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Ændringsforslag 649
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 64 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde 
af manglende overholdelse i forbindelse 
med sendinger, som indføres til Unionen 
fra tredjelande

Foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde 
af manglende overholdelse i forbindelse 
med sendinger

Or. es

Begrundelse

Overskriften er forvirrende, da det tyder på, at sendingerne allerede er indført, hvorefter de 
nægtes indførsel.

Ændringsforslag 650
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder foretager 
officiel tilbageholdelse af enhver sending 
af dyr eller varer, der indføres til Unionen 
fra tredjelande, og som ikke overholder de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2,
og nægter den indførsel til Unionen.

Hvis de kompetente myndigheder som 
følge af den offentlige kontrol ved 
grænsekontrolsteder i henhold til artikel 
45 fastslår, at sendinger af dyr og varer 
ikke overholder de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, udsender de en udtalelse 
eller afgørelse, hvoraf det fremgår, at 
sendingen ikke overholder lovgivningen, 
eller at der er tale om en negativ kontrol, 
hvilket afspejles i det fælles 
sundhedsimportdokument. De kompetente 
myndigheder foretager ligeledes officiel 
tilbageholdelse af den sending af dyr eller 
varer, der indføres til Unionen.

Or. es
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Begrundelse

Ændringsforslaget skal præcisere proceduren.

Ændringsforslag 651
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det er relevant, isoleres enhver sådan 
sending eller holdes i karantæne, og dyrene 
i sendingen opstaldes og behandles på 
passende vis, indtil der foreligger 
yderligere afgørelse.

Hvis det er relevant, isoleres enhver sådan 
sending eller en del af sendingen eller
holdes i karantæne, og dyrene i sendingen 
opstaldes og behandles på passende vis, 
indtil der foreligger yderligere afgørelse.
Der tages ligeledes hensyn til de specielle 
behov hos andre varer.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget skal præcisere proceduren og henvise til muligheden for at afvise en del af 
en sending.

Ændringsforslag 652
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter om muligt at have hørt den 
operatør, der er ansvarlig for sendingen,
pålægger de kompetente myndigheder 
omgående operatøren:

3. Efter om muligt at have hørt den 
operatør, der er ansvarlig for sendingen,
træffer de kompetente myndigheder 
omgående beslutning om 
bestemmelsesstedet, som er et af følgende:

Or. es
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Begrundelse

Ændringsforslaget skal præcisere proceduren.

Ændringsforslag 653
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at destruere sendingen i givet fald under 
overholdelse af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, eller

a) at destruere sendingen eller en del af 
sendingen i givet fald under overholdelse 
af de regler, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2, eller

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget skal præcisere proceduren og henvise til muligheden for at afvise en del af 
en sending.

Ændringsforslag 654
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at destruere sendingen i givet fald under 
overholdelse af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, eller

a) at destruere sendingen på en human 
måde i tilfælde af levende dyr og i givet 
fald under overholdelse af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller

Or. en

Ændringsforslag 655
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at videresende sendingen uden for 
Unionen, jf. artikel 70, stk. 1 og 2, eller

b) at videresende sendingen eller en del af 
sendingen uden for Unionen, jf. artikel 70, 
stk. 1 og 2, eller

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget skal præcisere proceduren og henvise til muligheden for at afvise en del af 
en sending.

Ændringsforslag 656
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at underkaste sendingen særlig 
behandling, jf. artikel 69, stk. 1 og 2, eller 
iværksætte enhver anden foranstaltning, 
som er nødvendig for at sikre 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, og, hvis det er 
relevant, omdirigere sendingen mod andre 
formål end dem, som den oprindelig var 
beregnet til.

c) at underkaste sendingen eller en del af 
sendingen særlig behandling, jf. artikel 69, 
stk. 1 og 2, eller iværksætte enhver anden 
foranstaltning, som er nødvendig for at 
sikre overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, og, hvis det er 
relevant, omdirigere sendingen mod andre 
formål end dem, som den oprindelig var 
beregnet til.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget skal præcisere proceduren og henvise til muligheden for at afvise en del af 
en sending.
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Ændringsforslag 657
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelsen sker via IT-
informationsstyringssystemet, jf. artikel 
130, stk. 1.

Meddelelsen sker via systemerne TRACES 
og RASFF, jf. artikel 130, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 658
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 65 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der skal træffes
vedrørende dyr og varer, som indføres til 
Unionen fra tredjelande, og som udgør en 
risiko

Foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde 
af manglende overholdelse i forbindelse 
med sendinger, som udgør en risiko

Or. es

Begrundelse

Teksten bør forenkles, da den eneste forskel mellem denne artikel og artikel 64 er, at 
ovennævnte sendinger ikke kan videresendes.

Ændringsforslag 659
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis offentlig kontrol viser, at en sending 
af dyr eller varer udgør en risiko for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed,
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet, isoleres en sådan sending eller 
holdes i karantæne, og dyrene i sendingen 
opstaldes og behandles på passende vis, 
indtil der foreligger yderligere afgørelse.

Hvis offentlig kontrol viser, at en sending 
af dyr eller varer udgør en risiko for 
menneskers eller dyrs sundhed eller for
dyrevelfærden, isoleres en sådan sending 
eller holdes i karantæne, og dyrene i 
sendingen opstaldes og behandles på 
passende vis, indtil der foreligger 
yderligere afgørelse.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 660
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis offentlig kontrol viser, at en sending 
af dyr eller varer udgør en risiko for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for
miljøet, isoleres en sådan sending eller 
holdes i karantæne, og dyrene i sendingen 
opstaldes og behandles på passende vis, 
indtil der foreligger yderligere afgørelse.

Hvis offentlig kontrol viser, at en sending 
af dyr eller varer udgør en risiko for 
menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller miljøet, isoleres en 
sådan sending eller holdes i karantæne, og 
dyrene i sendingen opstaldes og behandles 
på passende vis, indtil der foreligger 
yderligere afgørelse.

Or. en



AM\1013306DA.doc 9/112 PE526.078v01-00

DA

Ændringsforslag 661
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis offentlig kontrol viser, at en sending 
af dyr eller varer udgør en risiko for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet, isoleres en sådan sending eller 
holdes i karantæne, og dyrene i sendingen 
opstaldes og behandles på passende vis, 
indtil der foreligger yderligere afgørelse.

Hvis offentlig kontrol viser, at en sending 
af dyr eller varer udgør en risiko for 
menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet, isoleres en sådan sending eller 
holdes i karantæne, og dyrene i sendingen 
opstaldes og behandles på passende vis, 
indtil der foreligger yderligere afgørelse.

Or. de

Ændringsforslag 662
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) påbyder straks, at operatøren destruerer 
sendingen i givet fald i henhold til de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
og træffer alle de fornødne foranstaltninger 
til at beskytte menneskers, dyrs eller
planters sundhed, dyrevelfærden eller 
miljøet, eller

a) påbyder straks, at operatøren destruerer 
sendingen i givet fald i henhold til de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
og træffer alle de fornødne foranstaltninger 
til at beskytte menneskers eller dyrs
sundhed eller dyrevelfærden, eller

Or. de

Begrundelse

Adskillelsen af de sektorspecifikke regler vedrørende plantesundhed, 
planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler gør denne udvidelse unødvendig i 
denne forordning.
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Ændringsforslag 663
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) påbyder straks, at operatøren destruerer 
sendingen i givet fald i henhold til de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
og træffer alle de fornødne foranstaltninger 
til at beskytte menneskers, dyrs eller 
planters sundhed, dyrevelfærden eller 
miljøet, eller

a) påbyder straks, at operatøren destruerer 
sendingen i givet fald i henhold til de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
og træffer alle de fornødne foranstaltninger 
til at beskytte menneskers eller dyrs 
sundhed, dyrevelfærden eller miljøet, eller

Or. en

Ændringsforslag 664
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) påbyder straks, at operatøren destruerer 
sendingen i givet fald i henhold til de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
og træffer alle de fornødne foranstaltninger 
til at beskytte menneskers, dyrs eller 
planters sundhed, dyrevelfærden eller 
miljøet, eller

a) påbyder straks, at operatøren destruerer 
sendingen i givet fald i henhold til de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
og træffer alle de fornødne foranstaltninger 
til at beskytte menneskers eller dyrs 
sundhed, dyrevelfærden eller miljøet, eller

Or. de

Ændringsforslag 665
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) påbyder straks, at operatøren destruerer 
sendingen i givet fald i henhold til de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
og træffer alle de fornødne foranstaltninger 
til at beskytte menneskers, dyrs eller 
planters sundhed, dyrevelfærden eller 
miljøet, eller

a) påbyder straks, at operatøren destruerer 
sendingen på en human måde i tilfælde af 
levende dyr og i givet fald i henhold til de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
og træffer alle de fornødne foranstaltninger 
til at beskytte menneskers, dyrs eller 
planters sundhed, dyrevelfærden eller 
miljøet, eller

Or. en

Ændringsforslag 666
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erklærer de officielle certifikater og 
andre dokumenter, der ledsager sendinger, 
som har været omfattet af foranstaltninger i 
henhold til artikel 64, stk. 3 og 5, og artikel 
65, for ugyldige

a) erklærer certifikater og de andre
officielle dokumenter, der ledsager 
sendinger, som har været omfattet af
foranstaltninger i henhold til artikel 64, stk. 
3 og 5, og artikel 65, for ugyldige

Or. es

Ændringsforslag 667
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor den offentlige kontrol 
blev gennemført, overvåger 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
er pålagt i henhold til artikel 64, stk. 3 og 
5, og artikel 65, for at sikre, at sendingen 

De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor den offentlige kontrol 
blev gennemført, overvåger 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
er pålagt i henhold til artikel 64, stk. 3 og 
5, og artikel 65, for at sikre, at sendingen 
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ikke giver anledning til skadelige 
virkninger for menneskers, dyrs eller
planters sundhed, dyrevelfærden eller 
miljøet i forbindelse med eller inden 
gennemførelsen af de pågældende 
foranstaltninger.

ikke giver anledning til skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs
sundhed eller dyrevelfærden i forbindelse 
med eller inden gennemførelsen af de 
pågældende foranstaltninger.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 668
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor den offentlige kontrol 
blev gennemført, overvåger 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
er pålagt i henhold til artikel 64, stk. 3 og 
5, og artikel 65, for at sikre, at sendingen 
ikke giver anledning til skadelige 
virkninger for menneskers, dyrs eller 
planters sundhed, dyrevelfærden eller 
miljøet i forbindelse med eller inden 
gennemførelsen af de pågældende 
foranstaltninger.

