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Ändringsförslag 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 
myndigheterna ska vidta när det gäller 
djurskyddskraven

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 
myndigheterna ska vidta när det gäller 
ryggradsdjur, produkter av animaliskt 
ursprung ej avsedda att användas som 
livsmedel, avelsmaterial, animaliska 
biprodukter och framställda produkter

Or. es

Motivering

Rubriken till denna artikel verkar upprepa det som fastställs i artikel 15, eftersom båda avser 
”djur” och ”produkter av animaliskt ursprung”. Anledningen till att vi föreslår ett tillägg av 
termen ”ryggradsdjur” är att djurs välbefinnande begränsas till skydd av ryggradsdjuren.

Ändringsförslag 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Vid långa resor mellan 
medlemsstaterna och till tredjeländer: 
officiella stickprovskontroller eller riktade 
kontroller som utförs när som helst längs 
den långa resan för att kontrollera att de 
angivna restiderna är realistiska och att 
resan uppfyller kraven i förordning (EG) 
nr 1/2005 och framför allt att restiderna 
och viloperioderna motsvarar de 
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gränsvärden som anges i kapitel V till 
bilaga I i förordning (EG) nr 1/2005.

Or. en

Motivering

Förvånansvärt nog förekommer i artikel 18 krav på kontroller av djurtransporter före resan 
och vid utförselställen från EU, men inte under pågående långa resor.

Ändringsförslag 458
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Vid långa resor mellan 
medlemsstaterna och till tredjeländer: 
officiella stickprovskontroller eller riktade 
kontroller som utförs när som helst längs 
den långa resan för att kontrollera att de 
angivna restiderna är realistiska och att 
resan uppfyller kraven i denna förordning 
och framför allt att restiderna och 
viloperioderna motsvarar de gränsvärden 
som anges i kapitel V till bilaga I i 
förordning (EG) nr 1/2005.

Or. en

Ändringsförslag 459
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Offentlig kontroll av om djuren är i skick 
att transporteras och av transportmedlet.

i) Offentlig kontroll av om djuren är i skick 
att transporteras och av transportmedlet för 
att kontrollera efterlevnaden av 



PE526.077v01-00 6/111 AM\1013305SV.doc

SV

bestämmelserna i kapitel II och i 
förekommande fall kapitel VI i bilaga I 
till förordning (EG) nr 1/1005.

Or. en

Ändringsförslag 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Offentlig kontroll av om djuren är i skick 
att transporteras och av transportmedlet.

i) Offentlig kontroll av om djuren är i skick 
att transporteras och av transportmedlet för 
att kontrollera att det uppfyller 
bestämmelserna i kapitel II och i 
förekommande fall kapitel VI i bilaga I 
till förordning (EG) nr 1/2005.

Or. en

Motivering

Motsvarande bestämmelse i förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport 
anger att kontroller av transportmedlet utförs för att bekräfta efterlevnaden av 
bestämmelserna i förordningens kapitel II och i förekommande fall kapitel VI. Den föreslagna 
förordningen om offentliga kontroller upphäver denna aspekt av förordning (EG) nr 1/2005. 
Dessutom ska den nu innefattas i förslaget till förordning om offentliga kontroller.

Ändringsförslag 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Offentlig kontroll för att kontrollera att 
transportörer följer tillämpliga 
internationella avtal och har giltigt tillstånd 
för transportörer och giltiga 
kompetensbevis för förare och skötare.

ii) Offentlig kontroll för att kontrollera att 
transportörer följer tillämpliga 
internationella avtal, inbegripet 
Europeiska konventionen om skydd av 
djur under internationella transporter,
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och har giltigt tillstånd för transportörer 
och giltiga kompetensbevis för förare och 
skötare.

Or. en

Motivering

Det skulle underlätta om det tydliggjordes att det mest relevanta avtalet är Europeiska 
konventionen om skydd av djur under internationella transporter.

Ändringsförslag 462
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Efter de officiella kontroller som 
anges i led c i i denna punkt, i de fall 
behörig myndighet anser att djuren inte 
är i ett sådant skick att de kan 
transporteras, ska de lastas av, vattnas, 
matas och vilas tills de är i skick att 
fortsätta resan.

Or. en

Ändringsförslag 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om en offentlig kontroll enligt led c.i i 
denna punkt visar att djuren enligt 
behörig myndighet inte kan fortsätta 
resan, ska de lastas av, vattnas, utfodras 
och få vila, och vid behov ska veterinär 
uppsökas.
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Or. en

Motivering

I förordning (EG) 1/2005 om skydd av djur under transport föreskrivs att om djur vid ett 
utförselställe från EU inte kan fortsätta resan, ska de lastas av samt få vatten, mat och vila. I 
förslaget till förordning upprepas att djuren måste kontrolleras vid utförselstället för att se 
om de är i skick att fortsätta resan, men inget sägs om vilka åtgärder som ska vidtas med djur 
som befinns vara i för dåligt skick för att transporteras vidare.

Ändringsförslag 464
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Kommissionen ska i 
genomförandeakter föreskriva en gräns 
för resor på högst tolv timmar för alla 
förflyttningar av hästar som ska slaktas i 
enlighet med rådets direktiv 2009/156/EG 
och rekommendationerna från Efsa.

Or. en

Ändringsförslag 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det enligt de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 f krävs att vissa icke 
kvantifierbara djurskyddsnormer uppfylls 
eller att viss praxis följs, och detta inte 
kan kontrolleras effektivt genom att 
uteslutande använda de kontrollmetoder 
och den kontrollteknik som avses i 
artikel 13, får det vid offentlig kontroll för 
att kontrollera efterlevnaden av dessa

utgår
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bestämmelser användas särskilda 
djurskyddsindikatorer i de fall och på de 
villkor som ska fastställas i enlighet med 
punkt 3 f.

Or. es

Motivering

Denna punkt bör utgå på grund av omnämnandet av indikatorer, eftersom dessa inte är 
reglerade i unionslagstiftningen. Det är för tidigt att hänvisa till dessa och det skapar ett 
oklart rättsläge, eftersom det avser något som man inte vet vad det är och som inte definieras 
i någon bestämmelse. Kommissionen har flera gånger upprepat att den ska stifta en lag om 
djurs välbefinnande, som ska innehålla indikatorer. När denna läggs fram och antas kan 
hänvisningen föras in. Men innan dess är det förhastat.

Ändringsförslag 466
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139
med avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll för att 
kontrollera efterlevnaden av de 
unionsbestämmelser som avses i 
artikel 1.2 f. Dessa delegerade akter ska 
utformas med hänsyn tagen till de risker 
för djurskyddet som är förbundna med 
jordbruksverksamhet och transporter, slakt 
och avlivning av djur och ska fastställa 
bestämmelser om följande:

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta lagstiftningsförslag med avseende på 
bestämmelser om genomförandet av 
offentlig kontroll för att kontrollera 
efterlevnaden av de unionsbestämmelser 
som avses i artikel 1.2 f. Dessa 
lagstiftningsförslag ska utformas med 
hänsyn tagen till de risker för djurskyddet 
som är förbundna med
jordbruksverksamhet och transporter, slakt 
och avlivning av djur och ska fastställa 
bestämmelser om följande:

Or. en

Ändringsförslag 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kontroll av djurskyddskrav vid 
gränskontrollstationer och utförselställen 
och de minimikrav som gäller för sådana 
utförselställen.

d) Kontroll av djurskyddskrav vid 
gränskontrollstationer och utförselställen.

Or. es

Motivering

Detta är ett nytt krav som inte finns med i gällande lagstiftning. Det handlar om en skyldighet 
som begränsar medlemsstaternas beslut och avser export av djur.

Ändringsförslag 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I vilka fall och på vilka villkor offentlig 
kontroll för att kontrollera efterlevnaden 
av djurskyddskraven kan inbegripa 
användning av särskilda 
djurskyddsindikatorer som baseras på 
mätbara prestandakriterier samt 
utformning av sådana indikatorer utifrån 
vetenskaplig och teknisk bevisning.

utgår

Or. es

Motivering

Kommissionen har flera gånger upprepat att den ska stifta en lag om djurs välbefinnande, 
som ska innehålla indikatorer. När denna läggs fram och antas kan hänvisningen föras in. 
Men innan dess är det förhastat.
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Ändringsförslag 469
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I vilka fall och på vilka villkor offentlig 
kontroll för att kontrollera efterlevnaden av 
djurskyddskraven kan inbegripa 
användning av särskilda 
djurskyddsindikatorer som baseras på 
mätbara prestandakriterier samt utformning 
av sådana indikatorer utifrån vetenskaplig 
och teknisk bevisning.

f) I vilka fall och på vilka villkor offentlig 
kontroll för att kontrollera efterlevnaden av 
djurskyddskraven ska inbegripa 
användning av särskilda 
djurskyddsindikatorer som baseras på 
mätbara prestandakriterier samt utformning 
av sådana indikatorer utifrån vetenskaplig 
och teknisk bevisning.

Or. en

Ändringsförslag 470
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 

myndigheterna ska vidta när det gäller 
växters sundhet

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll av 
växter, växtprodukter och andra föremål 
för att kontrollera efterlevnaden av de 
unionsbestämmelser som avses i 
artikel 1.2 g och som är tillämpliga på 
sådana varor, och med avseende på 
bestämmelser om åtgärder som de 
behöriga myndigheterna ska vidta efter 
sådan offentlig kontroll. Dessa delegerade 
akter ska utformas med hänsyn tagen till 
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de växtskyddsrisker för växter, 
växtprodukter och andra föremål som är 
förbundna med särskilda växtskadegörare 
eller aktörer och ska fastställa 
bestämmelser om följande:

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

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
införsel till och förflyttning inom unionen 
av vissa växter, växtprodukter och andra 
föremål som omfattas av de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 g och enhetlig 
minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, de 
särskilda faror och risker för växters 
sundhet som är förbundna med specifika 
växter, växtprodukter och andra föremål 
av ett visst ursprung eller en viss 
härkomst.

c) Enhetliga frekvenser för de behöriga 
myndigheternas offentliga kontroll av 
aktörer som i enlighet med artikel 79.1 i 
förordning (EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] bemyndigats att 
utfärda växtpass med beaktande av, 
utöver de kriterier som avses i artikel 8.1, 
om dessa aktörer har tillämpat en sådan 
riskhanteringsplan för växtskydd som 
avses i artikel 86 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] för de växter, växtprodukter och 
andra föremål som de producerar.

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



AM\1013305SV.doc 13/111 PE526.077v01-00

SV

Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel utgår behövs inte befogenheten att anta 
delegerade akter i denna förordning.

Ändringsförslag 471
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 

myndigheterna ska vidta när det gäller 
växters sundhet

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll av 
växter, växtprodukter och andra föremål 
för att kontrollera efterlevnaden av de 
unionsbestämmelser som avses i 
artikel 1.2 g och som är tillämpliga på 
sådana varor, och med avseende på 
bestämmelser om åtgärder som de 
behöriga myndigheterna ska vidta efter 
sådan offentlig kontroll. Dessa delegerade 
akter ska utformas med hänsyn tagen till 
de växtskyddsrisker för växter, 
växtprodukter och andra föremål som är 
förbundna med särskilda växtskadegörare 
eller aktörer och ska fastställa 
bestämmelser om följande:

a) De behöriga myndigheternas särskilda 
ansvarsområden och uppgifter utöver de 
som anges i artiklarna 4, 8, 9, 10.1, 11, 
12, 13, 34.1, 34.2 och 36.
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b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
införsel till och förflyttning inom unionen 
av vissa växter, växtprodukter och andra 
föremål som omfattas av de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 g och enhetlig 
minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, de 
särskilda faror och risker för växters 
sundhet som är förbundna med specifika 
växter, växtprodukter och andra föremål 
av ett visst ursprung eller en viss 
härkomst.

c) Enhetliga frekvenser för de behöriga 
myndigheternas offentliga kontroll av 
aktörer som i enlighet med artikel 79.1 i 
förordning (EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] bemyndigats att 
utfärda växtpass med beaktande av, 
utöver de kriterier som avses i artikel 8.1, 
om dessa aktörer har tillämpat en sådan 
riskhanteringsplan för växtskydd som 
avses i artikel 86 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] för de växter, växtprodukter och 
andra föremål som de producerar.

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

Or. de

Ändringsförslag 472
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga

myndigheterna ska vidta när det gäller 
växters sundhet

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll av 
växter, växtprodukter och andra föremål 
för att kontrollera efterlevnaden av de 
unionsbestämmelser som avses i 
artikel 1.2 g och som är tillämpliga på 
sådana varor, och med avseende på 
bestämmelser om åtgärder som de 
behöriga myndigheterna ska vidta efter 
sådan offentlig kontroll. Dessa delegerade 
akter ska utformas med hänsyn tagen till 
de växtskyddsrisker för växter, 
växtprodukter och andra föremål som är 
förbundna med särskilda växtskadegörare 
eller aktörer och ska fastställa 
bestämmelser om följande:

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

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
införsel till och förflyttning inom unionen 
av vissa växter, växtprodukter och andra 
föremål som omfattas av de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 g och enhetlig 
minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, de 
särskilda faror och risker för växters 
sundhet som är förbundna med specifika 
växter, växtprodukter och andra föremål 
av ett visst ursprung eller en viss 
härkomst.
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c) Enhetliga frekvenser för de behöriga 
myndigheternas offentliga kontroll av 
aktörer som i enlighet med artikel 79.1 i 
förordning (EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] bemyndigats att 
utfärda växtpass med beaktande av, 
utöver de kriterier som avses i artikel 8.1, 
om dessa aktörer har tillämpat en sådan 
riskhanteringsplan för växtskydd som 
avses i artikel 86 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] för de växter, växtprodukter och 
andra föremål som de producerar.

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

Or. en

Ändringsförslag 473
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 474
Julie Girling
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Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
införsel till och förflyttning inom unionen 
av vissa växter, växtprodukter och andra 
föremål som omfattas av de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 g och enhetlig 
minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, de 
särskilda faror och risker för växters 
sundhet som är förbundna med specifika 
växter, växtprodukter och andra föremål av 
ett visst ursprung eller en viss härkomst.

