Motivering

Om de procedure te verduidelijken.

Amendement 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de in punt i) bedoelde informatie via het 
Traces-systeem door te geven.

ii) de in punt i) bedoelde informatie via het 
Traces-systeem of middels elektronische 
uitwisseling met het Traces-systeem door 
te geven.

Or. en

Amendement 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in dit lid bedoelde exploitanten 
en bevoegde autoriteiten kunnen ook 
gebruikmaken van een nationaal 
informatiesysteem om gegevens in te 
voeren in het Traces-systeem. 

Or. en

Amendement 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 4 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten van de 
grenscontrolepost voltooien het GGB
zodra:

4. De bevoegde autoriteiten van de 
grenscontrolepost registreren de beslissing 
over de zending in het gemeenschappelijk 
gezondheidsdocument van binnenkomst
zodra alle vereiste officiële controles in de 
zin van artikel 47, lid 1, zijn verricht.

Or. es

Motivering

Dit amendement is bedoeld om heel lid 4 te vervangen door een eenvoudigere, meer 
begrijpelijke nieuwe tekst.

Amendement 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) alle overeenkomstig artikel 47, lid 1, 
vereiste officiële controles zijn verricht;

Schrappen

Or. es

Motivering

Dit amendement is bedoeld om heel lid 4 te vervangen door een eenvoudigere, meer 
begrijpelijke nieuwe tekst.

Amendement 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 4 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de resultaten van de materiële controles 
beschikbaar zijn, indien dergelijke 
controles vereist zijn;

Schrappen

Or. es

Motivering

Dit amendement is bedoeld om heel lid 4 te vervangen door een eenvoudigere, meer 
begrijpelijke nieuwe tekst.

Amendement 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) overeenkomstig artikel 53 een 
beslissing over de zending is genomen en 
in het GGB is vastgelegd.

Schrappen

Or. es

Motivering

Dit amendement is bedoeld om heel lid 4 te vervangen door een eenvoudigere, meer 
begrijpelijke nieuwe tekst.

Amendement 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
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handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de voorschriften tot vaststelling van de 
gevallen waarin en de voorwaarden 
waaronder zendingen van de in artikel 45, 
lid 1, bedoelde categorieën dieren en 
goederen tot de plaats van bestemming 
vergezeld moeten gaan van het GGB.

handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de voorschriften tot vaststelling van de 
gevallen waarin en de voorwaarden 
waaronder zendingen van de in artikel 45, 
lid 1, bedoelde categorieën dieren en 
goederen tot de plaats van bestemming 
vergezeld moeten gaan van het GGB. 
Zendingen van de in artikel 45, lid 1, 
bedoelde categorieën dieren en goederen 
moeten in elk geval tot de plaats van 
bestemming vergezeld gaan van een 
exemplaar van het GGB.

Or. es

Motivering

Gecontroleerde zendingen van dieren en goederen moeten altijd tot de plaats van bestemming 
vergezeld gaan van een exemplaar van het GGB.

Amendement 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanwijzing van grenscontroleposten Machtiging van grenscontroleposten

Or. es

Motivering

Het zijn niet de douaneautoriteiten, maar de bevoegde veterinaire/sanitaire autoriteiten die 
de GCP’s aanwijzen. 

Amendement 630
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen drie maanden na ontvangst van 
de in lid 2 bedoelde kennisgeving deelt de 
Commissie de lidstaat het volgende mee:

Schrappen

a) of voor de aanwijzing van de 
voorgestelde grenscontrolepost een 
gunstige uitkomst vereist is van een 
controle op de naleving van de 
minimumvoorschriften van artikel 62, die 
deskundigen van de Commissie 
overeenkomstig artikel 115 verrichten;

b) de datum van een dergelijke controle.

Or. en

Amendement 631
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) of voor de aanwijzing van de 
voorgestelde grenscontrolepost een 
gunstige uitkomst vereist is van een 
controle op de naleving van de 
minimumvoorschriften van artikel 62, die 
deskundigen van de Commissie 
overeenkomstig artikel 115 verrichten;

Schrappen

Or. en

Amendement 632
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de datum van een dergelijke controle. Schrappen

Or. en

Amendement 633
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaat stelt de aanwijzing van de 
grenscontrolepost uit totdat de Commissie 
hem de gunstige uitkomst van de controle 
heeft meegedeeld.

Schrappen

Or. en

Amendement 634
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de beschikbare uitrusting en gebouwen 
voor de uitvoering van officiële controles 
op elk van de categorieën dieren en 
goederen waarvoor de post is 
aangewezen;

Schrappen

Or. en

Motivering

De vereisten die zijn opgenomen in het voorstel van de Commissie zijn onnodig en te zeer 
belastend. 
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Amendement 635
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de per kalenderjaar behandelde 
hoeveelheden dieren en goederen van elk 
van de in artikel 45, lid 1, bedoelde 
categorieën dieren en goederen waarvoor 
de post is aangewezen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De vereisten die zijn opgenomen in het voorstel van de Commissie zijn onnodig en te zeer 
belastend. 