De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor den offentlige kontrol 
blev gennemført, overvåger 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
er pålagt i henhold til artikel 64, stk. 3 og 
5, og artikel 65, for at sikre, at sendingen 
ikke giver anledning til skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed, dyrevelfærden eller miljøet i 
forbindelse med eller inden 
gennemførelsen af de pågældende 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 669
Ewald Stadler
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Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor den offentlige kontrol 
blev gennemført, overvåger 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
er pålagt i henhold til artikel 64, stk. 3 og 
5, og artikel 65, for at sikre, at sendingen 
ikke giver anledning til skadelige 
virkninger for menneskers, dyrs eller 
planters sundhed, dyrevelfærden eller 
miljøet i forbindelse med eller inden 
gennemførelsen af de pågældende 
foranstaltninger.

De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor den offentlige kontrol 
blev gennemført, overvåger 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
er pålagt i henhold til artikel 64, stk. 3 og 
5, og artikel 65, for at sikre, at sendingen 
ikke giver anledning til skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed, dyrevelfærden eller miljøet i 
forbindelse med eller inden 
gennemførelsen af de pågældende 
foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 670
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operatøren skal straks gennemføre alle 
de foranstaltninger, som de kompetente 
myndigheder har påbudt i henhold til 
artikel 64, stk. 3 og 5, og artikel 65, og 
senest 60 dage efter den dato, hvor de 
kompetente myndigheder meddelte 
operatøren deres afgørelse i henhold til 
artikel 64, stk. 4.

1. Operatøren skal straks gennemføre alle 
de foranstaltninger, som de kompetente 
myndigheder har påbudt i henhold til 
artikel 64, stk. 3 og 5, og artikel 65, og for 
så vidt angår varer senest 60 dage efter 
den dato, hvor de kompetente myndigheder 
meddelte operatøren deres afgørelse i 
henhold til artikel 64, stk. 4.

Or. es

Begrundelse

Operatøren gives 60 dage til at efterkomme den afgørelse, som er truffet af de kompetente 
myndigheder. Denne frist er for lang, når der er tale om levende dyr.
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Ændringsforslag 671
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 
65, at sendingen destrueres i egnede 
faciliteter, der ligger så tæt som muligt på 
grænsekontrolstedet, idet der træffes alle 
de fornødne foranstaltninger til at beskytte
menneskers eller dyrs eller planters 
sundhed, dyrevelfærden eller miljøet.

b) i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 
65, at sendingen destrueres i egnede 
faciliteter, der ligger så tæt som muligt på 
grænsekontrolstedet, idet der træffes alle 
de fornødne foranstaltninger til at beskytte 
menneskers eller dyrs sundhed eller 
dyrevelfærden.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 672
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 
65, at sendingen destrueres i egnede 
faciliteter, der ligger så tæt som muligt på 
grænsekontrolstedet, idet der træffes alle 
de fornødne foranstaltninger til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller miljøet.

b) i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 
65, at sendingen destrueres i egnede 
faciliteter, der ligger så tæt som muligt på 
grænsekontrolstedet, idet der træffes alle 
de fornødne foranstaltninger til at beskytte 
menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller miljøet.

Or. en
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Ændringsforslag 673
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 
65, at sendingen destrueres i egnede 
faciliteter, der ligger så tæt som muligt på 
grænsekontrolstedet, idet der træffes alle 
de fornødne foranstaltninger til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller miljøet.

b) i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 
65, at sendingen destrueres i egnede 
faciliteter, der ligger så tæt som muligt på 
grænsekontrolstedet, idet der træffes alle 
de fornødne foranstaltninger til at beskytte 
menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller miljøet.

Or. de

Ændringsforslag 674
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder kan 
forlænge den periode, der er omhandlet i 
denne artikel, stk. 1 og 2, så længe, det er 
nødvendigt for at få resultaterne af den 
supplerende ekspertudtalelse, som er 
omhandlet i artikel 34, forudsat at dette 
ikke har skadelige virkninger for 
menneskers, dyrs og planters sundhed, 
dyrevelfærden og, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for
miljøet.

3. De kompetente myndigheder kan 
forlænge den periode, der er omhandlet i 
denne artikel, stk. 1 og 2, så længe, det er 
nødvendigt for at få resultaterne af den 
supplerende ekspertudtalelse, som er 
omhandlet i artikel 34, forudsat at dette 
ikke har skadelige virkninger for 
menneskers og dyrs sundhed, 
dyrevelfærden og miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 675
Ewald Stadler
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Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder kan 
forlænge den periode, der er omhandlet i 
denne artikel, stk. 1 og 2, så længe, det er 
nødvendigt for at få resultaterne af den 
supplerende ekspertudtalelse, som er 
omhandlet i artikel 34, forudsat at dette 
ikke har skadelige virkninger for 
menneskers, dyrs og planters sundhed, 
dyrevelfærden og, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet.

3. De kompetente myndigheder kan 
forlænge den periode, der er omhandlet i 
denne artikel, stk. 1 og 2, så længe, det er 
nødvendigt for at få resultaterne af den 
supplerende ekspertudtalelse, som er 
omhandlet i artikel 34, forudsat at dette 
ikke har skadelige virkninger for 
menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden og, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet.

Or. de

Ændringsforslag 676
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68 udgår

Konsekvent anvendelse af artikel 64 og 65

Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter regler for at 
sikre konsekvens alle de 
grænsekontrolsteder imellem, der er 
omhandlet i artikel 57, stk. 1, og 
kontrolsteder imellem, som er omhandlet i 
artikel 51, stk. 1, litra a), for så vidt angår 
de afgørelser og foranstaltninger, de 
kompetente myndigheder har truffet, og 
de påbud, de har meddelt i henhold til 
artikel 64 og 65 i form af instrukser, der 
skal følges af de kompetente 
myndigheder, når de reagerer på 
almindelige eller tilbagevendende tilfælde 
af manglende overholdelse eller risiko.
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Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
141, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 677
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemføres effektivt og sikre 
eliminering af risikoen for menneskers,
dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden 
eller, for så vidt angår GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet

a) gennemføres effektivt og sikre 
eliminering af risikoen for menneskers
eller dyrs sundhed, dyrevelfærden eller 
miljøet

Or. en

Ændringsforslag 678
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemføres effektivt og sikre 
eliminering af risikoen for menneskers,
dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden 
eller, for så vidt angår GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet

a) gennemføres effektivt og sikre 
eliminering af risikoen for menneskers
eller dyrs sundhed, dyrevelfærden eller, for 
så vidt angår GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet

Or. de

Ændringsforslag 679
Martina Anderson
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Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende de krav og betingelser, i 
henhold til hvilke den særlige behandling, 
jf. stk. 1, finder sted.

udgår

I mangel af regler vedtaget ved en 
delegeret retsakt finder en sådan særlig 
behandling sted i henhold til nationale 
regler.

Or. en

Ændringsforslag 680
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen præciserer ved 
gennemførelsesretsakter procedurerne for 
udveksling af de oplysninger og 
meddelelser, der er omhandlet i stk. 1.

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Lovgivning er ikke krævet, når det tilsigtede resultat er at sikre grundlæggende 
kommunikation mellem medlemsstaterne eller mellem medlemsstaterne og Kommissionen 
eller offentligheden. Det bør blot anføres i lovgivningen, at det er påkrævet.
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Ændringsforslag 681
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstater, der modtager 
importerede sendinger, som er godkendt 
via kontroller forud for eksport, skal 
jævnligt kontrollere, om de importerede 
sendinger opfylder EU-kravene.

Or. en

Ændringsforslag 682
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 71 udgår

Godkendelse af tredjelandes kontrol forud 
for eksport

1. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter godkende særlig 
kontrol forud for eksport, som et 
tredjeland foretager af sendinger af dyr 
og varer forud for eksport til Unionen 
med henblik på at verificere, om de 
eksporterede sendinger opfylder kravene i 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2. Godkendelsen finder kun anvendelse 
på sendinger med oprindelse i det berørte 
tredjeland og kan meddeles for en eller 
flere kategorier af dyr eller varer.