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
införsel till och förflyttning inom unionen 
av vissa växter, växtprodukter och andra 
föremål som omfattas av de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 g och enhetlig 
minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, de 
särskilda risker för växters sundhet som är 
förbundna med specifika växter, 
växtprodukter och andra föremål av ett 
visst ursprung eller en viss härkomst.

Or. en

Ändringsförslag 475
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 

myndigheterna ska vidta när det gäller 
växtförökningsmaterial

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll av 
växtförökningsmaterial för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 h och som är tillämpliga 
på sådana varor, och bestämmelser om 
åtgärder som de behöriga myndigheterna 
ska vidta efter sådan offentlig kontroll. I 



PE526.077v01-00 18/111 AM\1013305SV.doc

SV

dessa delegerade akter ska det fastställas 
bestämmelser om

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

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll med 
beaktande av, utöver de kriterier som 
avses i artikel 8.1, riskerna för hälsan, 
identiteten, kvaliteten och spårbarheten 
hos vissa kategorier av 
växtförökningsmaterial eller hos särskilda 
släkten och arter.

c) Särskilda kriterier och villkor för 
aktivering av mekanismerna för 
administrativt stöd i avdelning IV.

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

Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel utgår behövs inte befogenheten att anta 
delegerade akter i denna förordning.

Ändringsförslag 476
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 
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myndigheterna ska vidta när det gäller 
växtförökningsmaterial

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll av 
växtförökningsmaterial för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 h och som är tillämpliga 
på sådana varor, och bestämmelser om 
åtgärder som de behöriga myndigheterna
ska vidta efter sådan offentlig kontroll. I 
dessa delegerade akter ska det fastställas 
bestämmelser om

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

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll med 
beaktande av, utöver de kriterier som 
avses i artikel 8.1, riskerna för hälsan, 
identiteten, kvaliteten och spårbarheten 
hos vissa kategorier av 
växtförökningsmaterial eller hos särskilda 
släkten och arter.

c) Särskilda kriterier och villkor för 
aktivering av mekanismerna för 
administrativt stöd i avdelning IV.

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

Or. de

Ändringsförslag 477
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 

myndigheterna ska vidta när det gäller 
växtförökningsmaterial

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll av 
växtförökningsmaterial för att kontrollera
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 h och som är tillämpliga 
på sådana varor, och bestämmelser om 
åtgärder som de behöriga myndigheterna 
ska vidta efter sådan offentlig kontroll. I 
dessa delegerade akter ska det fastställas 
bestämmelser om

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

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll med 
beaktande av, utöver de kriterier som 
avses i artikel 8.1, riskerna för hälsan, 
identiteten, kvaliteten och spårbarheten 
hos vissa kategorier av 
växtförökningsmaterial eller hos särskilda 
släkten och arter.

c) Särskilda kriterier och villkor för 
aktivering av mekanismerna för 
administrativt stöd i avdelning IV.

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

Or. en
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Ändringsförslag 478
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 479
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Minimifrekvensen för kontroller 
baserat på en separat riskbedömning för 
varje produkt eller verksamhet som 
omfattas av offentliga kontroller.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att samordna en minimifrekvens för kontrollerna av växtförökningsmaterial i de 
olika medlemsstaterna för att garantera produktionens kvalitetsnivå och undvika att frön eller 
växter av något slag inte blir föremål för kontroll.

Ändringsförslag 480
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21 utgår

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 

myndigheterna ska vidta när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 

genetiskt modifierade livsmedel och foder

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll av 
genetiskt modifierade organismer och 
genetiskt modifierade livsmedel och foder 
för att kontrollera efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 a, b 
och c, och bestämmelser om åtgärder som 
de behöriga myndigheterna ska vidta efter 
sådan offentlig kontroll. Dessa delegerade 
akter ska utformas med hänsyn tagen till 
behovet av att säkerställa en lägsta nivå 
av kontroller för att förhindra praxis i 
strid med dessa bestämmelser och ska 
fastställa bestämmelser om följande:

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

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och 
enhetlig minimifrekvens för sådan 
offentlig kontroll av

i) om genetiskt modifierade organismer 
och genetiskt modifierade livsmedel och 
foder som inte har godkänts i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 
om avsiktlig utsättning av genetiskt 
modifierade organismer i miljön och om 
upphävande av rådets direktiv 
90/220/EEG49 eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 förekommer på marknaden,

ii) odling av genetiskt modifierade 
organismer och korrekt tillämpning av 
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den övervakningsplan som avses i 
artikel 13.2 e i direktiv 2001/18/EG och i 
artiklarna 5.5 och 17.5 i förordning (EG) 
nr 1829/2003,

iii) innesluten användning av genetiskt 
modifierade mikroorganismer.

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

__________________
49 EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel utgår behövs inte en befogenhet att anta 
delegerade akter i denna förordning.

Ändringsförslag 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 
myndigheterna ska vidta när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 
genetiskt modifierade livsmedel och foder

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 
myndigheterna ska vidta när det gäller 
genetiskt modifierade livsmedel och foder

Or. es

Motivering

Tillämpningsområdet bör vara fortsatt begränsat till livsmedel och foder, och på samma sätt 
artikelns rubrik.
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Ändringsförslag 482
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 139 med 
avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll av 
genetiskt modifierade organismer och 
genetiskt modifierade livsmedel och foder 
för att kontrollera efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 a, b 
och c, och bestämmelser om åtgärder som 
de behöriga myndigheterna ska vidta efter 
sådan offentlig kontroll. Dessa delegerade 
akter ska utformas med hänsyn tagen till 
behovet av att säkerställa en lägsta nivå av 
kontroller för att förhindra praxis i strid 
med dessa bestämmelser och ska fastställa 
bestämmelser om följande:

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
lagstiftningsförslag med avseende på 
bestämmelser om genomförandet av 
offentlig kontroll av genetiskt modifierade 
organismer och genetiskt modifierade 
livsmedel och foder för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 a, b och c, och 
bestämmelser om åtgärder som de behöriga 
myndigheterna ska vidta efter sådan 
offentlig kontroll. Dessa 
lagstiftningsförslag ska utformas med 
hänsyn tagen till behovet av att säkerställa 
en lägsta nivå av kontroller för att 
förhindra praxis i strid med dessa 
bestämmelser och ska fastställa 
bestämmelser om följande:

Or. en

Ändringsförslag 483
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 484
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och 
enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll av

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll, 
inklusive vilka sakområden denna 
omfattar, och enhetlig minimifrekvens för 
sådan offentlig kontroll av

Or. pl

Ändringsförslag 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och 
enhetlig minimifrekvens för sådan 
offentlig kontroll av

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och 
minimifrekvens för sådan offentlig kontroll 
av förekomsten på livsmedelsmarknaden 
av genetiskt modifierade livsmedel och 
foder som inte har godkänts i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 
om avsiktlig utsättning av genetiskt 
modifierade organismer i miljön och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 90/220/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1829/2003.

Or. es
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Motivering

Det finns redan en lagstiftning om genetiskt modifierade organismer som också innehåller 
dessa kontroller.

Ändringsförslag 486
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) odling av genetiskt modifierade 
organismer och korrekt tillämpning av den 
övervakningsplan som avses i artikel 13.2 e 
i direktiv 2001/18/EG och i artiklarna 5.5 
och 17.5 i förordning (EG) nr 1829/2003,

ii) odling av genetiskt modifierade 
organismer och korrekt tillämpning av den 
övervakningsplan som avses i artikel 13.2 e 
i direktiv 2001/18/EG och i artiklarna 5.5 
och 17.5 i förordning (EG) nr 1829/2003,
däribland minimiåtgärder för granskning 
och övervakning av möjlig påverkan på 
djurhälsa, människors hälsa och miljön.

Or. en

Ändringsförslag 487
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Krav ska även ställas på en lägsta 
nivå för kontroller och rapporter som 
syftar till att undvika oavsiktliga 
förekomster av genetiskt modifierade 
organismer enligt artikel 26a i 
direktiv 2001/18.

Or. en
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Ändringsförslag 488
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan alltid införa 
strängare åtgärder än dem som beskrivs i 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 489
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 utgår

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 

myndigheterna ska vidta när det gäller 
växtskyddsmedel

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll för 
att kontrollera efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 i.

Dessa delegerade akter ska utformas med 
hänsyn tagen till de risker som 
växtskyddsmedel kan utgöra för 
människors och djurs hälsa eller miljön 
och ska fastställa bestämmelser om 
följande:

a) De behöriga myndigheternas särskilda 
ansvarsområden och uppgifter utöver de 
som anges i artiklarna 4, 8, 9, 10.1, 11, 
12, 13, 34.1, 34.2 och 36.
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b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
tillverkning, utsläppande på marknaden, 
införsel till unionen, märkning, 
förpackning, transport, lagring och 
användning av växtskyddsmedel, och 
enhetlig minimifrekvens för sådan 
offentlig kontroll, med beaktande av, 
utöver de kriterier som avses i artikel 8.1, 
behovet av att säkerställa säker och 
hållbar användning av växtskyddsmedel 
och att bekämpa olaglig handel med 
sådana produkter.

c) Enhetliga särskilda krav för 
inspektioner av utrustning för spridning 
av bekämpningsmedel och enhetlig 
minimifrekvens för sådana kontroller.

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

e) Utformningen av godkännandesystem 
som stöd för de behöriga myndigheternas 
inspektioner av utrustning för spridning 
av bekämpningsmedel.

f) Insamling av information om, 
övervakning av och rapportering om 
misstänkta förgiftningar med 
växtskyddsmedel.

g) Insamling av information om, 
övervakning av och rapportering om 
förfalskade växtskyddsmedel och olaglig 
handel med växtskyddsmedel.

Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel utgår behövs inte en befogenhet att anta 
delegerade akter i denna förordning.
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Ändringsförslag 490
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 139 med 
avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll för att 
kontrollera efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 i.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
lagstiftningsförslag med avseende på 
bestämmelser om genomförandet av 
offentlig kontroll för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 i.

Or. en

Ändringsförslag 491
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa delegerade akter ska utformas med 
hänsyn tagen till de risker som 
växtskyddsmedel kan utgöra för 
människors och djurs hälsa eller miljön och 
ska fastställa bestämmelser om följande:

Dessa lagstiftningsförslag ska utformas 
med hänsyn tagen till de risker som 
växtskyddsmedel kan utgöra för 
människors och djurs hälsa eller miljön och 
ska fastställa bestämmelser om följande:

Or. en

Ändringsförslag 492
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 493
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
tillverkning, utsläppande på marknaden, 
införsel till unionen, märkning, 
förpackning, transport, lagring och 
användning av växtskyddsmedel, och 
enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, behovet av 
att säkerställa säker och hållbar användning 
av växtskyddsmedel och att bekämpa 
olaglig handel med sådana produkter.

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
tillverkning, utsläppande på marknaden, 
införsel till unionen, märkning, 
förpackning, transport, lagring, 
parallellhandel och användning av 
växtskyddsmedel, och enhetlig 
minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, behovet av 
att säkerställa säker och hållbar användning 
av växtskyddsmedel och att bekämpa 
olaglig handel med sådana produkter.

Or. en

Ändringsförslag 494
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
tillverkning, utsläppande på marknaden, 
införsel till unionen, märkning, 
förpackning, transport, lagring och 
användning av växtskyddsmedel, och 

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll av 
tillverkning, utsläppande på marknaden, 
införsel till unionen, märkning, 
förpackning, transport, lagring, 
parallellhandel och användning av 
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enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, behovet av 
att säkerställa säker och hållbar användning 
av växtskyddsmedel och att bekämpa 
olaglig handel med sådana produkter.

växtskyddsmedel, och enhetlig 
minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, behovet av 
att säkerställa säker och hållbar användning 
av växtskyddsmedel och att bekämpa 
olaglig handel med sådana produkter.

Or. it

Motivering

Parallellhandel anges i artikel 68, ”Övervakning och kontroller”, i 
förordning (EG) nr 1107/2009.

Ändringsförslag 495
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Enhetliga särskilda krav för 
inspektioner av utrustning för spridning 
av bekämpningsmedel och enhetlig 
minimifrekvens för sådana kontroller.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Enhetliga särskilda krav för 
inspektioner av utrustning för spridning 
av bekämpningsmedel och enhetlig 
minimifrekvens för sådana kontroller.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 497
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Enhetliga särskilda krav för 
inrättandet av ett register eller en 
databank över tillverkning, förpackning 
och strukturer för lagring.

Or. it

Ändringsförslag 498
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 

myndigheterna ska vidta när det gäller 
ekologiska produkter och skyddade 
ursprungsbeteckningar, skyddade 

geografiska beteckningar och garanterade 
traditionella specialiteter

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll för 
att kontrollera efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 j och 
k och bestämmelser om åtgärder som de 
behöriga myndigheterna ska vidta efter 
sådan offentlig kontroll.