Amendement 636
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De erkenning van grensinspectieposten 
overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 97/78/EG van de Raad en 
artikel 6 van Richtlijn 91/496/EEG van de 
Raad en de aanwijzing van punten of 
plaatsen van binnenkomst overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EG) 
nr. 669/2009 en artikel 13 (c), lid 4, van 
Richtlijn 2000/29/EG van de Raad worden 
ingetrokken.

1. De erkenning van grensinspectieposten 
overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 91/496/EEG van de Raad en de 
aanwijzing van punten of plaatsen van 
binnenkomst overeenkomstig artikel 5 van 
Verordening (EG) nr. 669/2009 en 
artikel 13 (c), lid 4, van 
Richtlijn 2000/29/EG van de Raad worden 
ingetrokken.

Or. en
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Motivering

De afwijking in artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG waarbij de grensinspectiepost vanwege 
geografische beperking op enige afstand van de plaats van binnenkomst gelegen mag zijn, 
moet gehandhaafd blijven.

Amendement 637
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de gevallen waarin en de procedures 
waarmee grenscontroleposten waarvan de 
aanwijzing slechts gedeeltelijk is 
ingetrokken overeenkomstig lid 1, 
onder a), in afwijking van artikel 57 
kunnen worden heraangewezen.

Schrappen

Or. en

Amendement 638
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de activiteiten van een 
grenscontrolepost kunnen leiden tot een 
risico voor de gezondheid van mensen,
dieren of planten, voor het dierenwelzijn 
dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu, schorst de lidstaat onmiddellijk 
de aanwijzing van die grenscontrolepost en 
gebiedt de lidstaat die post zijn activiteiten 
stop te zetten, voor alle of bepaalde 

1. Wanneer de activiteiten van een 
grenscontrolepost kunnen leiden tot een 
risico voor de gezondheid van mensen of
dieren of voor het dierenwelzijn, schorst de 
lidstaat onmiddellijk de aanwijzing van die 
grenscontrolepost en gebiedt de lidstaat die 
post zijn activiteiten stop te zetten, voor 
alle of bepaalde categorieën dieren en 
goederen waarvoor de post is aangewezen.
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categorieën dieren en goederen waarvoor 
de post is aangewezen.

Or. de

Motivering

Door de uitsluiting van de sectorale voorschriften inzake plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen is het niet nodig deze in de verordening op te nemen.

Amendement 639
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de activiteiten van een 
grenscontrolepost kunnen leiden tot een 
risico voor de gezondheid van mensen,
dieren of planten, voor het dierenwelzijn 
dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu, schorst de lidstaat onmiddellijk 
de aanwijzing van die grenscontrolepost en 
gebiedt de lidstaat die post zijn activiteiten 
stop te zetten, voor alle of bepaalde 
categorieën dieren en goederen waarvoor 
de post is aangewezen.

1. Wanneer de activiteiten van een 
grenscontrolepost kunnen leiden tot een 
risico voor de gezondheid van mensen of
dieren, voor het dierenwelzijn of voor het 
milieu, schorst de lidstaat onmiddellijk de 
aanwijzing van die grenscontrolepost en 
gebiedt de lidstaat die post zijn activiteiten 
stop te zetten, voor alle of bepaalde 
categorieën dieren en goederen waarvoor 
de post is aangewezen.

Or. en

Amendement 640
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de activiteiten van een 1. Wanneer de activiteiten van een 
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grenscontrolepost kunnen leiden tot een 
risico voor de gezondheid van mensen,
dieren of planten, voor het dierenwelzijn 
dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu, schorst de lidstaat onmiddellijk 
de aanwijzing van die grenscontrolepost en 
gebiedt de lidstaat die post zijn activiteiten 
stop te zetten, voor alle of bepaalde 
categorieën dieren en goederen waarvoor 
de post is aangewezen.

grenscontrolepost kunnen leiden tot een 
risico voor de gezondheid van mensen of
dieren, voor het dierenwelzijn dan wel, wat 
ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu, schorst de lidstaat 
onmiddellijk de aanwijzing van die 
grenscontrolepost en gebiedt de lidstaat die 
post zijn activiteiten stop te zetten, voor 
alle of bepaalde categorieën dieren en 
goederen waarvoor de post is aangewezen.

Or. de

Amendement 641
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen procedures voor 
de in lid 2 en in lid 4, onder b), bedoelde 
uitwisseling van informatie en 
kennisgevingen vaststellen.

Schrappen

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Wanneer de doelstelling is om basiscommunicatie tussen lidstaten of tussen lidstaten en de 
Commissie of het publiek te verzekeren, is wetgeving niet vereist. In de wetgeving hoeft 
slechts bepaald te worden dat deze communicatie vereist is.

Amendement 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De grenscontroleposten zijn gelegen in 
de onmiddellijke nabijheid van het punt 
van binnenkomst in de Unie, op een plaats 
die voldoende geoutilleerd is voor 
aanwijzing door de douaneautoriteiten
overeenkomstig artikel 38, lid 1, van 
Verordening (EEG) nr. 2913/92.