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

2. I godkendelsen, jf. stk. 1, præciseres:
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a) maksimumshyppigheden af offentlig 
kontrol, der skal gennemføres af de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne ved indførslen af 
sendingerne til Unionen, hvis der ikke er 
grund til mistanke om manglende 
overholdelse af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller 
svigagtig adfærd

b) hvilke officielle certifikater der skal 
ledsage sendinger, som indføres til 
Unionen

c) en model for sådanne certifikater

d) de kompetente myndigheder i det 
tredjeland, på hvis ansvar kontrollen 
forud for eksport foretages

e) hvis det er relevant, ethvert organ med 
delegerede opgaver, som disse kompetente 
myndigheder kan delegere visse opgaver 
til. En sådan delegering kan kun 
godkendes, hvis den opfylder kriterierne i 
artikel 25-32 eller ækvivalente betingelser.

3. Den godkendelse, der er omhandlet i 
stk. 1, kan kun meddeles et tredjeland, 
hvis den foreliggende dokumentation og, 
hvis det er relevant, en kontrol fra 
Kommissionens side, jf. artikel 119, viser, 
at det offentlige kontrolsystem i det 
pågældende tredjeland kan sikre, at:

a) sendingerne af de dyr eller varer, der 
eksporteres til Unionen, opfylder kravene 
i de regler, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2, eller ækvivalente krav

b) den kontrol, der foretages i tredjelandet 
forud for afsendelsen til Unionen, er 
tilstrækkeligt effektiv til at erstatte eller 
nedbringe hyppigheden af den 
dokumentkontrol, identitetskontrol og 
fysiske kontrol, som er fastlagt i de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

4. De kompetente myndigheder eller et 
organ med delegerede opgaver, der 
præciseres i godkendelsen:
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a) har ansvaret for kontakterne til 
Unionen

b) sikrer, at de officielle certifikater, der 
er omhandlet i stk. 2, litra b), ledsager 
hver sending, der er kontrolleret.

5. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter nærmere regler 
og kriterier for godkendelse af kontrol 
forud for eksport foretaget af tredjelande i 
henhold til stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 141, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 683
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sendingerne af de dyr eller varer, der 
eksporteres til Unionen, opfylder kravene i 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, eller ækvivalente krav

a) sendingerne af de dyr eller varer, der 
eksporteres til Unionen, opfylder kravene i 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2

Or. en

Ændringsforslag 684
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder eller et
organ med delegerede opgaver, der
præciseres i godkendelsen:

4. De kompetente myndigheder eller en 
kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, 
der er anerkendt af Kommissionen til at 
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varetage økologiske produkter:

Or. es

Begrundelse

I tredjelande bør ansvaret for forbindelserne med EU samt overvågning af opfyldelsen 
placeres hos den kompetente myndighed uden delegerede opgaver.

Ændringsforslag 685
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) underrette Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater og berørte operatører via 
Tracessystemet ud over at søge 
administrativ bistand i henhold til de 
procedurer, der er fastlagt i afsnit IV

a) underrette Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater og berørte operatører via 
Tracessystemet og træffe de nødvendige 
foranstaltninger ud over at søge 
administrativ bistand i henhold til de 
procedurer, der er fastlagt i afsnit IV

Or. es

Ændringsforslag 686
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Toldmyndighederne frigiver kun 
sendinger af dyr eller varer, der er 
omhandlet i artikel 45, når den 
kompetente myndighed på 
grænsekontrolstedet har foretaget 
offentlig kontrol i henhold til artikel 47 og 
har offentliggjort sin afgørelse i det fælles 
sundhedsimportdokument.



AM\1013306DA.doc 23/112 PE526.078v01-00

DA

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at toldmyndighederne ikke træffer beslutning om sendinger, som skal 
underkastes offentlig kontrol.

Ændringsforslag 687
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Toldmyndighederne suspenderer 
overgangen til fri omsætning, når de har 
grund til at tro, at sendingen kan udgøre en 
risiko for menneskers, dyrs eller planters
sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt 
angår GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet, og 
underretter straks de kompetente 
myndigheder om en sådan suspension.

2. Toldmyndighederne suspenderer 
overgangen til fri omsætning, når de har 
grund til at tro, at sendingen kan udgøre en 
risiko for menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller miljøet, og underretter 
straks de kompetente myndigheder om en 
sådan suspension.

Or. en

Ændringsforslag 688
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Toldmyndighederne suspenderer 
overgangen til fri omsætning, når de har 
grund til at tro, at sendingen kan udgøre en 
risiko for menneskers, dyrs eller planters
sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt 
angår GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, 
for miljøet, og underretter straks de 
kompetente myndigheder om en sådan 

2. Toldmyndighederne suspenderer 
overgangen til fri omsætning, når de har 
grund til at tro, at sendingen kan udgøre en 
risiko for menneskers eller dyrs sundhed,
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet, og underretter straks de 
kompetente myndigheder om en sådan 
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suspension. suspension.

Or. de

Ændringsforslag 689
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de kompetente myndigheder finder, 
at der er en risiko for menneskers, dyrs
eller planters sundhed, dyrevelfærden 
eller, for så vidt angår GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet:

4. Hvis de kompetente myndigheder finder, 
at der er en risiko for menneskers eller dyrs 
sundhed, dyrevelfærden eller miljøet:

Or. en

Ændringsforslag 690
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de kompetente myndigheder finder, 
at der er en risiko for menneskers, dyrs
eller planters sundhed, dyrevelfærden 
eller, for så vidt angår GMO'er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet:

4. Hvis de kompetente myndigheder finder, 
at der er en risiko for menneskers eller dyrs 
sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt 
angår GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, 
for miljøet:

Or. de

Ændringsforslag 691
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I tilfælde af andre sendinger af dyr og 
varer end dem, der er omfattet af kontrol 
ved indførsel til Unionen, jf. artikel 45, stk. 
1, og for hvilke der ikke er foretaget 
toldangivelse med henblik på overgang til 
fri omsætning, fremsender 
toldmyndighederne, hvis de har grund til at 
tro, at sendingen kan udgøre en risiko for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for
miljøet, alle relevante oplysninger til 
toldmyndighederne i de endelige 
bestemmelsesmedlemsstater.

5. I tilfælde af andre sendinger af dyr og 
varer end dem, der er omfattet af kontrol 
ved indførsel til Unionen, jf. artikel 45, stk. 
1, og for hvilke der ikke er foretaget 
toldangivelse med henblik på overgang til 
fri omsætning, fremsender 
toldmyndighederne, hvis de har grund til at 
tro, at sendingen kan udgøre en risiko for 
menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller miljøet, alle relevante 
oplysninger til toldmyndighederne i de 
endelige bestemmelsesmedlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 692
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I tilfælde af andre sendinger af dyr og 
varer end dem, der er omfattet af kontrol 
ved indførsel til Unionen, jf. artikel 45, stk. 
1, og for hvilke der ikke er foretaget 
toldangivelse med henblik på overgang til
fri omsætning, fremsender 
toldmyndighederne, hvis de har grund til at 
tro, at sendingen kan udgøre en risiko for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet, alle relevante oplysninger til 
toldmyndighederne i de endelige 
bestemmelsesmedlemsstater.

5. I tilfælde af andre sendinger af dyr og 
varer end dem, der er omfattet af kontrol 
ved indførsel til Unionen, jf. artikel 45, stk. 
1, og for hvilke der ikke er foretaget 
toldangivelse med henblik på overgang til 
fri omsætning, fremsender 
toldmyndighederne, hvis de har grund til at 
tro, at sendingen kan udgøre en risiko for 
menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet, alle relevante oplysninger til 
toldmyndighederne i de endelige 
bestemmelsesmedlemsstater.

Or. de
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Ændringsforslag 693
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) træemballagemateriale udgår

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 694
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) træemballagemateriale udgår

Or. en

Ændringsforslag 695
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) træemballagemateriale udgår
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Or. de

Ændringsforslag 696
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) planteprodukter, der som følge af deres 
senere bestemmelsessted kan give 
anledning til risiko for spredning af 
infektiøse eller kontagiøse dyresygdomme

udgår

Or. de

Ændringsforslag 697
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) sendinger af de kategorier af dyr og 
varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, 
litra a), b) og c), med oprindelse i og 
hjemvendende til Unionen som følge af 
nægtet indførsel fra et tredjeland

h) sendinger af de kategorier af dyr og 
varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, 
litra a) og b), med oprindelse i og 
hjemvendende til Unionen som følge af 
nægtet indførsel fra et tredjeland

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 698
Ewald Stadler
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Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) sendinger af de kategorier af dyr og 
varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, 
litra a), b) og c), med oprindelse i og 
hjemvendende til Unionen som følge af 
nægtet indførsel fra et tredjeland

h) sendinger af de kategorier af dyr og 
varer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, 
litra a) og b), med oprindelse i og 
hjemvendende til Unionen som følge af 
nægtet indførsel fra et tredjeland

Or. de

Ændringsforslag 699
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 
stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter.

1. De kompetente myndigheder sikrer, at 
der er tilstrækkelige finansielle ressourcer 
til at stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter.

Or. es

Ændringsforslag 700
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 
stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er de
finansielle ressourcer, som de finder 
passende, til rådighed til at stille det 
fornødne personale og andre fornødne 
ressourcer til rådighed for de kompetente 
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gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter.

myndigheder, så de kan gennemføre 
offentlig kontrol og andre officielle 
aktiviteter.

Or. de

Ændringsforslag 701
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 
stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der gennem 
offentlige midler er tilstrækkelige 
finansielle ressourcer til at stille det 
fornødne personale og andre fornødne 
ressourcer til rådighed for de kompetente 
myndigheder, så de kan gennemføre 
offentlig kontrol og andre officielle 
aktiviteter. Der bør kun indføres gebyrer 
og afgifter, hvis den offentlige kontrol 
udelukkende udføres af hensyn til 
fødevarevirksomhedslederen.