2. När det gäller de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j ska det i de delegerade 
akter som avses i punkt 1 fastställas 
bestämmelser om följande:

a) De behöriga myndigheternas särskilda 
ansvarsområden och uppgifter utöver de 
som anges i artiklarna 4, 8, 9, 10.1, 11–
13, 34.1, 34.2 och 36, och i artiklarna 25, 
29, 30 och 32 när det gäller godkännande 
och tillsyn av organ som delegerats 
uppgifter.

b) Krav utöver de som avses i artikel 8.1 
för riskbedömning och för fastställande 
av frekvensen för offentlig kontroll och, i 
tillämpliga fall, för provtagning, med 
hänsyn tagen till risken för bristande 
efterlevnad.

c) Minimifrekvensen för offentlig kontroll 
av aktörer enligt definitionen i artikel 2 d 
i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och 
i vilka fall och på vilka villkor vissa av 
dessa aktörer ska undantas från viss 
offentlig kontroll.

d) Ytterligare metoder och teknik för 
offentlig kontroll utöver de som avses i 
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artiklarna 13 och 33.1–33.5 och särskilda 
krav för genomförandet av offentlig 
kontroll som syftar till att säkerställa 
ekologiska produkters spårbarhet i alla 
led i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan, och till att 
tillhandahålla garantier avseende 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j.

e) Ytterligare kriterier utöver de som avses 
i artikel 135.1 andra stycket och i 
artikel 30.1 i förordning (EG) nr 834/2007 
för de åtgärder som ska vidtas i händelse 
av bristande efterlevnad, samt ytterligare 
åtgärder utöver de som anges i 
artikel 135.2.

f) Ytterligare krav utöver de som avses i 
artikel 4.1 f för de utrymmen och den 
utrustning som krävs för att genomföra 
offentlig kontroll samt ytterligare villkor 
och skyldigheter utöver de som avses i 
artiklarna 25–30 och 32 för delegering av 
uppgifter som ingår i den offentliga 
kontrollen.

g) Ytterligare rapporteringsskyldigheter 
utöver de som avses i artiklarna 12 och 31 
för de behöriga myndigheter, 
kontrollmyndigheter för ekologiska 
produkter och organ med delegerade 
uppgifter som ansvarar för offentlig 
kontroll.

h) Särskilda kriterier och villkor för 
aktivering av mekanismerna för 
administrativt stöd i avdelning IV.

3. När det gäller de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 k ska det i de delegerade 
akter som avses i punkt 1 fastställas 
bestämmelser om följande:

a) Ytterligare krav, metoder och teknik 
utöver de som avses i artiklarna 11 och 13 
för offentlig kontroll för att kontrollera att 
produktspecifikationer och 
märkningskrav följs.

b) Ytterligare metoder och teknik utöver 
de som avses i artikel 13 för 
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genomförandet av offentlig kontroll som 
syftar till att säkerställa att de produkter 
som omfattas av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 k är spårbara i alla led i 
produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan, och till att 
tillhandahålla garantier avseende 
efterlevnaden av de bestämmelserna.

c) Ytterligare särskilda kriterier och 
särskilt innehåll, utöver det som 
föreskrivs i artikel 108, för utarbetandet 
av relevanta delar av den fleråriga 
nationella kontrollplan som föreskrivs i 
artikel 107.1 och ytterligare särskilt 
innehåll i den rapport som avses i 
artikel 112.

d) Särskilda kriterier och villkor för 
aktivering av mekanismerna för
administrativt stöd i avdelning IV.

e) Särskilda åtgärder som ska vidtas 
utöver de som avses i artikel 135.2 vid 
bristande efterlevnad och vid allvarlig 
eller återkommande bristande efterlevnad.

4. När det är lämpligt ska genom de 
delegerade akter som avses i punkterna 2 
och 3 undantag göras från de 
bestämmelser i denna förordning som 
avses i dessa punkter.

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 23a (ny).

Ändringsförslag 500
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139
med avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll för att 
kontrollera efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 j och 
k och bestämmelser om åtgärder som de 
behöriga myndigheterna ska vidta efter 
sådan offentlig kontroll.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta lagstiftningsförslag med avseende på 
bestämmelser om genomförandet av 
offentlig kontroll för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 k och bestämmelser om 
åtgärder som de behöriga myndigheterna 
ska vidta efter sådan offentlig kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 501
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j ska det i de delegerade 
akter som avses i punkt 1 fastställas 
bestämmelser om följande:

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 27.2 i 
förordning (EG) nr 834/2007 för att 
kontrollera efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 j och 
bestämmelser om åtgärder som de 
behöriga myndigheterna ska vidta efter 
sådan offentlig kontroll. I dessa 
delegerade akter ska det fastställas 
bestämmelser om följande:

Or. en

Ändringsförslag 502
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j ska det i de delegerade 
akter som avses i punkt 1 fastställas 
bestämmelser om följande:

2. När det gäller de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j ska det i de delegerade 
akter som gäller genomförande av 
förordning (EG) nr 835/2007 och som
avses i punkt 1 fastställas bestämmelser om 
följande:

Or. it

Motivering

Antagandet av genomförandebestämmelser som avser kontroll av biologisk produktion är i 
själva verket nära knutet till antagandet av genomförandebestämmelser som avser 
tillverkning, märkning och import av biologiska produkter, för vilka kommissionens direktorat 
för jordbruk har ansvaret.

Ändringsförslag 503
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De behöriga myndigheternas särskilda 
ansvarsområden och uppgifter utöver de 
som anges i artiklarna 4, 8, 9, 10.1, 11–13, 
34.1, 34.2 och 36, och i artiklarna 25, 29, 
30 och 32 när det gäller godkännande och 
tillsyn av organ som delegerats uppgifter.

a) De behöriga myndigheternas, 
aktörernas och de organ som har 
delegerats uppgifters särskilda 
ansvarsområden och uppgifter som syftar 
till att säkerställa efterlevnaden av 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 834/2007, utöver de som anges i 
artiklarna 4, 8, 9, 10.1, 11–13, 34.1, 34.2 
och 36, och i artiklarna 25, 29, 30 och 32 
när det gäller godkännande och tillsyn av 
organ som delegerats uppgifter.

Or. en

Motivering

Certifieringen av det ekologiska jordbruket grundas på en processtrategi. Detta måste
betonas särskilt för att behålla nuvarande kontrollsystem för ekologisk odling.
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Ändringsförslag 504
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Ytterligare metoder och teknik för 
offentlig kontroll utöver de som avses i 
artiklarna 13 och 33.1–33.5 och särskilda 
krav för genomförandet av offentlig 
kontroll som syftar till att säkerställa 
ekologiska produkters spårbarhet i alla 
led i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan, och till att 
tillhandahålla garantier avseende 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 505
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Ytterligare rapporteringsskyldigheter 
utöver de som avses i artiklarna 12 och 31 
för de behöriga myndigheter, 
kontrollmyndigheter för ekologiska 
produkter och organ med delegerade 
uppgifter som ansvarar för offentlig 
kontroll.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 506
Bart Staes
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 k ska det i de delegerade 
akter som avses i punkt 1 fastställas 
bestämmelser om följande:

3. När det gäller de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 k ska det i de 
lagstiftningsförslag som avses i punkt 1 
fastställas bestämmelser om följande:

Or. en

Ändringsförslag 507
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det är lämpligt ska genom de 
delegerade akter som avses i punkterna 2 
och 3 undantag göras från de bestämmelser 
i denna förordning som avses i dessa 
punkter.

4. När det är lämpligt ska genom de 
delegerade akter som avses i punkt 2 
undantag göras från de bestämmelser i 
denna förordning som avses i dessa 
punkter.

Or. en

Ändringsförslag 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a

Särskilda bestämmelser om offentlig 
kontroll och om åtgärder som de behöriga 

myndigheterna ska vidta när det gäller 
ekologiska produkter och skyddade 



PE526.077v01-00 40/111 AM\1013305SV.doc

SV

ursprungsbeteckningar, skyddade 
geografiska beteckningar och garanterade 

traditionella specialiteter

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på bestämmelser om 
genomförandet av offentlig kontroll för 
att kontrollera efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 j och 
k och bestämmelser om åtgärder som de 
behöriga myndigheterna ska vidta efter 
sådan offentlig kontroll.

2. När det gäller de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j ska det i de delegerade 
akter som avses i punkt 1 fastställas 
bestämmelser om följande:

a) Ytterligare kriterier utöver de som 
avses i artikel 135.1 andra stycket och i 
artikel 30.1 i förordning (EG) nr 834/2007 
för de åtgärder som ska vidtas i händelse 
av bristande efterlevnad, samt ytterligare 
åtgärder utöver de som anges i 
artikel 135.2.

b) Ytterligare krav utöver de som avses i 
artikel 4.1 f för de utrymmen och den 
utrustning som krävs för att genomföra 
offentlig kontroll samt ytterligare villkor 
och skyldigheter utöver de som avses i 
artiklarna 25–30 och 32 för delegering av 
uppgifter som ingår i den offentliga 
kontrollen.

c) Särskilda kriterier och villkor för 
aktivering av mekanismerna för 
administrativt stöd i avdelning IV.

3. När det gäller de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j kan kommissionen 
genom genomförandeakter fastställa 
bestämmelser kring:

a) De behöriga myndigheternas särskilda 
ansvarsområden och uppgifter utöver de 
som anges i artiklarna 4, 8, 9, 10.1, 11–
13, 34.1, 34.2 och 36, och i artiklarna 25, 
29, 30 och 32 när det gäller godkännande 
och tillsyn av organ som delegerats 
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uppgifter.

b) Krav utöver de som avses i artikel 8.1 
för riskbedömning och för fastställande 
av frekvensen för offentlig kontroll och, i 
tillämpliga fall, för provtagning, med 
hänsyn tagen till risken för bristande 
efterlevnad.

c) Minimifrekvensen för offentlig kontroll 
av aktörer enligt definitionen i artikel 2 d 
i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och 
i vilka fall och på vilka villkor vissa av 
dessa aktörer ska undantas från viss 
offentlig kontroll.

d) Ytterligare metoder och teknik för 
offentlig kontroll utöver de som avses i 
artiklarna 13 och 33.1–33.5 och särskilda 
krav för genomförandet av offentlig 
kontroll som syftar till att säkerställa 
ekologiska produkters spårbarhet i alla 
led i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan, och till att 
tillhandahålla garantier avseende 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j.

e) Ytterligare rapporteringsskyldigheter 
utöver de som avses i artiklarna 12 och 31 
för de behöriga myndigheter, 
kontrollmyndigheter för ekologiska 
produkter och organ med delegerade 
uppgifter som ansvarar för offentlig 
kontroll.

Dessa genomförandeakter ska antas i den 
särskilda kommittén som fastställs i 
artikel 37 till rådets förordning (EG) 
nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande 
av förordning (EEG) nr 2092/91.

4. När det gäller de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 k ska det i de delegerade 
akter som avses i punkt 1 fastställas 
bestämmelser om följande:

a) Särskilda kriterier och villkor för 
aktivering av mekanismerna för 
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administrativt stöd i avdelning IV.

b) Särskilda åtgärder som ska vidtas 
utöver de som avses i artikel 135.2 vid 
bristande efterlevnad och vid allvarlig 
eller återkommande bristande efterlevnad.

5. När det gäller de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 k kan kommissionen 
genom genomförandeakter fastställa 
bestämmelser kring:

a) Ytterligare krav, metoder och teknik 
utöver de som avses i artiklarna 11 och 13 
för offentlig kontroll för att kontrollera att 
produktspecifikationer och 
märkningskrav följs.

b) Ytterligare metoder och teknik utöver 
de som avses i artikel 13 för 
genomförandet av offentlig kontroll som 
syftar till att säkerställa att de produkter 
som omfattas av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 k är spårbara i alla led i 
produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan, och till att 
tillhandahålla garantier avseende 
efterlevnaden av de bestämmelserna.

c) Ytterligare särskilda kriterier och 
särskilt innehåll, utöver det som 
föreskrivs i artikel 108, för utarbetandet 
av relevanta delar av den fleråriga 
nationella kontrollplan som föreskrivs i 
artikel 107.1 och ytterligare särskilt 
innehåll i den rapport som avses i 
artikel 112.

Dessa genomförandeakter ska antas i den 
särskilda kommittén som fastställs i 
artikel 57 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av 
den 21 november 2012 om 
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter 
och livsmedel, i artikel 195 i rådets 
förordning (EG) nr 1234/2007 av den 
22 oktober 2007 om upprättande av en 
gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna och om särskilda 
bestämmelser för vissa 
jordbruksprodukter och i artikel 25 i 
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Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 av den 
15 januari 2008 om definition, 
beskrivning, presentation och märkning 
av, samt skydd av geografiska 
beteckningar för, spritdrycker, samt om 
upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1576/89 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av förordning (EEG) 
nr 2092/91.

Or. es

Motivering

Denna ändring ersätter artikel 23. En ny, tydligare struktur föreslås. Särskilt i fråga om 
specifika bestämmelser för SUB, SGB, GTS och ekologiska produkter behövs en enhetlig 
tillämpning i hela gemenskapsområdet, och i praktiken har de alltid godkänts genom en 
föreskrivande kommitté på grund av de särskilda förhållandena.

Ändringsförslag 509
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139
med avseende på bestämmelser om 
offentlig kontroll av vissa kategorier av 
livsmedel och foder för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 a–e, och med avseende 
på bestämmelser om åtgärder som de 
behöriga myndigheterna ska vidta efter 
sådan offentlig kontroll. Dessa delegerade 
akter ska gälla nyligen identifierade risker 
som livsmedel eller foder kan utgöra för 
människors eller djurs hälsa eller, när det 
gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön eller 

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta lagstiftningsförslag med avseende på 
bestämmelser om offentlig kontroll av 
vissa kategorier av livsmedel och foder för 
att kontrollera efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 a–e, 
och med avseende på bestämmelser om 
åtgärder som de behöriga myndigheterna 
ska vidta efter sådan offentlig kontroll.
Dessa lagstiftningsförslag ska gälla 
nyligen identifierade risker som livsmedel 
eller foder kan utgöra för människors eller 
djurs hälsa eller, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön eller sådana 
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sådana risker som uppstår genom nya 
produktions- eller konsumtionsmönster för 
livsmedel eller foder, eller risker som inte 
kan hanteras effektivt i avsaknad av 
gemensamma specifikationer för den 
offentliga kontrollen och för de åtgärder 
som de behöriga myndigheterna ska vidta 
efter sådan offentlig kontroll, och de ska 
innehålla bestämmelser om följande:

risker som uppstår genom nya produktions-
eller konsumtionsmönster för livsmedel 
eller foder, eller risker som inte kan 
hanteras effektivt i avsaknad av 
gemensamma specifikationer för den 
offentliga kontrollen och för de åtgärder 
som de behöriga myndigheterna ska vidta 
efter sådan offentlig kontroll, och de ska 
innehålla bestämmelser om följande:

Or. en

Ändringsförslag 510
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 511
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll och 
enhetlig minimifrekvens för sådan offentlig 
kontroll, med beaktande av, utöver de 
kriterier som avses i artikel 8.1, de 
särskilda risker som är förbundna med 
varje kategori av livsmedel och foder och 
de olika processer den genomgår.
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Or. en

Ändringsförslag 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a

Särskilda bestämmelser om officiella 
kontroller och om de åtgärder som 

behöriga myndigheter måste vidta i fråga 
om material och föremål avsedda att 

komma i kontakt med livsmedel.