1. De grenscontroleposten zijn gelegen in 
de onmiddellijke nabijheid van het punt 
van binnenkomst in de Unie, op een plaats 
die voldoende geoutilleerd is 
overeenkomstig artikel 38, lid 1, van 
Verordening (EEG) nr. 2913/92.

Or. es

Motivering

Het zijn niet de douaneautoriteiten, maar de bevoegde veterinaire/sanitaire autoriteiten die 
de GCP’s aanwijzen. 

Amendement 643
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen uitvoerige 
voorschriften voor de in lid 3 vermelde 
eisen vaststellen om rekening te houden 
met specifieke kenmerken en logistieke 
behoeften in verband met de uitvoering 
van officiële controles en de toepassing 
van de maatregelen die overeenkomstig 
artikel 64, leden 3 en 5, en artikel 65 
worden genomen voor de verschillende 
categorieën dieren en goederen als 
bedoeld in artikel 45, lid 1.

Schrappen

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en
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Amendement 644
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer vermoed wordt dat ten aanzien 
van zendingen van de in artikel 45, lid 1, 
bedoelde categorieën dieren en goederen 
de in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving 
niet wordt nageleefd, verrichten de 
bevoegde autoriteiten officiële controles 
om dat vermoeden te bevestigen of weg te 
nemen.

1. Wanneer vermoed wordt dat ten aanzien 
van zendingen van de in artikel 45, lid 1, 
bedoelde categorieën dieren en goederen 
de in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving 
niet wordt nageleefd, verrichten de 
bevoegde autoriteiten officiële controles of 
delegeren zij deze verantwoordelijkheid 
aan andere bevoegde autoriteiten om dat 
vermoeden te bevestigen of weg te nemen.

Or. en

Motivering

Certificering van biologische landbouw is gebaseerd op een procesmatige benadering. Het is 
noodzakelijk deze bijzonderheid te benadrukken om het huidige controlesysteem voor 
biologische landbouw in stand te houden.

Amendement 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer er redenen zijn om aan te 
nemen dat een zending de in artikel 45, 
lid 1, bedoelde categorieën dieren en
goederen omvat, hoewel de exploitanten 
dat niet hebben aangegeven, wordt die 
zending door de bevoegde autoriteiten aan 
een officiële controle onderworpen.

2. Wanneer de bevoegde autoriteiten 
vermoeden dat een zending bepaalde
dieren en/of goederen omvat, hoewel de 
exploitanten dat niet hebben aangegeven, 
wordt die zending door de bevoegde 
autoriteiten aan een officiële controle 
onderworpen in de zin van artikel 45, 
lid 1.
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Or. es

Motivering

Er wordt een alternatieve, duidelijkere formulering voorgesteld.

Amendement 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten plaatsen de in de 
leden 1 en 2 bedoelde zendingen in 
officiële inbewaringneming totdat zij de 
resultaten van de in die leden bedoelde 
officiële controles ontvangen.

De bevoegde autoriteiten onderwerpen de 
in de leden 1 en 2 bedoelde zendingen aan 
verscherpte controles met de nodige 
bemonstering en analyses, en plaatsen de 
zendingen in officiële inbewaringneming 
totdat zij de resultaten van de in die leden 
bedoelde officiële controles ontvangen.

Or. es

Motivering

Deze verdachte of niet aangegeven producten moeten worden onderworpen aan verscherpte 
controles met analyses.

Amendement 647
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de bevoegde autoriteiten 
redenen hebben om te vermoeden dat een 
exploitant fraude heeft gepleegd of 
wanneer officiële controles aanwijzingen 
opleveren dat de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving ernstig of 

4. Wanneer de bevoegde autoriteiten 
redenen hebben om te vermoeden dat een 
exploitant fraude heeft gepleegd of 
wanneer officiële controles aanwijzingen 
opleveren dat de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving ernstig of 
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herhaaldelijk is overtreden, verscherpen zij 
zo nodig de officiële controles op 
zendingen met dezelfde oorsprong of 
toepassing, naast de in artikel 64, lid 3, 
bedoelde maatregelen.

herhaaldelijk is overtreden, verscherpen zij 
de officiële controles op zendingen met 
dezelfde oorsprong of toepassing, naast de 
in artikel 64, lid 3, bedoelde maatregelen.

Or. en

Amendement 648
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteiten stellen de 
Commissie en de lidstaten via het Traces-
systeem in kennis van hun besluit om de 
officiële controles te verscherpen als 
bedoeld in lid 4, onder vermelding van de 
veronderstelde wijze van fraude of de 
ernstige of herhaalde overtreding.

5. De bevoegde autoriteiten stellen de 
Commissie en de lidstaten via het Traces-
en het RASFF-systeem in kennis van hun 
besluit om de officiële controles te 
verscherpen als bedoeld in lid 4, onder 
vermelding van de veronderstelde wijze 
van fraude of de ernstige of herhaalde 
overtreding.

Or. en