Or. en

Ændringsforslag 702
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 
stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 
stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter med de midler, de 
anser for passende, herunder via generel 
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beskatning eller via indførelse af gebyrer 
eller afgifter.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal sikre, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til officielle kontroller. 
Midler til at sikre finansiering af offentlige kontroller bør dog fortsat henhøre under de 
nationale myndigheders kompetence.  Det er vigtigt, at reglerne om finansiering af offentlige 
kontroller er i overensstemmelse med national lovgivning om gebyrer og afgifter. Det 
nuværende generelle princip om finansiering af offentlige kontroller som fastsat i artikel 26 i 
forordning (EF) nr. 882/2004 bør således ikke ændres.

Ændringsforslag 703
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 
stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter.

1. Medlemsstaterne sikrer med de midler,
de anser for passende, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 
stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 704
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 
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stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter.

stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter. Til dette formål kan 
de opkræve gebyrer eller 
omkostningsbidrag eller stille midler fra 
en generel beskatning til rådighed.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have den førnødne fleksibilitet til at afgøre, fra hvilke kilder 
kontrolsystemerne skal finansieres. Principielt kan der være tale om skatter, gebyrer eller 
omkostningsbidrag.

Ændringsforslag 705
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 
stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 
stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter. Til dette formål kan 
de opkræve gebyrer eller 
omkostningsbidrag eller anvende midler 
fra det nationale budget.

Or. de

Begrundelse

Begrundelse: Medlemsstaterne skal være forpligtet til at stille tilstrækkelige ressourcer til 
rådighed for gennemførelsen af kontrollerne. Det er imidlertid vigtigt, at medlemsstaterne 
selv kan afgøre, hvordan de vil sikre finansieringen. Det er nødvendigt at bibeholde begrebet 
omkostningsbidrag, bl.a. fordi der findes forskellige nationale juridiske definitioner af 
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begrebet gebyr. Medlemsstaterne skal også have mulighed for at kunne anvende midler fra 
det generelle budget til finansieringen.

Ændringsforslag 706
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 
stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at 
stille det fornødne personale og andre 
fornødne ressourcer til rådighed for de 
kompetente myndigheder, så de kan 
gennemføre offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter. Til dette formål kan 
de opkræve gebyrer eller 
omkostningsbidrag eller anvende midler 
fra det nationale budget.

Or. de

Ændringsforslag 707
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan i henhold til 
artikel 77 opkræve gebyrer i forbindelse 
med offentlig kontrol.

Or. es

Begrundelse

Det skal understreges, at i henhold til nærhedsprincippet er det ikke alle medlemsstater, der 
kan få adgang til ordningen "finansiering af offentlig kontrol", hvilket skal ses i lyset af den 
manglende skatteharmonisering på EU-plan.
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Ændringsforslag 708
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over de gebyrer, der opkræves i 
henhold til artikel 77, kan 
medlemsstaterne opkræve gebyrer for at 
dække omkostninger i forbindelse med 
anden offentlig kontrol end den, som er 
omhandlet i artikel 77, stk. 1 og 2.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 709
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over de gebyrer, der opkræves i 
henhold til artikel 77, kan 
medlemsstaterne opkræve gebyrer for at 
dække omkostninger i forbindelse med 
anden offentlig kontrol end den, som er 
omhandlet i artikel 77, stk. 1 og 2.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 710
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over de gebyrer, der opkræves i 
henhold til artikel 77, kan 
medlemsstaterne opkræve gebyrer for at 
dække omkostninger i forbindelse med 
anden offentlig kontrol end den, som er 
omhandlet i artikel 77, stk. 1 og 2.

udgår

Or. de

Begrundelse

Begrundelse: Medlemsstaterne skal være forpligtet til at stille tilstrækkelige ressourcer til 
rådighed for gennemførelsen af kontrollerne. Det er imidlertid vigtigt, at medlemsstaterne 
selv kan afgøre, hvordan de vil sikre finansieringen. Det er nødvendigt at bibeholde begrebet 
omkostningsbidrag, bl.a. fordi der findes forskellige nationale juridiske definitioner af 
begrebet gebyr. Medlemsstaterne skal også have mulighed for at kunne anvende midler fra 
det generelle budget til finansieringen.

Ændringsforslag 711
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over de gebyrer, der opkræves i 
henhold til artikel 77, kan 
medlemsstaterne opkræve gebyrer for at 
dække omkostninger i forbindelse med 
anden offentlig kontrol end den, som er 
omhandlet i artikel 77, stk. 1 og 2.

udgår

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaterne skal ud fra en liste over aktiviteter træffe beslutning om, hvilke aktiviteter 
der skal pålægges gebyrer, hvilket afhænger af situationen i de enkelte medlemsstater.
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Ændringsforslag 712
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over de gebyrer, der opkræves i 
henhold til artikel 77, kan 
medlemsstaterne opkræve gebyrer for at 
dække omkostninger i forbindelse med 
anden offentlig kontrol end den, som er 
omhandlet i artikel 77, stk. 1 og 2.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 713
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over de gebyrer, der opkræves i
henhold til artikel 77, kan 
medlemsstaterne opkræve gebyrer for at 
dække omkostninger i forbindelse med 
anden offentlig kontrol end den, som er 
omhandlet i artikel 77, stk. 1 og 2.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 714
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal sikre, at der 
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ikke er nogen direkte forbindelse eller 
noget afhængighedsforhold mellem de 
gebyrer, der opkræves, og de kontroller, 
der udføres.

Or. en

Ændringsforslag 715
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne hører de berørte
operatører om de metoder, der benyttes til 
at beregne de gebyrer, som er omhandlet i 
artikel 77.

4. Medlemsstaterne kan høre de berørte 
operatører om de metoder, der benyttes til 
at beregne de gebyrer, som er omhandlet i 
artikel 77.

Or. es

Ændringsforslag 716
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne hører de berørte 
operatører om de metoder, der benyttes til 
at beregne de gebyrer, som er omhandlet i 
artikel 77.

4. Medlemsstaterne hører de berørte 
operatører om de metoder, der benyttes til 
at beregne de gebyrer eller 
omkostningsbidrag, som er omhandlet i 
artikel 77.

Or. de

Ændringsforslag 717
Horst Schnellhardt
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Forslag til forordning
Artikel 77 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Obligatoriske gebyrer Gebyrer eller omkostningsbidrag

Or. de

Ændringsforslag 718
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 77 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Obligatoriske gebyrer Gebyrer eller omkostningsbidrag

Or. de

Ændringsforslag 719
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 77 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Obligatoriske gebyrer Gebyrer

Or. de

Ændringsforslag 720
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 77 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Obligatoriske gebyrer Gebyrer



PE526.078v01-00 38/112 AM\1013306DA.doc

DA

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaterne bør selv kunne træffe beslutning om at opkræve gebyrer, hvilket skal ses i 
lyset af den manglende skatteharmonisering på EU-plan.

Ændringsforslag 721
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, opkræver de kompetente 
myndigheder gebyrer for at dække deres 
omkostninger i forbindelse med:

1. De kompetente myndigheder opkræver 
gebyrer for følgende kontroller:

Or. de

Ændringsforslag 722
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, opkræver de kompetente 
myndigheder gebyrer for at dække deres 
omkostninger i forbindelse med:

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, kan de kompetente 
myndigheder opkræve gebyrer eller 
omkostningsbidrag for at dække deres 
omkostninger i forbindelse med:

Or. de
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Ændringsforslag 723
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, opkræver de kompetente 
myndigheder gebyrer for at dække deres 
omkostninger i forbindelse med:

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, kan de kompetente 
myndigheder opkræve gebyrer eller 
omkostningsbidrag for at dække deres 
omkostninger i forbindelse med:

Or. de

Begrundelse

Det er i vidt omfang op til medlemsstaternes kompetente myndigheder, i hvilket omfang der 
skal opkræves gebyrer og omkostningsbidrag. I artikel 77 udstikkes rammerne for, hvilke 
aktivitetsområder der principielt kan opkræves gebyrer eller omkostningsbidrag for. 
Beslutningen om, om der skal opkræves eller ej, skal med "kan-bestemmelsen" overlades den 
enkelte medlemsstat. Med denne tilpasning er det sikret, at nærhedsprincippet overholdes.

Ændringsforslag 724
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, opkræver de kompetente 
myndigheder gebyrer for at dække deres 
omkostninger i forbindelse med:

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse 
af offentlig kontrol, kan de kompetente 
myndigheder opkræve gebyrer eller 
omkostningsbidrag for at dække deres 
omkostninger i forbindelse med:

Or. de
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Ændringsforslag 725
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, opkræver de kompetente 
myndigheder gebyrer for at dække deres 
omkostninger i forbindelse med:

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, kan de kompetente 
myndigheder opkræve gebyrer for at 
dække en del af eller alle deres 
omkostninger i forbindelse med:

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag griber ind i en sag, der ligger uden for Kommissionens 
kompetenceområde. Fastsættelsen af de kompetente myndigheders metoder til finansiering af 
offentlige kontroller påhviler udelukkende medlemsstaterne.