Kommissionen får anta 
genomförandeakter när det gäller en 
enhetlig tillämpning av de officiella 
kontrollerna och de åtgärder som 
behöriga myndigheter kan vidta i fråga 
om material och föremål avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 141.2.

Or. es

Motivering

Material och föremål avsedda att komma i kontakt med livsmedel faller inom 
tillämpningsområdet och därför bör det finnas en artikel med särskilda bestämmelser för 
dessa.

Ändringsförslag 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna får 
delegera specifika uppgifter som ingår i 
den offentliga kontrollen till ett eller flera 
organ med delegerade uppgifter eller en 
eller flera fysiska personer i enlighet med 
villkoren i artikel 26 respektive 27.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 514
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna får delegera
specifika uppgifter som ingår i den 
offentliga kontrollen till ett eller flera 
organ med delegerade uppgifter eller en 
eller flera fysiska personer i enlighet med 
villkoren i artikel 26 respektive 27.

1. De behöriga myndigheterna får delegera 
specifika uppgifter som ingår i den 
offentliga kontrollen till ett eller flera 
organ med delegerade uppgifter eller en 
eller flera fysiska personer i enlighet med 
villkoren i artikel 26 respektive 27. De får 
temporärt delegera specifika offentliga 
kontrolluppgifter till ett eller flera organ 
med delegerade uppgifter som inte svarar 
mot artikel 26.1 b iv under en tid av ett år, 
som kan förlängas en gång, för att 
möjliggöra den utvärdering som är 
nödvändig för ackreditering av dessa 
organ med delegerade uppgifter eller för 
att bemöta en nödsituation eller en ny risk 
för människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön.

Or. fr
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Motivering

Organ med delegerade uppgifter bör kunna utses temporärt så att det nationella 
ackrediteringsorganets utvärdering kan pågå medan organen med delegerade uppgifter är 
verksamma samtidigt som den rättsliga giltigheten av deras verksamheter garanteras, eller 
för att bemöta nödsituationer, exempelvis när det gäller djur- eller växtskydd.

Ändringsförslag 515
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna får delegera 
specifika uppgifter som ingår i den 
offentliga kontrollen till ett eller flera 
organ med delegerade uppgifter eller en 
eller flera fysiska personer i enlighet med 
villkoren i artikel 26 respektive 27.

1. De behöriga myndigheterna får delegera 
specifika uppgifter som ingår i den 
offentliga kontrollen till ett eller flera 
organ med delegerade uppgifter eller en 
eller flera fysiska personer i enlighet med 
villkoren i artikel 26 respektive 27. 
Behöriga myndigheter ska inte delegera 
specifika uppgifter som ingår i den 
offentliga kontrollen till fysiska personer i 
de fall det handlar om offentliga 
kontroller av att de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j följs.

Or. en

Motivering

Certifieringen av det ekologiska jordbruket grundas på en processtrategi. Detta måste 
betonas särskilt för att behålla nuvarande kontrollsystem för ekologisk odling.

Ändringsförslag 516
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna får inte 
delegera beslutet om de åtgärder som 
föreskrivs i artikel 135.1 b och i 
artikel 135.2 och 135.3.

utgår

Första stycket ska inte tillämpas på de 
åtgärder som ska vidtas i enlighet med 
artikel 135 eller med de bestämmelser som 
avses i artikel 23.2 e efter offentlig 
kontroll som genomförs för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j.

Or. fr

Motivering

Organen med delegerade uppgifter bör kunna fatta beslut vid konstaterade överträdelser för 
att kräva att aktören rättar till förhållandet, eller för att vidta nödvändiga åtgärder i 
nödsituationer för att skydda folkhälsan, exempelvis beslag av livsmedel som är hälsofarliga 
eller växter eller djur som smittats av en sjukdom. Den behöriga myndigheten bör avgränsa 
arten och området för dessa beslut.

Ändringsförslag 517
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna får inte 
delegera beslutet om de åtgärder som 
föreskrivs i artikel 135.1 b och i 
artikel 135.2 och 135.3.

De behöriga myndigheterna får inte 
delegera beslutet om de åtgärder som 
föreskrivs i artikel 135.1 b och i 
artikel 135.2 och 135.3. Uppgifter om djur 
och produkter med animaliskt ursprung 
får inte heller delegeras, utan ska alltid 
utföras av officiell veterinär.

Or. en
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Ändringsförslag 518
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska inte tillämpas på de 
åtgärder som ska vidtas i enlighet med 
artikel 135 eller med de bestämmelser som 
avses i artikel 23.2 e efter offentlig 
kontroll som genomförs för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j.

utgår

Or. en

Motivering

Certifieringen av det ekologiska jordbruket grundas på en processtrategi. Detta måste 
betonas särskilt för att behålla nuvarande kontrollsystem för ekologisk odling.

Ändringsförslag 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska inte tillämpas på de 
åtgärder som ska vidtas i enlighet med 
artikel 135 eller med de bestämmelser som 
avses i artikel 23.2 e efter offentlig kontroll 
som genomförs för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j.

Första stycket ska inte tillämpas på de 
åtgärder som ska vidtas i enlighet med 
artikel 135 eller med de bestämmelser som 
avses i artikel 23.2 a och 23.4 b efter 
offentlig kontroll som genomförs för att 
kontrollera efterlevnaden av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 j 
och k.

Or. es

Motivering

Enligt artikelns andra stycke tillåts de behöriga myndigheternas delegering av specifika 



PE526.077v01-00 50/111 AM\1013305SV.doc

SV

uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen för åtgärder som ska vidtas vid konstaterad 
bristande efterlevnad, när det gäller ekologiskt jordbruk. I detta avseende förstår vi inte 
varför det inte även tillåts för SUB, SGB och GTS som använder samma referensstandard för 
delegering (EN ISO 17065), varför vi begär att denna inkluderas. 

Ändringsförslag 520
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket ska inte tillämpas på de 
åtgärder som ska vidtas i enlighet med 
artikel 135 eller med de bestämmelser som 
avses i artikel 23.2 e efter offentlig kontroll 
som genomförs för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j.

Första stycket ska inte tillämpas på de 
åtgärder som ska vidtas i enlighet med 
artikel 135 eller med de bestämmelser som 
avses i artikel 23.2 e efter offentlig kontroll 
som genomförs för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j och k.

Or. pl

Ändringsförslag 521
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på de specifika uppgifter
som ingår i den offentliga kontrollen som 
inte får delegeras för att de behöriga 
myndigheterna ska förbli oberoende eller 
bibehålla sin kärnverksamhet.

utgår

Or. fr
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Motivering

Möjligheten att delegera uppgifter till organ eller fysiska personer är en väsentlig del av 
lagstiftningen och bör inte kunna ändras genom delegerade akter utan endast av lagstiftaren i 
den grundläggande akten. 

Ändringsförslag 522
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på de specifika uppgifter 
som ingår i den offentliga kontrollen som 
inte får delegeras för att de behöriga 
myndigheterna ska förbli oberoende eller 
bibehålla sin kärnverksamhet.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på de specifika uppgifter 
som ingår i den offentliga kontrollen som 
får eller inte får delegeras för att de 
behöriga myndigheterna ska förbli 
oberoende eller bibehålla sin 
kärnverksamhet.

Or. en

Motivering

Bestämmelsens ordval är hämtat ur förordning (EG) nr 882/2004. Även positiva 
förteckningar ska tillåtas.

Ändringsförslag 523
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de behöriga myndigheterna 
delegerar specifika uppgifter som ingår i 
den offentliga kontrollen för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j till ett eller flera organ 

4. När de behöriga myndigheterna 
delegerar specifika uppgifter som ingår i 
den offentliga kontrollen för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j och k till ett eller flera 
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ska de tilldela varje sådant organ med 
delegerade uppgifter ett kodnummer och 
utse myndigheter som ansvarar för 
godkännande och tillsyn av dessa organ.

organ ska de tilldela varje sådant organ 
med delegerade uppgifter ett kodnummer 
och utse myndigheter som ansvarar för 
godkännande och tillsyn av dessa organ.

Or. pl

Ändringsförslag 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de behöriga myndigheterna 
delegerar specifika uppgifter som ingår i 
den offentliga kontrollen för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j till ett eller flera organ 
ska de tilldela varje sådant organ med 
delegerade uppgifter ett kodnummer och 
utse myndigheter som ansvarar för 
godkännande och tillsyn av dessa organ.

4. När de behöriga myndigheterna 
delegerar specifika uppgifter som ingår i 
den offentliga kontrollen för att kontrollera 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j och k till ett eller flera 
organ ska de tilldela varje sådant organ 
med delegerade uppgifter ett kodnummer 
och utse myndigheter som ansvarar för 
godkännande och tillsyn av dessa organ.

Or. es

Motivering

Vi förstår inte varför detta endast tillämpas på ekologiskt jordbruk och inte på andra 
produkter med kvalitetsbeteckningar. Vi begär att dessa också ska ingå.

Ändringsförslag 525
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) period för vilken de angivna 
uppgifterna delegeras.
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Or. pl

Ändringsförslag 526
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) är opartiskt och fritt från 
intressekonflikter när det utför de specifika 
uppgifter som ingår i den offentliga 
kontrollen som det har delegerats,

iii) är opartiskt, fristående, varken direkt 
eller indirekt anställt av den operatör som 
ska kontrolleras och är även i övrigt fritt 
från intressekonflikter när det utför de 
specifika uppgifter som ingår i den 
offentliga kontrollen som det har 
delegerats,

Or. en

Motivering

Det är avgörande att organen med delegerade uppgifter är fristående från aktörerna, och 
detta ska förstärkas i texten.

Ändringsförslag 527
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) är opartiskt och fritt från 
intressekonflikter när det utför de specifika 
uppgifter som ingår i den offentliga 
kontrollen som det har delegerats,

iii) är oberoende och fritt från 
intressekonflikter när det utför de specifika 
uppgifter som ingår i den offentliga 
kontrollen som det har delegerats,

Or. en

Motivering

För att undvika samtliga intressekonflikter måste organen med delegerade uppgifter vara helt 
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oberoende av de aktörer som utsätts för organens offentliga kontroller eller andra offentliga 
verksamheter. I detta syfte är ordet ”oberoende” mycket tydligare än ”opartiskt”.

Ändringsförslag 528
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) är opartiskt och fritt från 
intressekonflikter när det utför de specifika 
uppgifter som ingår i den offentliga 
kontrollen som det har delegerats,

iii) är oberoende, opartiskt och fritt från 
intressekonflikter när det utför de specifika 
uppgifter som ingår i den offentliga 
kontrollen som det har delegerats,

(Detta ändringsförslag gäller för hela 
texten. Skälen måste anpassas därefter.)

Or. en

Ändringsförslag 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) ska kräva att personalen inte lämnar 
ut information som den fått del av vid 
utförandet av sina uppgifter i samband 
med offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet och som är av den arten att 
den omfattas av tystnadsplikt.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att även organ med delegerade uppgifter omfattas av tystnadsplikten, ett krav 
som redan ställs på personalen på de behöriga myndigheterna som deltar i offentlig kontroll.
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Ändringsförslag 530
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vid behov genomföra revisioner eller 
inspektioner av sådana organ eller 
personer,

a) genomföra regelbundna och oanmälda 
revisioner eller inspektioner av sådana 
organ eller personer.

Or. en

Ändringsförslag 531
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vid behov genomföra revisioner eller 
inspektioner av sådana organ eller 
personer,

a) genomföra revisioner eller inspektioner 
av sådana organ eller personer,

Or. de

Ändringsförslag 532
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 1 – led b – led ii – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) det har framkommit brister i organets 
med delegerade uppgifter eller den fysiska 
personens oberoende eller opartiskhet.

Or. en
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Ändringsförslag 533
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 32 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vid behov genomföra revisioner eller 
inspektioner av sådana organ eller 
personer,

a) genomföra revisioner eller inspektioner 
av sådana organ eller personer,

Or. de

Ändringsförslag 534
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De metoder som används för 
provtagning och för laboratorieanalyser, 
-tester och -diagnoser vid offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet 
ska följa unionens bestämmelser om 
fastställande av dessa metoder eller 
prestandakriterier för dessa metoder.

1. De metoder som används för 
provtagning och för tester vid offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet 
ska följa unionens bestämmelser om 
fastställande av dessa metoder eller 
prestandakriterier för dessa metoder.

Or. pl

Ändringsförslag 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De metoder som används för 
provtagning och för laboratorieanalyser, 

1. De metoder som används för 
provtagning och för laboratorieanalyser, 
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-tester och -diagnoser vid offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet ska följa 
unionens bestämmelser om fastställande av 
dessa metoder eller prestandakriterier för 
dessa metoder.

-tester och -diagnoser vid offentlig kontroll 
ska följa unionens bestämmelser om 
fastställande av dessa metoder eller 
prestandakriterier för dessa metoder.

Or. es

Motivering

Utgår i enlighet med strykningen som föreslås i artikel 1.