Ændringsforslag 726
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, opkræver de kompetente 
myndigheder gebyrer for at dække deres 
omkostninger i forbindelse med:

1. Med henblik på, at de kompetente 
myndigheder råder over ressourcer til 
gennemførelse af offentlig kontrol, kan de 
kompetente myndigheder opkræve gebyrer 
for at dække dele af deres omkostninger i 
forbindelse med:

Or. de



AM\1013306DA.doc 41/112 PE526.078v01-00

DA

Ændringsforslag 727
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, opkræver de kompetente 
myndigheder gebyrer for at dække deres 
omkostninger i forbindelse med:

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, kan de kompetente 
myndigheder opkræve gebyrer for at 
dække deres omkostninger i forbindelse 
med:

Or. es

Begrundelse

Det virker ulogisk at pålægge operatørerne at betale gebyrerne for den obligatoriske 
inspektion, som de underkastes.

Ændringsforslag 728
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, opkræver de kompetente 
myndigheder gebyrer for at dække deres 
omkostninger i forbindelse med:

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, bruger de kompetente 
myndigheder offentlige midler til at dække 
deres omkostninger i forbindelse med:

Or. en

Ændringsforslag 729
Eric Andrieu
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Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol, opkræver de kompetente 
myndigheder gebyrer for at dække deres 
omkostninger i forbindelse med:

1. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af 
offentlig kontrol og andre offentlige 
aktiviteter, opkræver de kompetente 
myndigheder gebyrer for at dække deres 
omkostninger i forbindelse med:

Or. fr

Begrundelse

Alle de aktiviteter, herunder de "andre offentlige aktiviteter", som bidrager til overholdelsen 
af bestemmelser og til dyre- og plantesundhed, bør kunne finansieres efter samme princip. 
Det handler i alle tilfælde om en indsats fra de offentlige kontroltjenester, i forbindelse med 
hvilke det ikke altid er muligt at skelne mellem de offentlige kontrolaktiviteter og de andre 
offentlige aktiviteter.

Ændringsforslag 730
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentlig kontrol for at verificere, om 
følgende operatører overholder de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2:

udgår

i) ledere af fødevarevirksomheder som 
defineret i artikel 3, nr. 3), i forordning 
(EF) nr. 178/2002, der enten er registreret 
eller autoriseret eller registreret og 
autoriseret, jf. artikel 6 i forordning (EF) 
nr. 852/2004

ii) ledere af foderstofvirksomheder som 
defineret i artikel 3, nr. 6), i forordning 
(EF) nr. 178/2002, der er registreret eller 
godkendt, jf. artikel 9 og 10 i forordning 
(EF) nr. 183/2005 i Europa-Parlamentets 
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og Rådets forordning om krav til 
foderstofhygiejne52

iii) professionelle operatører som 
defineret i artikel 2, nr. 7), i forordning 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants]

iv) professionelle operatører som defineret 
i artikel 3, nr. 6), i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive material]

__________________
52 EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1.

Or. de

Ændringsforslag 731
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) professionelle operatører som 
defineret i artikel 2, nr. 7), i forordning 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants]

udgår

Or. en

Ændringsforslag 732
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra a – nr. iii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) professionelle operatører som 
defineret i artikel 2, nr. 7), i forordning 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants]

udgår

Or. es

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra g).

Ændringsforslag 733
Astrid Lulling, Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) professionelle operatører som defineret 
i artikel 3, nr. 6), i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive material]

udgår

Or. fr

Begrundelse

Anvendelsen af et inddrivelsessystem for samtlige omkostninger i forbindelse med 
kontrollerne vil gøre det svært for virksomheder at overleve i de små medlemsstater, hvor der 
ikke er mulighed for stordriftsfordele. En fuldstændig fritagelse fra gebyrbetaling for SMV'er 
vil betyde, at samtlige kontroller varetages af kun få virksomheder, hvilket skaber en 
vanskelig situation for disse virksomheder. Der er brug for en fritagelse, der svarer til den, 
som Kommissionen foreslog for de økologiske landbrugssektorer og beskyttede 
oprindelsesbetegnelser. 
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Ændringsforslag 734
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) professionelle operatører som defineret 
i artikel 3, nr. 6), i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive material]

udgår

Or. en

Ændringsforslag 735
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) offentlig kontrol med henblik på
udstedelse af officielle certifikater eller for 
at føre tilsyn med udstedelse af officielle 
certifikater

b) udstedelse af officielle certifikater eller 
tilsyn med udstedelse af officielle 
certifikater

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med det foreslåede anvendelsesområde bør udstedelse af officielle 
certifikater eller tilsyn med udstedelse af officielle certifikater ikke betragtes som offentlig 
kontrol. Dog kan aktiviteterne ikke fritages for opkrævning af gebyrer.

Ændringsforslag 736
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) for at opnå og opretholde den 
godkendelse, der er omhandlet i artikel 
84, 92 og 93 i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]

udgår

Or. en

Ændringsforslag 737
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) for at opnå og opretholde den 
godkendelse, der er omhandlet i artikel 
84, 92 og 93 i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants]

udgår

Or. es

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, litra g).

Ændringsforslag 738
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra c – nr. iii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) for at opnå og opretholde den 
godkendelse, der er omhandlet i artikel 25 
i forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material]

udgår

Or. en

Ændringsforslag 739
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af stk. 1 omfatter den 
offentlige kontrol, der er omhandlet i det 
pågældende stykkes litra a), offentlig 
kontrol, som gennemføres for at verificere 
overholdelsen af de foranstaltninger, der 
er vedtaget af Kommissionen i henhold til 
artikel 137 i nærværende forordning, 
artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002, 
artikel 27, stk. 1, artikel 29, stk. 1, artikel 
40, stk. 2, artikel 41, stk. 2, artikel 47, stk. 
1, artikel 49, stk. 2, og artikel 50, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants], artikel 41 og 144 i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material] og del VI i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on animal health], 
medmindre afgørelsen om indførelse af 
foranstaltninger fastsætter andet.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 740
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af stk. 1 omfatter den 
offentlige kontrol, der er omhandlet i det 
pågældende stykkes litra a), offentlig 
kontrol, som gennemføres for at verificere 
overholdelsen af de foranstaltninger, der 
er vedtaget af Kommissionen i henhold til 
artikel 137 i nærværende forordning, 
artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002, 
artikel 27, stk. 1, artikel 29, stk. 1, artikel 
40, stk. 2, artikel 41, stk. 2, artikel 47, stk. 
1, artikel 49, stk. 2, og artikel 50, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants], artikel 41 og 144 i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material] og del VI i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on animal health], 
medmindre afgørelsen om indførelse af 
foranstaltninger fastsætter andet.

2. Med henblik på at sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende ressourcer til gennemførelse af
offentlig kontrol, opkræver de kompetente 
myndigheder gebyrer for:

a) offentlig kontrol, der udføres af hensyn 
til fødevarevirksomhedslederen med 
henblik på udstedelse af officielle 
certifikater eller for at føre tilsyn med 
udstedelse af officielle certifikater.

Or. en
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Ændringsforslag 741
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af stk. 1 omfatter den 
offentlige kontrol, der er omhandlet i det 
pågældende stykkes litra a), offentlig 
kontrol, som gennemføres for at verificere 
overholdelsen af de foranstaltninger, der er 
vedtaget af Kommissionen i henhold til 
artikel 137 i nærværende forordning, 
artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002, 
artikel 27, stk. 1, artikel 29, stk. 1, artikel 
40, stk. 2, artikel 41, stk. 2, artikel 47, stk. 
1, artikel 49, stk. 2, og artikel 50, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants], artikel 41 og 144 i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on the production and 
making available on the market of plant 
reproductive material] og del VI i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], medmindre 
afgørelsen om indførelse af 
foranstaltninger fastsætter andet.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 omfatter den
offentlige kontrol, der er omhandlet i det 
pågældende stykkes litra a), offentlig 
kontrol, som gennemføres for at verificere 
overholdelsen af de foranstaltninger, der er 
vedtaget af Kommissionen i henhold til 
artikel 137 i nærværende forordning, 
artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 
og del VI i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health], medmindre afgørelsen om 
indførelse af foranstaltninger fastsætter 
andet.

Or. en

Ændringsforslag 742
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omfatter den offentlige kontrol, der er udgår
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omhandlet i det pågældende stykkes litra 
a), ikke offentlig kontrol, som 
gennemføres for at verificere 
overholdelsen af midlertidige 
begrænsninger, krav eller andre 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der 
er vedtaget af de kompetente myndigheder 
i henhold til artikel 55, stk. 1, artikel 56, 
61, 62, 64, 65, artikel 68, stk. 1, og artikel 
69, og regler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, stk. 2, artikel 63, 67 og artikel 
68, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] og artikel 16 i forordning 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants]

Or. fr

Begrundelse

Alle de aktiviteter, herunder de "andre offentlige aktiviteter", som bidrager til overholdelsen 
af bestemmelser og til dyre- og plantesundhed, bør kunne finansieres efter samme princip. 
Det handler i alle tilfælde om en indsats fra de offentlige kontroltjenester, i forbindelse med 
hvilke det ikke altid er muligt at skelne mellem de offentlige kontrolaktiviteter og de andre 
offentlige aktiviteter.

Ændringsforslag 743
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omfatter den offentlige kontrol, der er 
omhandlet i det pågældende stykkes litra 
a), ikke offentlig kontrol, som 
gennemføres for at verificere 
overholdelsen af midlertidige 
begrænsninger, krav eller andre 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der 

udgår
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er vedtaget af de kompetente myndigheder 
i henhold til artikel 55, stk. 1, artikel 56, 
61, 62, 64, 65, artikel 68, stk. 1, og artikel 
69, og regler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, stk. 2, artikel 63, 67 og artikel 
68, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] og artikel 16 i forordning 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants]

Or. es

Begrundelse

Teksten bør udgå, da den ellers kan forstås således, at de øvrige kontrolaktiviteter vedrørende 
dyresundhed kan pålægges gebyrer, hvormed programmerne til overvågning og udryddelse 
ligestilles med den offentlige kontrol.

Ændringsforslag 744
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omfatter den offentlige kontrol, der er 
omhandlet i det pågældende stykkes litra 
a), ikke offentlig kontrol, som 
gennemføres for at verificere 
overholdelsen af midlertidige 
begrænsninger, krav eller andre 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der 
er vedtaget af de kompetente myndigheder 
i henhold til artikel 55, stk. 1, artikel 56, 
61, 62, 64, 65, artikel 68, stk. 1, og artikel 
69, og regler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, stk. 2, artikel 63, 67 og artikel 
68, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 

udgår
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animal health] og artikel 16 i forordning 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants]

Or. de

Ændringsforslag 745
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omfatter den offentlige kontrol, der er 
omhandlet i det pågældende stykkes litra 
a), ikke offentlig kontrol, som gennemføres 
for at verificere overholdelsen af 
midlertidige begrænsninger, krav eller 
andre 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der 
er vedtaget af de kompetente myndigheder 
i henhold til artikel 55, stk. 1, artikel 56, 
61, 62, 64, 65, artikel 68, stk. 1, og artikel 
69, og regler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, stk. 2, artikel 63, 67 og artikel 
68, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] og artikel 16 i forordning 
(EU) nr. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants]

a) omfatter den offentlige kontrol, der er 
omhandlet i det pågældende stykkes litra 
a), ikke offentlig kontrol, som gennemføres 
for at verificere overholdelsen af 
midlertidige begrænsninger, krav eller 
andre 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der 
er vedtaget af de kompetente myndigheder 
i henhold til artikel 55, stk. 1, artikel 56, 
61, 62, 64, 65, artikel 68, stk. 1, og artikel 
69, og regler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 55, stk. 2, artikel 63, 67 og artikel 
68, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health]

Or. en

Ændringsforslag 746
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omfatter den offentlige kontrol, der er 
omhandlet i det pågældende stykke, litra a) 
og b), ikke offentlig kontrol, som 
gennemføres for at verificere 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j) og k).

b) omfatter den offentlige kontrol, der er 
omhandlet i det pågældende stykke, litra a) 
og b), ikke offentlig kontrol, som 
gennemføres for at verificere 
overholdelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j) og k).
Udgifterne til kontrol af overholdelsen af 
kvalitetsordningerne beskyttede 
oprindelsesbetegnelser, beskyttede
geografiske betegnelser og garanterede 
traditionelle specialiteter eller de 
specifikke krav til økologisk landbrug kan 
imidlertid afholdes af de operatører, der 
er underlagt disse ordninger.

Or. es

Begrundelse

Bestemmelserne vedrørende obligatoriske gebyrer finder ikke anvendelse på økologisk 
landbrug og kvalitetsordninger. Når visse opgaver inden for offentlig kontrol delegeres til 
private certificeringsorganer, er den økonomiske modydelse, som pålægges operatørerne, 
ikke forenelig med begrebet gebyrer.

Ændringsforslag 747
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. gebyrer, der opkræves i forbindelse 
med de specifikke aktiviteter, der er nævnt 
i bilag (endnu ikke fastlagt), skal ikke 
være lavere end de minimumssatser, der 
er angivet i bilag (endnu ikke fastlagt).

Or. en
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Ændringsforslag 748
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 78 udgår

Omkostninger

1. De kompetente myndigheder opkræver 
gebyrer i henhold til artikel 77 for at 
dække følgende omkostninger:

a) lønninger til personalet, herunder 
assisterende personale, der er inddraget i 
gennemførelsen af offentlig kontrol, og 
omkostninger til dækning af social 
sikring, pension og forsikring

b) omkostninger til faciliteter og udstyr, 
herunder omkostninger til vedligeholdelse 
og forsikring

c) omkostninger til forbrugsvarer, 
tjenester og værktøj

d) omkostninger til uddannelse af det 
personale, der er omhandlet i litra a), med 
undtagelse af den uddannelse, der skal til 
for at opnå de fornødne kvalifikationer til 
at blive ansat af de kompetente 
myndigheder

e) rejseudgifter for det personale, der er 
omhandlet i litra a), og de dermed 
forbundne opholdsudgifter

f) omkostninger til prøveudtagning og 
laboratorieanalyse, -undersøgelse og 
-diagnosticering.

2. Hvis de kompetente myndigheder, der 
opkræver gebyrer i henhold til artikel 77, 
også gennemfører andre aktiviteter, er det 
kun den del af de omkostningselementer, 
som er omhandlet i nærværende artikel, 
stk. 1, der hidrører fra den offentlige 
kontrol, som er omhandlet i artikel 77, 
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stk. 1, der indgår i beregningen af 
gebyrerne.

Or. it

Ændringsforslag 749
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 78 udgår

Omkostninger

1. De kompetente myndigheder opkræver 
gebyrer i henhold til artikel 77 for at 
dække følgende omkostninger:

a) lønninger til personalet, herunder 
assisterende personale, der er inddraget i 
gennemførelsen af offentlig kontrol, og 
omkostninger til dækning af social 
sikring, pension og forsikring

b) omkostninger til faciliteter og udstyr, 
herunder omkostninger til vedligeholdelse 
og forsikring

c) omkostninger til forbrugsvarer, 
tjenester og værktøj

d) omkostninger til uddannelse af det 
personale, der er omhandlet i litra a), med 
undtagelse af den uddannelse, der skal til 
for at opnå de fornødne kvalifikationer til 
at blive ansat af de kompetente 
myndigheder

e) rejseudgifter for det personale, der er 
omhandlet i litra a), og de dermed 
forbundne opholdsudgifter

f) omkostninger til prøveudtagning og 
laboratorieanalyse, -undersøgelse og 
-diagnosticering.

2. Hvis de kompetente myndigheder, der 
opkræver gebyrer i henhold til artikel 77, 
også gennemfører andre aktiviteter, er det 
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kun den del af de omkostningselementer, 
som er omhandlet i nærværende artikel, 
stk. 1, der hidrører fra den offentlige 
kontrol, som er omhandlet i artikel 77, 
stk. 1, der indgår i beregningen af 
gebyrerne.

Or. en

Ændringsforslag 750
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder opkræver
gebyrer i henhold til artikel 77 for at 
dække følgende omkostninger:

1. De kompetente myndigheder kan 
anvende følgende kriterier ved 
beregningen af gebyrer eller 
omkostningsbidrag i henhold til artikel 77:

Or. de

Begrundelse

Da der ikke skal være tale om obligatoriske gebyrer, fastlægges det her, hvilke omkostninger 
der principielt kan tages hensyn til ved beregningen.

Ændringsforslag 751
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder opkræver
gebyrer i henhold til artikel 77 for at 
dække følgende omkostninger:

1. De kompetente myndigheder kan 
anvende følgende kriterier ved 
beregningen af gebyrer eller 
omkostningsbidrag i henhold til artikel 77:

Or. de
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Ændringsforslag 752
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder opkræver
gebyrer i henhold til artikel 77 for at dække 
følgende omkostninger:

1. De kompetente myndigheder kan 
opkræve gebyrer eller omkostningsbidrag
i henhold til artikel 77 for at dække 
følgende omkostninger:

Or. de

Ændringsforslag 753
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder opkræver
gebyrer i henhold til artikel 77 for at dække 
følgende omkostninger:

1. De kompetente myndigheder kan 
opkræve gebyrer i henhold til artikel 77 for 
at dække følgende omkostninger:

Or. de

Ændringsforslag 754
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder opkræver 
gebyrer i henhold til artikel 77 for at 
dække følgende omkostninger:

1. De kompetente myndigheder, som
opkræver gebyrer i henhold til artikel 77, 
har til hensigt at dække følgende 
omkostninger:
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Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget skal afspejle den frivillighed, der gælder på området for gebyrer.

Ændringsforslag 755
Astrid Lulling, Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder opkræver 
gebyrer i henhold til artikel 77 for at dække
følgende omkostninger:

1. De kompetente myndigheder opkræver 
gebyrer i henhold til artikel 77 for at dække
deres omkostninger i forbindelse med de 
offentlige kontroller, der er omhandlet i 
artikel 77, stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 756
Astrid Lulling, Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lønninger til personalet, herunder 
assisterende personale, der er inddraget i 
gennemførelsen af offentlig kontrol, og 
omkostninger til dækning af social 
sikring, pension og forsikring

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 757
Esther de Lange
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Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lønninger til personalet, herunder 
assisterende personale, der er inddraget i 
gennemførelsen af offentlig kontrol, og 
omkostninger til dækning af social 
sikring, pension og forsikring

udgår

Or. en

Ændringsforslag 758
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lønninger til personalet, herunder 
assisterende personale, der er inddraget i 
gennemførelsen af offentlig kontrol, og
omkostninger til dækning af social sikring, 
pension og forsikring

a) lønninger til personalet, herunder 
assisterende personale, der er inddraget i 
gennemførelsen af offentlig kontrol; disse
omkostninger indbefatter ikke 
omkostningerne til dækning af social 
sikring, pension og forsikring

Or. de

Begrundelse

Omkostninger til dækning af social sikring, pension og forsikring for medarbejderne bør ikke 
finansieres over fødevarevirksomhedernes gebyrer eller omkostningsbidrag, men over midler 
fra det almindelige budget.