Ändringsförslag 536
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det inte finns några sådana 
unionsbestämmelser som avses i punkt 1 
ska de officiella laboratorierna för sina 
specifika behov av analys, testning och 
diagnostik använda de senaste metoderna 
med beaktande av

2. När det inte finns några sådana 
unionsbestämmelser som avses i punkt 1 
ska de officiella laboratorierna för sina 
specifika behov av analys, testning och 
diagnostik använda de mest lämpliga
metoderna för detta syfte, med beaktande 
av

Or. en

Ändringsförslag 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det inte finns några sådana 
unionsbestämmelser som avses i punkt 1 
ska de officiella laboratorierna för sina 
specifika behov av analys, testning och 
diagnostik använda de senaste metoderna 

2. När det inte finns några sådana 
unionsbestämmelser som avses i punkt 1 
ska de officiella laboratorierna för sina 
specifika behov av analys, testning och 
diagnostik företrädesvis använda de 
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med beaktande av senaste metoderna med beaktande av

Or. es

Motivering

Det är tillrådligt att tillämpningen är av prioriterad och inte tvingande karaktär.

Ändringsförslag 538
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de senaste tillgängliga metoder som 
överensstämmer med relevanta
internationellt erkända bestämmelser eller 
protokoll, inbegripet sådana som 
Europeiska standardiseringskommittén 
(CEN) har godtagit, eller

a) de mest relevanta metoder som 
överensstämmer med internationellt 
erkända, vetenskapliga bestämmelser eller 
protokoll, om inte dessa skulle vara 
ineffektiva eller olämpliga i detta syfte. De 
mest relevanta, validerade metoderna är 
bland andra

i. sådana som Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN) eller 
Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO) har 
godtagit, eller

ii. sådana som har fastställts i nationell 
lagstiftning, eller

iii. sådana som har utvecklats eller 
rekommenderas av Europeiska unionens 
referenslaboratorier (EURL), eller

iv. sådana som har utvecklats eller 
rekommenderas av nationella 
referenslaboratorier (NRL).

Or. en

Ändringsförslag 539
Julie Girling
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i avsaknad av sådana bestämmelser 
eller protokoll som avses i led a, de 
relevanta metoder som har utvecklats eller 
rekommenderas av Europeiska unionens 
referenslaboratorier och validerats enligt 
internationellt accepterade vetenskapliga 
protokoll, eller

b) i avsaknad av a), andra lämpliga 
metoder för tilltänkt syfte eller som har 
utvecklats och validerats enligt 
internationellt erkända vetenskapliga 
protokoll.

Or. en

Ändringsförslag 540
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) i avsaknad av sådana bestämmelser 
eller protokoll som avses i led a och 
sådana metoder som avses i led b, metoder 
som följer relevanta bestämmelser som 
fastställts på nationell nivå, eller

c) i avsaknad av a) och b), sådana metoder 
som har validerats i ett enda laboratorium 
och har utvecklats enligt internationellt 
accepterade vetenskapliga protokoll.

Or. en

Ändringsförslag 541
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) i avsaknad av sådana bestämmelser 
eller protokoll som avses i led a, sådana 
metoder som avses i led b och sådana 
nationella bestämmelser som avses i led c, 
relevanta metoder som har utvecklats eller 
rekommenderas av nationella 

utgår
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referenslaboratorier och validerats enligt 
internationellt accepterade vetenskapliga 
protokoll, or,

Or. en

Ändringsförslag 542
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) i avsaknad av sådana bestämmelser 
eller protokoll som avses i led a, sådana 
metoder som avses i led b, sådana 
nationella bestämmelser som avses i led c 
och sådana metoder som avses i led d, 
relevanta metoder som har validerats 
enligt internationellt accepterade 
vetenskapliga protokoll.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med screening, riktad 
screening och annan offentlig verksamhet
får vilken som helst av de metoder som 
anges i punkt 2 användas om det inte finns 
några sådana unionsbestämmelser som 
avses i punkt 1.

3. Vid urvalet av prover genom selektiv 
kontroll och övervakning får vilken som 
helst av de metoder som anges i punkt 2 
användas om det inte finns några sådana 
unionsbestämmelser som avses i punkt 1.

Or. es
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Motivering

Utgår i enlighet med artikel 1 och den ändring som föreslås av definitionen av screening i 
termförteckningen (se ändringsförslaget för definition 41).

Ändringsförslag 544
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I den händelse det krävs omgående 
laboratorieanalyser, -tester eller -diagnoser 
och ingen av de metoder som avses i 
punkterna 1 och 2 finns, får det relevanta 
nationella referenslaboratoriet eller, om det 
inte finns något sådant nationellt 
referenslaboratorium, något annat 
laboratorium som utsetts i enlighet med 
artikel 36.1 använda andra metoder än de 
som avses i punkterna 1 och 2 i denna 
artikel till dess att en lämplig metod i 
enlighet med internationellt accepterade 
vetenskapliga protokoll har validerats.

4. I den händelse det krävs omgående 
laboratorieanalyser, -tester eller -diagnoser, 
i undantagsfall om en krissituation håller 
på att utvecklas, och ingen av de metoder 
som avses i punkterna 1 och 2 finns, får det 
relevanta nationella referenslaboratoriet 
eller, om det inte finns något sådant 
nationellt referenslaboratorium, något 
annat laboratorium som utsetts i enlighet 
med artikel 36.1 använda andra metoder än 
de som avses i punkterna 1 och 2 i denna 
artikel till dess att en lämplig metod i 
enlighet med internationellt accepterade 
vetenskapliga protokoll har validerats.

Or. en

Ändringsförslag 545
Marusya Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Proverna ska tas, hanteras och märkas så 
att deras rättsliga, vetenskapliga och 
tekniska giltighet säkerställs.

6. Proverna ska tas, hanteras enligt 
standarder för testning av produkterna i
fråga och märkas så att deras rättsliga, 
vetenskapliga och tekniska giltighet 
säkerställs.
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Or. bg

Ändringsförslag 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Proverna ska tas, hanteras och märkas så 
att deras rättsliga, vetenskapliga och 
tekniska giltighet säkerställs.

6. Proverna ska tas, hanteras och märkas så 
att deras rättsliga, vetenskapliga och 
tekniska giltighet säkerställs. Det måste 
finnas ett tillräckligt antal av de prover 
som tagits för att ett andra 
expertutlåtande ska kunna utarbetas. 
Tillverkare av foder och livsmedel ska 
utan dröjsmål informeras av den behöriga 
myndigheten när ett prov tagits och om att 
ett tillräckligt antal finns kvar för ett 
andra expertutlåtande.

Or. de

Ändringsförslag 547
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När det gäller genetiskt modifierade 
organismer måste metoder utvecklas och 
göras obligatoriska för att

– identifiera och spåra korsningar av 
genetiskt modifierade organismer på 
marknaden,

– få fram uppgifter om rester från 
behandling med kompletterande 
bekämpningsmedel,

– få fram uppgifter om förekomst och halt 
av beståndsdelar, som exempelvis 
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förekomsten av extra protein i växterna.

Or. en

Ändringsförslag 548
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. När det gäller produkter av animaliskt 
ursprung måste metoder utvecklas och 
göras obligatoriska för att identifiera och 
spåra avelsmaterial från klonade djur och 
från deras avkomma samt produkter 
framställda därav.

Or. en

Ändringsförslag 549
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 1 är inte tillämplig med hänsyn till 
regler för de områden som fastställs i 
artikel 2.1 g och h.

Or. en

Ändringsförslag 550
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska se till att 
aktörer vars djur eller varor är föremål för 
provtagning, analys, testning eller 
diagnostik i samband med offentlig 
kontroll har rätt att begära ett andra 
expertutlåtande.

De behöriga myndigheterna ska se till att 
aktörer vars djur eller varor är föremål för 
provtagning, analys, testning eller 
diagnostik i samband med offentlig 
kontroll har rätt att begära ett andra 
expertutlåtande om detta är relevant och 
tekniskt möjligt.

Or. de

Motivering

Det är inte i alla fall som ett andra expertutlåtande är rimligt, eller så är det tekniskt 
komplicerat att göra det möjligt (t.ex. föroreningar i proverna).

Ändringsförslag 551
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska se till att 
aktörer vars djur eller varor är föremål för 
provtagning, analys, testning eller 
diagnostik i samband med offentlig 
kontroll har rätt att begära ett andra 
expertutlåtande.

De behöriga myndigheterna ska se till att 
aktörer vars djur eller varor är föremål för 
provtagning, analys, testning eller 
diagnostik i samband med offentlig 
kontroll har rätt att begära ett andra 
expertutlåtande. Detta expertutlåtande 
bekostas av aktören som begärt det.

Or. pl

Ändringsförslag 552
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – stycke 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ska alltid berättiga aktören att begära en 
granskning av dokumentationen om 
provtagningen, analysen, testningen och 
diagnosen av en annan expert,

a) ska alltid berättiga aktören att begära en 
granskning av dokumentationen om 
provtagningen, analysen, testningen och 
diagnosen av en annan expert, utsedd av 
referenslaboratorium, eller, om detta inte 
är möjligt, av annat, minst likvärdigt 
myndighetslaboratorium,

Or. pl

Ändringsförslag 553
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – stycke 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ska där det är relevant och tekniskt 
möjligt, särskilt med hänsyn till farans 
förekomst och fördelning i djur eller varor, 
till hur lättfördärvliga proverna eller 
varorna är och till den mängd substrat som 
finns att tillgå, berättiga aktören att begära

b) ska där det är relevant och tekniskt 
möjligt, särskilt med hänsyn till farans 
förekomst och fördelning i djur eller varor, 
till hur lättfördärvliga proverna eller 
varorna är och till den mängd substrat som 
finns att tillgå, berättiga aktören att begära 
samt innehålla krav på att de behöriga 
myndigheterna ser till att

Or. de

Motivering

Det måste vara tydligt att en myndighet inte utan vidare kan avslå en begäran från en aktör.

Ändringsförslag 554
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Proverna ska hanteras och märkas så 
att deras rättsliga och tekniska giltighet 
säkerställs.

Or. de

Motivering

Det måste säkerställas att proverna hanteras korrekt för att deras giltighet ska bibehållas.

Ändringsförslag 555
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En begäran från aktören om ett andra 
expertutlåtande enligt punkt 1 ska inte ha 
någon inverkan på de behöriga 
myndigheternas skyldighet att omedelbart 
vidta åtgärder för att undanröja eller 
begränsa riskerna för människors hälsa, 
djurs hälsa eller välbefinnande, växters 
sundhet eller, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön i enlighet med 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2 
och med denna förordning.

2. En begäran från aktören om ett andra 
expertutlåtande enligt punkt 1 ska inte ha 
någon inverkan på de behöriga 
myndigheternas skyldighet att omedelbart 
vidta åtgärder för att undanröja eller 
begränsa riskerna för människors och djurs 
hälsa, för djurs välbefinnande eller för 
miljön i enlighet med de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 och med denna 
förordning.

(Denna ändring gäller för hela texten. Skäl 
bör också antas i enlighet med detta.)

Or. en

Ändringsförslag 556
Christel Schaldemose
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Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa förfaranden 
för den enhetliga tillämpningen av 
bestämmelserna i punkt 1 och för 
inlämningen och handläggningen av 
begäran om ett andra expertutlåtande. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 141.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 557
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa förfaranden 
för den enhetliga tillämpningen av 
bestämmelserna i punkt 1 och för 
inlämningen och handläggningen av 
begäran om ett andra expertutlåtande. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 141.2.

utgår

Or. en

Motivering

Lagstiftningsregler för att säkerställa en enhetlig tillämpning av reglerna för ett andra 
expertutlåtande är onödiga; överklaganderätten bör avgöras av varje enskild medlemsstat.
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Ändringsförslag 558
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller djur och varor som 
erbjuds till försäljning genom 
distanskommunikation får prover som de 
behöriga myndigheterna beställt av aktörer 
utan att identifiera sig användas för 
offentlig kontroll.

1. När det gäller djur och varor som 
erbjuds till försäljning genom 
distanskommunikation får prover som de 
behöriga myndigheterna beställt av aktörer 
användas för offentlig kontroll.

Or. pl

Ändringsförslag 559
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) är opartiskt och fritt från 
intressekonflikter när det utför sina 
uppgifter som officiellt laboratorium,

c) är oberoende, opartiskt och fritt från 
intressekonflikter när det utför sina 
uppgifter som officiellt laboratorium,

Or. en

Ändringsförslag 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kan omfatta en eller flera metoder för 
laboratorieanalys, -testning eller -diagnos 
eller grupper av metoder,

b) kan omfatta en eller flera metoder för 
laboratorieanalys, -testning eller -diagnos 
eller grupper av metoder, och kan även 
definieras på ett allmänt sätt med 
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analytisk teknik i stället för med konkreta 
test eller grupper av metoder,

Or. es

Ändringsförslag 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När inget officiellt laboratorium som 
utsetts i unionen i enlighet med punkt 1 har 
den sakkunskap, utrustning, infrastruktur 
och personal som krävs för att utföra nya 
eller särskilt ovanliga laboratorieanalyser, 
-tester och -diagnoser, får de behöriga 
myndigheterna ombe ett laboratorium eller
ett diagnostiskt centrum som inte uppfyller 
ett eller flera av kraven i punkterna 3 och 4 
i denna artikel att utföra dessa analyser, 
tester och diagnoser.

När inget officiellt laboratorium som 
utsetts i unionen i enlighet med punkt 1 har 
den sakkunskap, utrustning, infrastruktur 
och personal som krävs för att utföra nya 
eller särskilt ovanliga laboratorieanalyser, 
-tester och -diagnoser, får de behöriga 
myndigheterna ombe ett laboratorium, ett 
diagnostiskt centrum, universitet, 
forskningsinstitut eller liknande center
som inte uppfyller ett eller flera av kraven i 
punkterna 3 och 4 i denna artikel att utföra 
dessa

Or. es

Ändringsförslag 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När den behöriga myndigheten har 
valt ett privat laboratorium för att utföra 
laboratorieanalyser, -tester och -
diagnoser på prover som tas vid offentlig 
kontroll, ska inte detta val betraktas som 
delegering av uppgifter och behöver 
således inte uppfylla det som avses i 
kapitel III i denna avdelning.
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Or. es

Motivering

När privata laboratorier utför laboratorieanalyser, -tester och -diagnoser betraktas inte det 
som en delegering av uppgifter, eftersom bara en del av den offentliga kontrollen utförs, i 
detta fall endast expertproverna. Därför kan det inte i sig betraktas som delegering av 
offentlig kontroll.