Ændringsforslag 759
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omkostninger til faciliteter og udstyr, 
herunder omkostninger til vedligeholdelse 
og forsikring

udgår

Or. de

Begrundelse

Disse omkostninger bør ikke finansieres over fødevarevirksomhedernes gebyrer eller 
omkostningsbidrag, men over midler fra det almindelige budget.

Ændringsforslag 760
Astrid Lulling, Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omkostninger til faciliteter og udstyr, 
herunder omkostninger til vedligeholdelse 
og forsikring

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 761
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omkostninger til faciliteter og udstyr, 
herunder omkostninger til vedligeholdelse 
og forsikring

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 762
Astrid Lulling, Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkostninger til forbrugsvarer, 
tjenester og værktøj

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 763
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) omkostninger til uddannelse af det 
personale, der er omhandlet i litra a), med 
undtagelse af den uddannelse, der skal til 
for at opnå de fornødne kvalifikationer til 
at blive ansat af de kompetente 
myndigheder

udgår

Or. de

Begrundelse

Disse omkostninger bør ikke finansieres over fødevarevirksomhedernes gebyrer eller 
omkostningsbidrag, men over midler fra det almindelige budget.

Ændringsforslag 764
Astrid Lulling, Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) omkostninger til uddannelse af det 
personale, der er omhandlet i litra a), med 
undtagelse af den uddannelse, der skal til 
for at opnå de fornødne kvalifikationer til 
at blive ansat af de kompetente 
myndigheder

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 765
Astrid Lulling, Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) rejseudgifter for det personale, der er 
omhandlet i litra a), og de dermed 
forbundne opholdsudgifter

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 766
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) rejseudgifter for det personale, der er 
omhandlet i litra a), og de dermed 
forbundne opholdsudgifter

e) rejseudgifter for personalet i forbindelse 
med udførelse af de offentlige kontroller
og de dermed forbundne opholdsudgifter

Or. en

Ændringsforslag 767
Astrid Lulling, Georges Bach
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Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) omkostninger til prøveudtagning og 
laboratorieanalyse, -undersøgelse og 
-diagnosticering.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 768
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder skal 
offentliggøre oplysninger om beregningen 
af gebyrer

Or. en

Ændringsforslag 769
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de kompetente myndigheder, der 
opkræver gebyrer i henhold til artikel 77, 
også gennemfører andre aktiviteter, er det 
kun den del af de omkostningselementer, 
som er omhandlet i nærværende artikel, 
stk. 1, der hidrører fra den offentlige 
kontrol, som er omhandlet i artikel 77, 
stk. 1, der indgår i beregningen af 
gebyrerne.

udgår



PE526.078v01-00 64/112 AM\1013306DA.doc

DA

Or. fr

Begrundelse

Alle de aktiviteter, herunder de "andre offentlige aktiviteter", som bidrager til overholdelsen 
af bestemmelser og til dyre- og plantesundhed, bør kunne finansieres efter samme princip. 
Det vil på den måde være muligt i henhold til en standardtakst at fordele de udgifter, der er 
forbundet med bekæmpelsen af en sygdom, således at ikke kun den pågældende operatør er 
ansvarlig for omkostningen.

Ændringsforslag 770
Astrid Lulling, Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de kompetente myndigheder, der 
opkræver gebyrer i henhold til artikel 77,
også gennemfører andre aktiviteter, er det 
kun den del af de omkostningselementer,
som er omhandlet i nærværende artikel, 
stk. 1, der hidrører fra den offentlige 
kontrol, som er omhandlet i artikel 77, 
stk. 1, der indgår i beregningen af 
gebyrerne.

2. De kompetente myndigheder fastsætter 
en gennemsigtig beregningsmetode for
gebyrer, som tager udgangspunkt i en 
anerkendt metode for fastsættelse af 
administrative omkostninger og en 
metode til fordeling af omkostninger med 
hensyn til særlige forhold i sektorer og 
virksomheder, herunder muligheden for 
at opkræve standardgebyrer.

Or. fr

Ændringsforslag 771
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de kompetente myndigheder, der 
opkræver gebyrer i henhold til artikel 77, 
også gennemfører andre aktiviteter, er det 
kun den del af de omkostningselementer, 
som er omhandlet i nærværende artikel, 
stk. 1, der hidrører fra den offentlige 

2. Hvis de kompetente myndigheder, der 
opkræver gebyrer eller omkostningsbidrag
i henhold til artikel 77, også gennemfører 
andre aktiviteter, er det kun den del af de 
omkostningselementer, som er omhandlet i 
nærværende artikel, stk. 1, der hidrører fra 
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kontrol, som er omhandlet i artikel 77, stk. 
1, der indgår i beregningen af gebyrerne.

den offentlige kontrol, som er omhandlet i 
artikel 77, stk. 1, der indgår i beregningen 
af gebyrerne eller omkostningsbidragene.

Or. de

Begrundelse

Denne tilføjelse er nødvendig, da der ikke kun kan opkræves gebyrer, men også 
omkostningsbidrag.

Ændringsforslag 772
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de kompetente myndigheder, der 
opkræver gebyrer i henhold til artikel 77, 
også gennemfører andre aktiviteter, er det 
kun den del af de omkostningselementer, 
som er omhandlet i nærværende artikel, 
stk. 1, der hidrører fra den offentlige 
kontrol, som er omhandlet i artikel 77, stk. 
1, der indgår i beregningen af gebyrerne.

2. Hvis de kompetente myndigheder, der 
opkræver gebyrer eller omkostningsbidrag
i henhold til artikel 77, også gennemfører 
andre aktiviteter, er det kun den del af de 
omkostningselementer, som er omhandlet i 
nærværende artikel, stk. 1, der hidrører fra 
den offentlige kontrol, som er omhandlet i 
artikel 77, stk. 1, der indgår i beregningen 
af gebyrerne eller omkostningsbidragene.

Or. de

Ændringsforslag 773
Astrid Lulling, Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 79

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 79 udgår

Beregning af gebyrer

1. Gebyrer, der opkræves i henhold til 
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artikel 77:

a) fastsættes som en fast sats ud fra de 
samlede omkostninger til offentlig 
kontrol, der afholdes af de kompetente 
myndigheder over en given periode, og 
finder anvendelse på alle operatører, 
uanset om der gennemføres offentlig 
kontrol i den referenceperiode, for 
hvilken der opkræves gebyr hos den 
enkelte operatør; ved fastsættelsen af 
niveauet for de gebyrer, der skal opkræves 
for hver sektor, aktivitet og kategori af 
operatører, tager de kompetente 
myndigheder hensyn til den indvirkning, 
som den berørte aktivitets art og omfang 
og de relevante risikofaktorer har på 
fordelingen af de samlede omkostninger 
til denne offentlige kontrol, eller

b) beregnes ud fra de faktiske 
omkostninger i forbindelse med hver 
enkelt offentlig kontrol og finder 
anvendelse på de operatører, der er 
omfattet af en sådan offentlig kontrol; et 
sådant gebyr må ikke overstige de faktiske 
omkostninger i forbindelse med offentlig 
kontrol og kan være helt eller delvist 
udtrykt som en funktion af den tid, der 
medgår hos de kompetente myndigheders 
personale til at gennemføre den offentlige 
kontrol.

2. Rejseudgifter, jf. artikel 78, stk. 1, litra 
e), indgår i beregningen af de gebyrer, 
som er omhandlet i artikel 77, stk. 1, på 
en måde, der ikke medfører 
forskelsbehandling af operatører ud fra 
afstanden mellem deres lokaler og de 
kompetente myndigheders beliggenhed.

3. Hvis gebyrerne beregnes i henhold til 
stk. 1, litra a), må de gebyrer, som 
opkræves af de kompetente myndigheder i 
henhold til artikel 77, ikke overstige de 
samlede omkostninger til offentlig kontrol 
i den periode, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a).

Or. fr
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Begrundelse

I henhold til nærhedsprincippet skal beregningsmetoden for kontroludgifter fastsættes af de 
enkelte medlemsstater, som finder et passende niveau, idet der tages højde for særlige 
forhold, der kan være gældende for de forskellige sektorer, områder og medlemsstater. 
Medlemsstaterne bør derfor være fleksible og i stand til at etablere et system til beregning af 
omkostninger ved kontroller, som er effektivt, rimeligt og tilpasset situationen i den enkelte 
medlemsstat.

Ændringsforslag 774
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 79

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 79 udgår

Beregning af gebyrer

1. Gebyrer, der opkræves i henhold til 
artikel 77:

a) fastsættes som en fast sats ud fra de 
samlede omkostninger til offentlig 
kontrol, der afholdes af de kompetente 
myndigheder over en given periode, og 
finder anvendelse på alle operatører, 
uanset om der gennemføres offentlig 
kontrol i den referenceperiode, for 
hvilken der opkræves gebyr hos den 
enkelte operatør; ved fastsættelsen af 
niveauet for de gebyrer, der skal opkræves 
for hver sektor, aktivitet og kategori af 
operatører, tager de kompetente 
myndigheder hensyn til den indvirkning, 
som den berørte aktivitets art og omfang 
og de relevante risikofaktorer har på 
fordelingen af de samlede omkostninger 
til denne offentlige kontrol, eller

b) beregnes ud fra de faktiske 
omkostninger i forbindelse med hver 
enkelt offentlig kontrol og finder 
anvendelse på de operatører, der er 
omfattet af en sådan offentlig kontrol; et 
sådant gebyr må ikke overstige de faktiske 
omkostninger i forbindelse med offentlig 
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kontrol og kan være helt eller delvist 
udtrykt som en funktion af den tid, der 
medgår hos de kompetente myndigheders 
personale til at gennemføre den offentlige 
kontrol.