Ändringsförslag 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Behöriga myndigheter ska inte behöva 
utse nationella referenslaboratorier för att 
dessa laboratorier ska kunna genomföra 
åtgärder som vanligen utförs av ett 
officiellt laboratorium.

Or. es

Ändringsförslag 564
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Officiella laboratorier ska 
tillhandahålla allmänheten en 
förteckning över de metoder som används 
för analyser, tester eller diagnoser som 
utförs i samband med offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet.

utgår

Or. en
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Motivering

Även om resultaten av offentliga kontroller ska göras tillgängliga för allmänheten är det inte 
nödvändigt att precisera hur kontrollerna gjorts. Ett sådant vittgående krav skulle öka de 
officiella laboratoriernas arbetsbörda på ett oacceptabelt sätt.

Ändringsförslag 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en behörig myndighet inte utför 
särskilda prover, analyser eller diagnoser 
inom sitt område, och om den har utsett 
samma officiella laboratorium för samma 
typ av prov, analys eller diagnos som en 
annan behörig myndighet, är det inte 
nödvändigt att den organiserar revisioner 
eller inspektioner.

Or. es

Motivering

Denna skyldighet finns inte med i Europaparlamentets och rådets aktuella förordning (EG) 
nr 882/2004. För ekologiskt jordbruk finns det inga särskilda prov eller analyser, och det som 
skiljer sig åt är till exempel tröskelvärdena eller avsaknaden av vissa substanser. Därför 
anser vi att det är dubbelarbete och att dubbla resurser används när flera revisioner utförs, 
från olika behöriga myndigheter, av samma laboratorium, i samband med samma prov, som 
samtidigt måste vara ackrediterat.

Ändringsförslag 566
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det underpresterar vid de jämförande 
provningar med andra laboratorier som 

c) Det ger otillfredsställande resultat vid 
kvalifikationsprövningar eller de 
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avses i artikel 37.2. jämförande provningar med andra 
laboratorier som avses i artikel 37.2.

Or. pl

Ändringsförslag 567
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Medlemsstaterna kan utse ett 
nationellt referenslaboratorium för att 
utföra de åtgärder som anges i stycke 1.

Or. pl

Ändringsförslag 568
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 36.4 e får 
de behöriga myndigheterna utse följande 
som officiella laboratorier oavsett om de 
uppfyller de villkor som anges i det ledet 
eller inte:

1. Genom undantag från artikel 36.4 e får 
de behöriga myndigheterna utse följande 
som officiella laboratorier, eller 
laboratorier som står under officiell 
tillsyn, oavsett om de uppfyller de villkor 
som anges i det ledet eller inte:

Or. en

Ändringsförslag 569
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led a – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) som utför trikinundersökningar under 
tillsyn av de behöriga myndigheterna eller
av ett officiellt laboratorium som utsetts i 
enlighet med artikel 36.1 och som bedömts 
och ackrediterats i enlighet med standarden 
EN ISO/IEC 17025 ”Allmänna 
kompetenskrav för provnings- och 
kalibreringslaboratorier” för användning av 
de metoder som avses i led a ii i denna 
punkt.

iii) som utför trikinundersökningar under 
tillsyn av de behöriga myndigheterna samt
av ett nationellt referenslaboratorium som 
står under tillsyn av EU:s 
referenslaboratorium, som utsetts i 
enlighet med artikel 36.1 och som bedömts 
och ackrediterats i enlighet med standarden 
EN ISO/IEC 17025 ”Allmänna 
kompetenskrav för provnings- och 
kalibreringslaboratorier” för användning av 
de metoder som avses i led a ii i denna 
punkt.

Or. pl

Ändringsförslag 570
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Laboratorier som utför analyser eller 
tester för att kontrollera att de 
bestämmelser om växtförökningsmaterial 
som avses i artikel 1.2 h följs.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 571
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) i de fall där metoden måste användas på 
grund av en nödsituation eller en ny risk 

c) i de fall där metoden måste användas på 
grund av en nödsituation eller en ny risk 
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för människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön.

för människors eller djurs hälsa, för djurs 
välbefinnande eller för miljön.

Or. en

Ändringsförslag 572
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) i avvaktan på ackrediteringsorganets 
utvärdering och beslut.

Or. fr

Motivering

Analyslaboratorier bör kunna utses temporärt så att ackrediteringsorganets utvärdering kan 
pågå medan laboratorierna är verksamma samtidigt som den rättsliga giltigheten av deras 
analysresultat säkerställs.

Ändringsförslag 573
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 41a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41a

Den offentliga kontrollen av djur och 
varor som förs in till unionen ska 
organiseras med hänsyn till risken och 
kan ske vid gränskontrollstationer, i 
enlighet med avsnitt II i detta kapitel för 
att kontrollera efterlevnaden av särskilda 
lagbestämmelser för vissa djur eller varor, 
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eller på lämplig plats i enlighet med 
avsnitt I i detta kapitel.

Or. fr

Motivering

En inledande artikel som klargör den allmänna principen att importkontroller ska vara 
riskbaserade bör infogas före avsnitt I.

Ändringsförslag 574
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De risker för människors hälsa, djurs 
hälsa eller välbefinnande, växters sundhet 
eller, när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön som är förbundna med olika typer 
av djur och varor.

a) De risker för människors eller djurs 
hälsa, för djurs välbefinnande eller för 
miljön som är förbundna med olika typer 
av djur och varor.

Or. en

Ändringsförslag 575
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) sannolikheten för bedrägerier som 
kan vilseleda konsumenternas 
förväntningar på egenskaper, kvalitet 
eller sammansättning gällande livsmedel 
och andra varor,

Or. en



PE526.077v01-00 76/111 AM\1013305SV.doc

SV

Ändringsförslag 576
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) De garantier som den behöriga 
myndigheten i ursprungstredjelandet har 
lämnat för att djuren och varorna uppfyller 
de krav som fastställs i de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 eller krav som 
konstaterats vara åtminstone likvärdiga 
med dessa.

d) De garantier som den behöriga 
myndigheten i ursprungstredjelandet har 
lämnat för att djuren och varorna uppfyller 
de krav som fastställs i de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 577
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna vid 
gränskontrollstationer och andra 
införselställen till unionen ska genomföra 
offentlig kontroll av följande närhelst de 
har anledning att tro att införseln av dessa 
till unionen kan utgöra en risk för 
människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön:

3. De behöriga myndigheterna vid 
gränskontrollstationer och andra 
införselställen till unionen ska genomföra 
offentlig kontroll av följande närhelst de 
har anledning att tro att införseln av dessa 
till unionen kan utgöra en risk för 
människors eller djurs hälsa, för djurs 
välbefinnande eller för miljön:

Or. en
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Ändringsförslag 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 43 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Typer av offentlig kontroll av djur och
varor som inte är föremål för särskild 
offentlig kontroll vid gränsen

Typer av offentlig kontroll av varor som 
inte är föremål för särskild kontroll

Or. es

Ändringsförslag 579
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) omfatta identitetskontroller och fysiska 
kontroller beroende på risken för 
människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön.

b) omfatta identitetskontroller och fysiska 
kontroller beroende på risken för 
människors eller djurs hälsa, för djurs 
välbefinnande eller för miljön, och 
beroende på sannolikheten för 
bedrägerier som kan vilseleda 
konsumenternas förväntningar på 
egenskaper, kvalitet eller sammansättning 
gällande livsmedel och andra varor.

Or. en

Ändringsförslag 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) omfatta identitetskontroller och fysiska b) omfatta identitetskontroller och fysiska 
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kontroller beroende på risken för 
människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön.

kontroller beroende på risken för 
människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, eller, när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön.

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med det tillämpningsområde som föreslås i ändringen av artikel 1.2 g.

Ändringsförslag 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de dokument- och 
identitetskontroller och fysiska kontroller 
som avses i punkt 1 visar att djuren och
varorna inte är förenliga med de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2, ska 
artiklarna 64.1, 64.3, 64.4, 64.5, 65, 66, 67, 
69.1, 69.2, 70.1 och 70.2 tillämpas.

3. Om de dokument- och 
identitetskontroller och fysiska kontroller 
som avses i punkt 1 visar att varorna inte är 
förenliga med de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2, ska artiklarna 64.1, 64.3, 64.4, 
64.5, 65, 66, 67, 69.1, 69.2, 70.1 och 70.2 
tillämpas.

Or. es

Ändringsförslag 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 följs ska de behöriga 
myndigheterna vid gränskontrollstationen 
för första ankomst till unionen genomföra 
offentlig kontroll av varje sändning av 

1. För att säkerställa att de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 följs ska de behöriga 
myndigheterna vid gränskontrollstationen 
för första ankomst till unionen genomföra 
offentlig kontroll av varje sändning av djur, 
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följande kategorier av djur och varor som 
förs in till unionen från tredjeländer:

produkter av animaliskt ursprung och 
animaliska biprodukter som förs in till 
unionen från tredjeländer:

Identifieringen av djuren och varorna 
med Taric-tilläggsnummer och typ av 
kontroll som ska utföras vid 
gränskontrollstationerna finns i 
bilaga XX.

Or. es

Motivering

Vi försöker förtydliga det som man avser reglera i denna artikel: djur och varor och vilken 
typ av kontroller som ska genomföras vid gränskontrollstationerna.

Ändringsförslag 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Djur. utgår

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkter av animaliskt ursprung, 
avelsmaterial och animaliska biprodukter.

utgår
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Or. es

Motivering

I överensstämmelse med ändringen av inledningen till punkt 1.

Ändringsförslag 585
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkter av animaliskt ursprung, 
avelsmaterial och animaliska biprodukter.

b) Produkter av animaliskt ursprung,
livsmedel som innehåller produkter av 
animaliskt ursprung, avelsmaterial och 
animaliska biprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 586
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Sådana växter, växtprodukter och 
andra föremål och material som kan hysa 
eller sprida växtskadegörare och som 
avses i de förteckningar som upprättats i 
enlighet med artiklarna 68.1 och 69.1 i 
förordning (EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants].

utgår

Or. de
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Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel utgår behövs inte den här utvidgningen i denna 
förordning.

Ändringsförslag 587
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Sådana växter, växtprodukter och 
andra föremål och material som kan hysa 
eller sprida växtskadegörare och som 
avses i de förteckningar som upprättats i 
enlighet med artiklarna 68.1 och 69.1 i 
förordning (EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants].

utgår

Or. de

Ändringsförslag 588
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Sådana växter, växtprodukter och 
andra föremål och material som kan hysa 
eller sprida växtskadegörare och som 
avses i de förteckningar som upprättats i 
enlighet med artiklarna 68.1 och 69.1 i 
förordning (EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants].

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Sådana växter, växtprodukter och 
andra föremål och material som kan hysa 
eller sprida växtskadegörare och som 
avses i de förteckningar som upprättats i 
enlighet med artiklarna 68.1 och 69.1 i 
förordning (EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants].

utgår

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med det tillämpningsområde som föreslås i ändringen av artikel 1.2 g.

Ändringsförslag 590
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Djur och varor som är föremål för en 
nödåtgärd som föreskrivs i sådana 
rättsakter som antagits i enlighet med 
artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002, 
artikel 249 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] eller artiklarna 27.1, 29.1, 
40.2, 41.2, 47.1, 49.2 och 50.2 i 

e) Djur och varor som är föremål för en 
nödåtgärd som föreskrivs i sådana 
rättsakter som antagits i enlighet med 
artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002, 
artikel 249 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Publikationsbyrån: 
infoga nummer på förordningen om 
djurhälsa] och genom vilka det krävs att 
sändningar av dessa djur eller varor, som 
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förordning (EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] och genom vilka 
det krävs att sändningar av dessa djur eller 
varor, som identifierats genom deras 
KN-nummer (Kombinerade 
nomenklaturen), ska bli föremål för 
offentlig kontroll vid införseln till unionen.

identifierats genom deras KN-nummer 
(Kombinerade nomenklaturen), ska bli 
föremål för offentlig kontroll vid införseln 
till unionen.

Or. en

Ändringsförslag 591
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på ändringar av de 
kategorier av sändningar som avses i 
punkt 1 för att inkludera andra produkter 
som kan utgöra risker för människors och 
djurs hälsa, växters sundhet eller, när det 
gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på ändringar av de 
kategorier av sändningar som avses i 
punkt 1 för att inkludera andra produkter 
som kan utgöra risker för människors och 
djurs hälsa.

Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel utgår behövs inte den här utvidgningen i denna 
förordning.

Ändringsförslag 592
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på ändringar av de 
kategorier av sändningar som avses i 
punkt 1 för att inkludera andra produkter 
som kan utgöra risker för människors och 
djurs hälsa, växters sundhet eller, när det 
gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på ändringar av de 
kategorier av sändningar som avses i 
punkt 1 för att inkludera andra produkter 
som kan utgöra risker för människors och 
djurs hälsa eller, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön.

Or. de

Ändringsförslag 593
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på ändringar av de 
kategorier av sändningar som avses i 
punkt 1 för att inkludera andra produkter 
som kan utgöra risker för människors och
djurs hälsa, växters sundhet eller, när det 
gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på ändringar av de 
kategorier av sändningar som avses i 
punkt 1 för att inkludera andra produkter 
som kan utgöra risker för människors eller 
djurs hälsa eller för miljön.

Or. en

Ändringsförslag 594
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Sällskapsdjur enligt definitionen i
artikel 4.1.10 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health].

utgår

Or. en

Motivering

Varje förslag att lätta på kontrollen av sällskapsdjur som förs in i unionen bör granskas 
noggrant av parlamentet och rådet. Dessa befogenheter är långtgående med tanke på att 
tillämpningen av förordning (EG) nr 998/2003 om transporter av sällskapsdjur utan 
kommersiellt syfte (inklusive införsel av djur till unionen) är svag, 65 procent av alla 
sjukdomar hos människor kommer ursprungligen från djur och 75 procent av alla sjukdomar 
hos djur är zoonotiska.

Ändringsförslag 595
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Alla andra kategorier av djur eller 
varor för vilka det inte krävs några 
kontroller vid gränskontrollstationer med 
tanke på de risker de utgör.

utgår

Or. en

Motivering

”Alla andra kategorier av djur” är ett alltför vitt begrepp. Samtliga kategorier av djur som 
omfattas av dessa befogenheter bör innefattas i artikeln. Om kommissionen tillåts lätta på 
kontrollen av djur som förs in i unionen kan detta få stor påverkan på djurs hälsa och 
välbefinnande samt på människors hälsa och på kontrollen av sjukdomar.
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Ändringsförslag 596
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska 
genomföra offentlig kontroll av sändningar 
av de kategorier av djur och varor som 
avses i artikel 45.1 vid sändningens 
ankomst till gränskontrollstationen. Denna 
offentliga kontroll ska omfatta 
dokumentkontroll, identitetskontroll och 
fysisk kontroll.

1. De behöriga myndigheterna ska 
genomföra offentlig kontroll av sändningar 
av de kategorier av djur och varor som 
avses i artikel 45.1 vid sändningens 
ankomst till gränskontrollstationen. Denna 
offentliga kontroll ska ta hänsyn till såväl 
tidigare efterlevnad av reglerna som 
möjliga risker och kan omfatta 
dokumentkontroll, identitetskontroll och 
fysisk kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 597
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fysiska kontroller ska utföras på 
sändningar av de kategorier av djur och 
varor som avses i artikel 45.1 med en 
frekvens som beror på den risk som varje 
djur, vara eller kategori av djur eller varor 
utgör för människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande, växters sundhet eller, 
när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön.

3. Fysiska kontroller ska utföras på 
sändningar av de kategorier av djur och 
varor som avses i artikel 45.1 med en 
frekvens som beror på den risk som varje 
djur, vara eller kategori av djur eller varor 
utgör för människors eller djurs hälsa, för 
djurs välbefinnande eller för miljön.

Or. en
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Ändringsförslag 598
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fysiska kontroller ska utföras på 
sändningar av de kategorier av djur och 
varor som avses i artikel 45.1 med en 
frekvens som beror på den risk som varje 
djur, vara eller kategori av djur eller varor 
utgör för människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande, växters sundhet eller, 
när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön.

3. Fysiska kontroller ska utföras på 
sändningar av de kategorier av djur och 
varor som avses i artikel 45.1 med en 
frekvens som beror på den risk som varje 
djur, vara eller kategori av djur eller varor 
utgör för människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande eller, när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön.

Or. de

Ändringsförslag 599
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fysiska kontroller för att kontrollera att de 
djurhälso- och djurskyddskrav eller de 
växtskyddskrav som fastställs i de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 följs 
ska utföras av, eller under överinseende 
av, personal som har lämplig kompetens 
inom veterinärfrågor respektive 
fytosanitära frågor och som utsetts för 
ändamålet av de behöriga myndigheterna.

Fysiska kontroller för att kontrollera att de 
djurhälso- och djurskyddskrav som 
fastställs i de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2 följs ska utföras av personal som 
har lämplig kompetens inom 
veterinärfrågor och som utsetts för 
ändamålet av de behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 600
Horst Schnellhardt
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Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fysiska kontroller för att kontrollera att de 
djurhälso- och djurskyddskrav eller de 
växtskyddskrav som fastställs i de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 följs 
ska utföras av, eller under överinseende av, 
personal som har lämplig kompetens inom 
veterinärfrågor respektive fytosanitära 
frågor och som utsetts för ändamålet av de 
behöriga myndigheterna.

Fysiska kontroller för att kontrollera att de 
djurhälso- och djurskyddskrav som 
fastställs i de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2 följs ska utföras av, eller under 
överinseende av, personal som har lämplig 
kompetens inom veterinärfrågor och som 
utsetts för ändamålet av de behöriga 
myndigheterna.

Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel utgår behövs inte den här utvidgningen i denna 
förordning.

Ändringsförslag 601
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fysiska kontroller för att kontrollera att de 
djurhälso- och djurskyddskrav eller de 
växtskyddskrav som fastställs i de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 följs 
ska utföras av, eller under överinseende av, 
personal som har lämplig kompetens inom 
veterinärfrågor respektive fytosanitära 
frågor och som utsetts för ändamålet av de 
behöriga myndigheterna.

Fysiska kontroller för att kontrollera att de 
djurhälso- och djurskyddskrav som 
fastställs i de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2 följs ska utföras av, eller under 
överinseende av, personal som har lämplig 
kompetens inom veterinärfrågor och som 
utsetts för ändamålet av de behöriga 
myndigheterna.

Or. de
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Ändringsförslag 602
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana kontroller av djur ska utföras av en 
officiell veterinär eller under dennas 
överinseende.

Sådana kontroller av djur ska utföras av en 
officiell veterinär.

Or. en

Ändringsförslag 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana kontroller av djur ska utföras av en 
officiell veterinär eller under dennas 
överinseende.

Sådana kontroller av djur eller 
djurprodukter ska utföras av en officiell 
veterinär eller under dennas överinseende.

Or. es

Motivering

Den officiella veterinären bör fortfarande ha ansvaret för de beslut som fattas om levande 
djur och djurprodukter (mjölk- och köttprodukter osv.).

Ändringsförslag 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vilka tidsfrister och närmare 
bestämmelser som gäller för utförandet av 

b) vilka tidsfrister och närmare 
bestämmelser som gäller för utförandet av 
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dokumentkontroller, identitetskontroller 
och fysiska kontroller av omlastade 
sändningar av de kategorier av varor som 
avses i artikel 45.1,

dokumentkontroller, identitetskontroller 
och fysiska kontroller av omlastade 
sändningar, vars slutmål är EU, av de 
kategorier av varor som avses i 
artikel 45.1,

Or. es

Motivering

Denna förordning bör tydligt utesluta alla slags sanitära kontroller av varor som ska 
omlastas och sändas till ett tredjeland.

Ändringsförslag 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) i vilka fall och på vilka villkor 
identitetskontroller och fysiska kontroller 
av omlastade sändningar och av djur som 
anländer luft- eller sjövägen och som 
stannar kvar på samma transportmedel 
för den fortsatta resan får ske vid en 
annan gränskontrollstation än 
gränskontrollstationen för första ankomst 
till unionen,

c) i vilka fall och på vilka villkor 
identitetskontroller och fysiska kontroller 
av omlastade sändningar får ske vid en 
annan gränskontrollstation än 
gränskontrollstationen för första ankomst 
till unionen,

Or. es

Motivering

För att garantera att inga förseningar sker i gränskontrollstationen, främst av 
djurskyddsskäl, bör alla kontroller när det gäller djur som anländer luft- eller sjövägen och 
som stannar kvar på samma transportmedel för den fortsatta resan (dokument- och 
identitetskontroll samt fysisk kontroll) ske vid gränskontrollstationen för införseln i EU (inte 
vid gränskontrollstationen för första ankomst).

Ändringsförslag 606
Martina Anderson
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Förslag till förordning
Artikel 50 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa enhetlig tillämpning av 
bestämmelserna i artiklarna 47, 48 och 49 
ska kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa närmare 
bestämmelser för vilka aktiviteter som ska 
genomföras under och efter de dokument-
och identitetskontroller och de fysiska 
kontroller som avses i dessa bestämmelser 
för att säkerställa att den offentliga 
kontrollen utförs effektivt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

För att säkerställa enhetlig tillämpning av 
bestämmelserna i artiklarna 47, 48 och 49 
ska kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa allmänna 
riktlinjer för vilka aktiviteter som ska 
genomföras under och efter de dokument-
och identitetskontroller och de fysiska 
kontroller som avses i dessa bestämmelser 
för att säkerställa att den offentliga 
kontrollen utförs effektivt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

Or. en

Ändringsförslag 607
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på bestämmelser om i vilka 
fall och på vilka villkor

1. Behöriga myndigheter får utföra de 
identitetskontroller och fysiska kontroller 
av djur och varor som förs in i unionen 
från tredjeländer som avses i stycke 1 vid 
andra kontrollstationer än 
gränskontrollstationer, förutsatt att dessa 
kontrollstationer uppfyller kraven i 
artikel 62.3 och i de genomförandeakter 
som antas i enlighet med artikel 62.4. 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 139 med 
avseende på bestämmelser om i vilka fall 
och på vilka villkor

Or. en
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Ändringsförslag 608
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identitetskontroller och fysiska 
kontroller av sändningar av de kategorier 
av djur och varor som avses i artikel 45.1 
får utföras av behöriga myndigheter vid 
andra kontrollställen än 
gränskontrollstationer, under 
förutsättning att dessa kontrollställen 
uppfyller kraven i artikel 62.3 och i de
genomförandeakter som antagits i 
enlighet med artikel 62.4,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identitetskontroller och fysiska 
kontroller av sändningar av de kategorier 
av djur och varor som avses i artikel 45.1 
får utföras av behöriga myndigheter vid 
andra kontrollställen än 
gränskontrollstationer, under förutsättning 
att dessa kontrollställen uppfyller kraven i 
artikel 62.3 och i de genomförandeakter 
som antagits i enlighet med artikel 62.4,

a) identitetskontroller och fysiska 
kontroller av sändningar av de kategorier 
av djur och varor som avses i artikel 45.1 
får utföras av behöriga myndigheter vid 
andra gränskontrollställen än 
gränskontrollstationer, under förutsättning 
att dessa kontrollställen uppfyller kraven i 
artikel 62.3 och i de genomförandeakter 
som antagits i enlighet med artikel 62.4,

Or. es
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Motivering

Det handlar om att utföra kontrollen vid ett annat ställe för gränskontroll. Det är därför 
nödvändigt att ange detta för att undvika förvirring.

Ändringsförslag 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) varor som beställts genom 
distansförsäljning.

iii) små partier som skickas till enskilda 
eller som anskaffas genom 
distansförsäljning (via telefon, post eller 
internet).

Or. es

Motivering

Detta förslag avser att överensstämma med hänvisningen till samma fråga i kommissionens 
förordning (EG) nr 206/2009.

Ändringsförslag 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led c – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) sällskapsdjur som reser med sina 
ägare.

Or. es

Motivering

Enligt förslaget får behöriga myndigheter till tullmyndigheter eller andra offentliga 
myndigheter överlåta särskilda uppgifter. Bland dessa bör kontrollen av sällskapsdjur som 
reser med sina ägare ingå.



PE526.077v01-00 94/111 AM\1013305SV.doc

SV

Ändringsförslag 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artiklarna 54.2 b, 55.2 a, 57, 58, 60, 61, 
62.3 och 62.4 ska gälla för de 
kontrollställen som avses i punkt 1 a.

2. Artiklarna 54.2 b, 55.2 a, 57, 58, 60, 61, 
62.3 och 62.4 ska gälla för de 
gränskontrollställen som avses i punkt 1 a.

Or. es

Motivering

Det handlar om att utföra kontrollen vid ett annat ställe för gränskontroll. Det är därför 
nödvändigt att ange detta för att det inte ska bli förvirrande.

Ändringsförslag 613
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) kriterierna och förfarandena för att 
fastställa och ändra frekvenserna för 
fysiska kontroller av sändningar av de 
kategorier av djur och varor som avses i 
artikel 45.1 a, b och c och anpassa dem till 
den risknivå som är förbunden med dessa 
kategorier, med beaktande av

a) kriterierna och förfarandena för att 
fastställa och ändra minimifrekvenserna
för fysiska kontroller av sändningar av de 
kategorier av djur och varor som avses i 
artikel 45.1 a, b och c och anpassa dem till 
den risknivå som är förbunden med dessa 
kategorier, med beaktande av

Or. en

Ändringsförslag 614
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) förfarandena för att säkerställa att den 
frekvens för fysiska kontroller som 
fastställts i enlighet med led a tillämpas på 
ett enhetligt sätt och utan dröjsmål.

c) förfarandena för att säkerställa att den 
minimifrekvens för fysiska kontroller som 
fastställts i enlighet med led a tillämpas på 
ett enhetligt sätt och utan dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 615
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) frekvensen för fysiska kontroller för de 
kategorier av varor som avses i 
artikel 45.1 d,

a) minimifrekvensen för fysiska kontroller 
för de kategorier av varor som avses i 
artikel 45.1 d,

Or. en

Ändringsförslag 616
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) frekvensen för fysiska kontroller för de 
kategorier av djur och varor som avses i 
artikel 45.1 e och f om detta inte redan 
föreskrivs i de rättsakter som det hänvisas 
till i dessa led.

b) minimifrekvensen för fysiska kontroller 
för de kategorier av djur och varor som 
avses i artikel 45.1 e och f om detta inte 
redan föreskrivs i de rättsakter som det 
hänvisas till i dessa led.

Or. en

Ändringsförslag 617
Horst Schnellhardt
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Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslut som fattas efter en fysisk kontroll av 
att djurhälso- och djurskyddskraven eller 
växtskyddskraven följs ska fattas av 
personal som har lämplig kompetens inom 
veterinärfrågor respektive fytosanitära 
frågor och som av de behöriga 
myndigheterna utsetts för ändamålet.

Beslut som fattas efter en fysisk kontroll av 
att djurhälso- och djurskyddskraven följs 
ska fattas av personal som har lämplig 
kompetens inom veterinärfrågor och som 
av de behöriga myndigheterna utsetts för 
ändamålet.

Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel utgår behövs inte den här utvidgningen i denna 
förordning.

Ändringsförslag 618
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslut som fattas efter en fysisk kontroll av 
att djurhälso- och djurskyddskraven eller 
växtskyddskraven följs ska fattas av 
personal som har lämplig kompetens inom 
veterinärfrågor respektive fytosanitära 
frågor och som av de behöriga 
myndigheterna utsetts för ändamålet.

Beslut som fattas efter en fysisk kontroll av 
att djurhälso- och djurskyddskraven följs 
ska fattas av personal som har lämplig 
kompetens inom veterinärfrågor och som 
av de behöriga myndigheterna utsetts för 
ändamålet.

Or. en

Ändringsförslag 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslut om sändningar av djur ska fattas av 
en officiell veterinär eller under dennas 
överinseende.

Beslut om sändningar av djur och 
djurprodukter ska fattas av en officiell 
veterinär.

Or. es

Motivering

Den officiella veterinären bör fortfarande ha ansvaret för de beslut som tas om levande djur 
och djurprodukter (mjölk- och köttprodukter osv.).

Ändringsförslag 620
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslut om sändningar av djur ska fattas av 
en officiell veterinär eller under dennas 
överinseende.

Beslut om sändningar av djur ska fattas av 
en officiell veterinär.

Or. en

Ändringsförslag 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta beslut ska anges i det 
gemensamma hälsodokumentet för 
införsel som regleras i följande artiklar:



PE526.077v01-00 98/111 AM\1013305SV.doc

SV

Or. es

Motivering

För att förfarandet ska bli tydligare.

Ändringsförslag 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) via Traces-systemet vidarebefordra 
uppgifterna i led i.

ii) via Traces-systemet eller genom 
elektroniskt utbyte med Traces-systemet
vidarebefordra uppgifterna i led i.

Or. en

Ändringsförslag 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De aktörer och behöriga myndigheter 
som avses i detta stycke får också använda 
ett nationellt informationssystem för att 
föra in uppgifter i Traces-systemet.

Or. en

Ändringsförslag 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De behöriga myndigheterna vid 
gränskontrollstationen ska fylla i samtliga 
delar av hälsodokumentet så snart som

4. De behöriga myndigheterna vid 
gränskontrollstationen ska registrera 
sändningen i det gemensamma 
hälsodokumentet för införsel när alla 
nödvändiga offentliga kontroller har 
gjorts i enlighet med artikel 47,1.

Or. es

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ersätta hela punkt 4 med en ny, enklare och lättförståelig 
formulering.

Ändringsförslag 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) all den offentliga kontroll som krävs 
enligt artikel 47.1 har genomförts,

utgår

Or. es

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ersätta hela punkt 4 med en ny, enklare och lättförståelig 
formulering.

Ändringsförslag 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) resultaten av fysiska kontroller, om 
sådana krävs, är tillgängliga,

utgår

Or. es

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ersätta hela punkt 4 med en ny, enklare och lättförståelig 
formulering.

Ändringsförslag 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ett beslut om sändningen har fattats i 
enlighet med artikel 53 och registrerats på 
hälsodokumentet.

utgår

Or. es

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ersätta hela punkt 4 med en ny, enklare och lättförståelig 
formulering.

Ändringsförslag 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på bestämmelser om i vilka 

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på bestämmelser om i vilka 
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fall och på vilka villkor sändningar av de 
kategorier av djur och varor som avses i 
artikel 45.1 måste åtföljas av det 
gemensamma hälsodokumentet till 
destinationsorten.

fall och på vilka villkor sändningar av de 
kategorier av djur och varor som avses i 
artikel 45.1 måste åtföljas av det 
gemensamma hälsodokumentet till 
destinationsorten. I varje fall ska en kopia 
på det gemensamma hälsodokumentet för 
införsel följa med varje sändning av de 
kategorier av djur och varor som avses i 
artikel 45.1 till slutdestinationen.

Or. es

Motivering

En kopia på det gemensamma hälsodokumentet för införsel ska alltid följa med sändningarna 
av kontrollerade djur och varor till slutdestinationen.

Ändringsförslag 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 57 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utseende av gränskontrollstationer Godkännande av gränskontrollstationer

Or. es

Motivering

Det är inte tullmyndigheterna som ska utse gränskontrollstationerna, utan behörig 
veterinär-/hälsovårdsmyndighet.

Ändringsförslag 630
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom tre månader från mottagandet av 
den underrättelse som avses i punkt 2 ska 
kommissionen underrätta medlemsstaten

utgår

a) om förutsättningen för att den 
föreslagna gränskontrollstationen ska 
kunna utses är att kommissionens 
experter utfört en kontroll i enlighet med 
artikel 115 och konstaterat att 
minimikraven i artikel 62 uppfylls,

b) om datum för en sådan kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 631
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om förutsättningen för att den 
föreslagna gränskontrollstationen ska 
kunna utses är att kommissionens 
experter utfört en kontroll i enlighet med 
artikel 115 och konstaterat att 
minimikraven i artikel 62 uppfylls,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 632
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om datum för en sådan kontroll. utgår
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Or. en

Ändringsförslag 633
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaten ska skjuta upp 
utseendet av gränskontrollstationen till 
dess att kommissionen har meddelat att 
resultatet av kontrollen visar att kraven 
uppfylls.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 634
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den utrustning och de lokaler som är 
tillgängliga för offentlig kontroll av var 
och en av de kategorier av djur och varor 
som gränskontrollstationen har utsetts
för.

utgår

Or. en

Motivering

De krav som anges i kommissionens förslag är onödiga och alltför betungande.

Ändringsförslag 635
Julie Girling
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Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Volymen djur och varor som hanteras 
per kalenderår för var och en av de 
kategorier av djur och varor som avses i 
artikel 45.1 som gränskontrollstationen 
har utsetts för.

utgår

Or. en

Motivering

De krav som anges i kommissionens förslag är onödiga och alltför betungande.

Ändringsförslag 636
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Godkännande av gränskontrollstationer i 
enlighet med artikel 6 i rådets 
direktiv 97/78/EG och artikel 6 i rådets 
direktiv 91/496/EEG samt utseenden av 
införselställen i enlighet med artikel 5 i 
förordning (EG) nr 669/2009 och av 
införselorter i enlighet med artikel 13c.4 i 
rådets direktiv 2000/29/EG ska återkallas.

1. Godkännande av gränskontrollstationer i 
enlighet med artikel 6 i rådets 
direktiv 91/496/EEG samt utseenden av 
införselställen i enlighet med artikel 5 i 
förordning (EG) nr 669/2009 och av 
införselorter i enlighet med artikel 13c.4 i 
rådets direktiv 2000/29/EG ska återkallas.

Or. en

Motivering

Undantaget i artikel 6 i direktiv 97/78/EG som tillåter gränskontrollstationer på ett visst 
avstånd från införselstället för att ta hänsyn till geografiska förutsättningar bör behållas.

Ändringsförslag 637
Martina Anderson
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Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på i vilka fall och enligt 
vilka förfaranden gränskontrollstationer, 
vilkas utseende endast delvis har 
återkallats i enlighet med punkt 1 a, får 
utses på nytt genom undantag från 
bestämmelserna i artikel 57.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 638
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska omedelbart 
tillfälligt återkalla utseendet av en 
gränskontrollstation och beordra att 
verksamheten stoppas, för alla eller för
vissa av de kategorier av djur och varor 
som utseendet omfattar, i de fall där sådan 
verksamhet kan utgöra en risk för 
människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön.

1. Medlemsstaterna ska omedelbart 
tillfälligt återkalla utseendet av en 
gränskontrollstation och beordra att 
verksamheten stoppas, för alla eller för 
vissa av de kategorier av djur och varor 
som utseendet omfattar, i de fall där sådan 
verksamhet kan utgöra en risk för 
människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande.

Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel utgår behövs inte den här utvidgningen i denna 
förordning.
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Ändringsförslag 639
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska omedelbart 
tillfälligt återkalla utseendet av en 
gränskontrollstation och beordra att 
verksamheten stoppas, för alla eller för 
vissa av de kategorier av djur och varor 
som utseendet omfattar, i de fall där sådan 
verksamhet kan utgöra en risk för 
människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön.

1. Medlemsstaterna ska omedelbart 
tillfälligt återkalla utseendet av en 
gränskontrollstation och beordra att 
verksamheten stoppas, för alla eller för 
vissa av de kategorier av djur och varor 
som utseendet omfattar, i de fall där sådan 
verksamhet kan utgöra en risk för 
människors eller djurs hälsa, för djurs 
välbefinnande eller för miljön.

Or. en

Ändringsförslag 640
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska omedelbart 
tillfälligt återkalla utseendet av en 
gränskontrollstation och beordra att 
verksamheten stoppas, för alla eller för 
vissa av de kategorier av djur och varor 
som utseendet omfattar, i de fall där sådan 
verksamhet kan utgöra en risk för 
människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön.

1. Medlemsstaterna ska omedelbart 
tillfälligt återkalla utseendet av en 
gränskontrollstation och beordra att 
verksamheten stoppas, för alla eller för 
vissa av de kategorier av djur och varor 
som utseendet omfattar, i de fall där sådan 
verksamhet kan utgöra en risk för 
människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande eller, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön.
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Or. de

Ändringsförslag 641
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa förfaranden 
för det utbyte av information och 
meddelanden som avses i punkt 2 och i 
punkt 4 b.

utgår

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

Or. en

Motivering

Ingen lagstiftning krävs när det avsedda ändamålet är att säkerställa grundläggande 
kommunikation mellan medlemsstater eller mellan medlemsstater och kommissionen eller 
allmänheten. I lagstiftningen bör bara anges att sådan kommunikation krävs.

Ändringsförslag 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gränskontrollstationerna ska ligga i 
omedelbar närhet av införselstället till 
unionen och på en av tullmyndigheterna i 
enlighet med artikel 38.1 i 
förordning (EEG) nr 2913/92 anvisad,
lämpligt utrustad plats.

1. Gränskontrollstationerna ska ligga i 
omedelbar närhet av införselstället till 
unionen och på en i enlighet med 
artikel 38.1 i förordning (EEG) nr 2913/92 
lämpligt utrustad plats.

Or. es
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Motivering

Det är inte tullmyndigheterna som ska utse gränskontrollstationerna, utan behörig 
veterinär-/hälsovårdsmyndighet.

Ändringsförslag 643
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter precisera kraven i 
punkt 3 för att ta hänsyn till specifika 
egenskaper och logistiska behov i 
samband med offentlig kontroll och med 
tillämpningen av de åtgärder som vidtas i 
enlighet med artiklarna 64.3, 64.5 och 65 
för de olika kategorier av djur och varor 
som avses i artikel 45.1.

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 644
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid misstanke om att sändningar av de 
kategorier av djur och varor som avses i 
artikel 45.1 inte är förenliga med de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 ska 
den behöriga myndigheten genomföra 
offentlig kontroll för att bekräfta eller 
undanröja misstanken.

1. Vid misstanke om att sändningar av de 
kategorier av djur och varor som avses i 
artikel 45.1 inte är förenliga med de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 ska 
den behöriga myndigheten genomföra 
offentlig kontroll eller delegera ansvaret 
till annan behörig myndighet för att 
bekräfta eller undanröja misstanken.
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Or. en

Motivering

Certifieringen av det ekologiska jordbruket bygger på ett processinriktat arbetssätt. Det är 
nödvändigt att uppmärksamma detta särdrag för att kunna bevara det nuvarande ekologiska 
kontrollsystemet.

Ändringsförslag 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sändningar av djur och varor för vilka 
aktören inte anger om de består av de 
kategorier av djur och varor som avses i 
artikel 45.1 ska vara föremål för offentlig 
kontroll av de behöriga myndigheterna om 
det finns anledning att tro att sådana 
kategorier av djur eller varor finns i 
sändningen.

2. När de behöriga myndigheterna 
misstänker att vissa djur och/eller varor, 
som aktörerna inte har angett, finns i en 
sändning, ska offentlig kontroll 
genomföras i enlighet med artikel 45.1.

Or. es

Motivering

En alternativ tydligare skrivning föreslås.

Ändringsförslag 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska 
omhänderta de sändningar som avses i 
punkterna 1 och 2 till dess att de har fått 
resultaten av den offentliga kontroll som 

De behöriga myndigheterna ska utföra 
skärpta kontroller av de sändningar som 
avses i punkterna 1 och 2, med de 
provtagningar och analyser som krävs 
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anges i de punkterna. samt omhänderta sändningarna till dess 
att de har fått resultaten av den offentliga 
kontroll som anges i de nämnda punkterna.

Or. es

Motivering

Dessa misstänkta eller ej angivna varor bör utsättas för skärpta kontroller med analyser.

Ändringsförslag 647
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om de behöriga myndigheterna har 
anledning att misstänka bedrägligt 
beteende hos en aktör eller om den 
offentliga kontrollen ger skäl att anta 
allvarliga eller upprepade överträdelser av 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2, 
ska de, i förekommande fall och utöver de 
åtgärder som anges i artikel 64.3, skärpa 
den offentliga kontrollen av sändningar 
med samma ursprung respektive samma 
användningsområde.

4. Om de behöriga myndigheterna har 
anledning att misstänka bedrägligt 
beteende hos en aktör eller om den 
offentliga kontrollen ger skäl att anta 
allvarliga eller upprepade överträdelser av 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2, 
ska de utöver de åtgärder som anges i 
artikel 64.3, skärpa den offentliga 
kontrollen av sändningar med samma 
ursprung respektive samma 
användningsområde.

Or. en

Ändringsförslag 648
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheterna ska via 
Traces-systemet underrätta kommissionen 
och medlemsstaterna om beslutet att

5. De behöriga myndigheterna ska via 
Traces-systemet och systemet för snabb 
varning för livsmedel och foder (RASFF) 
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genomföra skärpt offentlig kontroll enligt 
punkt 4 med uppgifter om det påstådda 
bedrägliga beteendet eller de påstådda 
allvarliga eller upprepade överträdelserna.

underrätta kommissionen och 
medlemsstaterna om beslutet att genomföra 
skärpt offentlig kontroll enligt punkt 4 med 
uppgifter om det påstådda bedrägliga 
beteendet eller de påstådda allvarliga eller 
upprepade överträdelserna.

Or. en