2. Rejseudgifter, jf. artikel 78, stk. 1, litra 
e), indgår i beregningen af de gebyrer, 
som er omhandlet i artikel 77, stk. 1, på 
en måde, der ikke medfører 
forskelsbehandling af operatører ud fra 
afstanden mellem deres lokaler og de 
kompetente myndigheders beliggenhed.

3. Hvis gebyrerne beregnes i henhold til 
stk. 1, litra a), må de gebyrer, som 
opkræves af de kompetente myndigheder i 
henhold til artikel 77, ikke overstige de 
samlede omkostninger til offentlig kontrol 
i den periode, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a).

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag griber ind i en sag, der ligger uden for Kommissionens 
kompetenceområde. Fastsættelsen af de kompetente myndigheders metoder til finansiering af 
offentlige kontroller påhviler udelukkende medlemsstaterne.

Ændringsforslag 775
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 79

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 79 udgår

Beregning af gebyrer

1. Gebyrer, der opkræves i henhold til 
artikel 77:

a) fastsættes som en fast sats ud fra de 
samlede omkostninger til offentlig 
kontrol, der afholdes af de kompetente 
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myndigheder over en given periode, og 
finder anvendelse på alle operatører, 
uanset om der gennemføres offentlig 
kontrol i den referenceperiode, for 
hvilken der opkræves gebyr hos den 
enkelte operatør; ved fastsættelsen af 
niveauet for de gebyrer, der skal opkræves 
for hver sektor, aktivitet og kategori af 
operatører, tager de kompetente 
myndigheder hensyn til den indvirkning, 
som den berørte aktivitets art og omfang 
og de relevante risikofaktorer har på 
fordelingen af de samlede omkostninger 
til denne offentlige kontrol, eller

b) beregnes ud fra de faktiske 
omkostninger i forbindelse med hver 
enkelt offentlig kontrol og finder 
anvendelse på de operatører, der er 
omfattet af en sådan offentlig kontrol; et 
sådant gebyr må ikke overstige de faktiske 
omkostninger i forbindelse med offentlig 
kontrol og kan være helt eller delvist 
udtrykt som en funktion af den tid, der 
medgår hos de kompetente myndigheders 
personale til at gennemføre den offentlige 
kontrol.

2. Rejseudgifter, jf. artikel 78, stk. 1, litra 
e), indgår i beregningen af de gebyrer, 
som er omhandlet i artikel 77, stk. 1, på 
en måde, der ikke medfører 
forskelsbehandling af operatører ud fra 
afstanden mellem deres lokaler og de 
kompetente myndigheders beliggenhed.

3. Hvis gebyrerne beregnes i henhold til 
stk. 1, litra a), må de gebyrer, som 
opkræves af de kompetente myndigheder i 
henhold til artikel 77, ikke overstige de 
samlede omkostninger til offentlig kontrol 
i den periode, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a).

Or. de
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Ændringsforslag 776
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 79 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregning af gebyrer Beregning af gebyrer eller 
omkostningsbidrag

Or. de

Ændringsforslag 777
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 79 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregning af gebyrer Beregning af gebyrer eller 
omkostningsbidrag

Or. de

Begrundelse

Hvis der opkræves gebyrer eller omkostningsbidrag, har myndighederne to muligheder, 
nemlig enten i form af et standardgebyr eller et standardbidrag, eller direkte relateret til 
kontrollen. Ved fastsættelsen af størrelsen skal der tages hensyn til visse forhold for at kunne 
imødekomme virksomhedernes behov.

Ændringsforslag 778
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 79 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregning af gebyrer Beregning af gebyrer eller 
omkostningsbidrag
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Or. de

Ændringsforslag 779
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gebyrer, der opkræves i henhold til 
artikel 77:

1. Gebyrer eller omkostningsbidrag, der 
opkræves i henhold til artikel 77, opkræves 
under hensyntagen til:

- den pågældende virksomheds art og de 
tilhørende risikofaktorer

- interesserne hos virksomheder med 
ringe kapacitet

- traditionelle produktions-, 
forarbejdnings- og salgsmetoder

- behovene hos virksomheder, der er 
beliggende i regioner med særlige 
geografiske begrænsninger.

Or. de

Begrundelse

De eksisterende muligheder for at tage hensyn til visse virksomheders særlige situation ved 
fastsættelsen af gebyrer eller omkostningsbidrag bør også bevares fremover.

Ændringsforslag 780
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gebyrer, der opkræves i henhold til 
artikel 77:

1. Ved fastsættelse af de gebyrer eller 
omkostningsbidrag, der opkræves fra 
virksomhederne i henhold til artikel 77
kan medlemsstaterne:
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Or. de

Begrundelse

Hvis der opkræves gebyrer eller omkostningsbidrag, har myndighederne to muligheder, 
nemlig enten i form af et standardgebyr eller et standardbidrag, eller direkte relateret til 
kontrollen. Ved fastsættelsen af størrelsen skal der tages hensyn til visse forhold for at kunne 
imødekomme virksomhedernes behov.

Ændringsforslag 781
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gebyrer, der opkræves i henhold til 
artikel 77:

1. Ved fastsættelse af de gebyrer eller 
omkostningsbidrag, der opkræves fra 
virksomhederne i henhold til artikel 77
kan medlemsstaterne:

Or. de

Ændringsforslag 782
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 – litra -a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) De opkrævede gebyrer eller 
omkostningsbidrag fastsættes på grundlag 
af de omkostninger, som de kompetente 
myndigheder har afholdt over en bestemt 
periode, i henhold til artikel 78. I denne 
forbindelse kan enkelte 
omkostningselementer beregnes som et 
standardbeløb efter den kompetente 
myndigheds skøn og efter information af 
offentligheden.



AM\1013306DA.doc 73/112 PE526.078v01-00

DA

Or. de

Begrundelse

For at lette forvaltningen kan det være rimeligt at afregne visse elementer via standardbeløb i 
stedet for via de faktiske omkostninger, der er opstået i forbindelse med en enkelt kontrol. 
Denne mulighed bør de kompetente myndigheder have. Satserne for disse standardbeløb skal 
offentliggøres.

Ændringsforslag 783
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastsættes som en fast sats ud fra de 
samlede omkostninger til offentlig 
kontrol, der afholdes af de kompetente 
myndigheder over en given periode, og 
finder anvendelse på alle operatører, 
uanset om der gennemføres offentlig 
kontrol i den referenceperiode, for 
hvilken der opkræves gebyr hos den 
enkelte operatør; ved fastsættelsen af 
niveauet for de gebyrer, der skal opkræves 
for hver sektor, aktivitet og kategori af 
operatører, tager de kompetente 
myndigheder hensyn til den indvirkning, 
som den berørte aktivitets art og omfang 
og de relevante risikofaktorer har på 
fordelingen af de samlede omkostninger 
til denne offentlige kontrol, eller

udgår

Or. de

Ændringsforslag 784
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastsættes som en fast sats ud fra de 
samlede omkostninger til offentlig 
kontrol, der afholdes af de kompetente 
myndigheder over en given periode, og 
finder anvendelse på alle operatører, 
uanset om der gennemføres offentlig 
kontrol i den referenceperiode, for 
hvilken der opkræves gebyr hos den 
enkelte operatør; ved fastsættelsen af 
niveauet for de gebyrer, der skal opkræves 
for hver sektor, aktivitet og kategori af 
operatører, tager de kompetente 
myndigheder hensyn til den indvirkning, 
som den berørte aktivitets art og omfang 
og de relevante risikofaktorer har på 
fordelingen af de samlede omkostninger 
til denne offentlige kontrol, eller

udgår

Or. de

Begrundelse

Virksomheder bør kun deltage i de omkostninger, som faktisk er opstået ved gennemførelsen 
af offentlige kontroller i deres virksomhed. Denne metode øger gennemsigtigheden og tilliden
til de offentlige kontroller og skaber incitamenter for de kompetente myndigheder til faktisk at 
gennemføre kontroller.

Ændringsforslag 785
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastsættes som en fast sats ud fra de 
samlede omkostninger til offentlig 
kontrol, der afholdes af de kompetente 
myndigheder over en given periode, og 
finder anvendelse på alle operatører, 
uanset om der gennemføres offentlig 
kontrol i den referenceperiode, for 

udgår
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hvilken der opkræves gebyr hos den 
enkelte operatør; ved fastsættelsen af 
niveauet for de gebyrer, der skal opkræves 
for hver sektor, aktivitet og kategori af 
operatører, tager de kompetente 
myndigheder hensyn til den indvirkning, 
som den berørte aktivitets art og omfang 
og de relevante risikofaktorer har på 
fordelingen af de samlede omkostninger 
til denne offentlige kontrol, eller

Or. de

Ændringsforslag 786
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastsættes som en fast sats ud fra de 
samlede omkostninger til offentlig kontrol, 
der afholdes af de kompetente 
myndigheder over en given periode, og 
finder anvendelse på alle operatører, uanset 
om der gennemføres offentlig kontrol i den 
referenceperiode, for hvilken der opkræves 
gebyr hos den enkelte operatør; ved 
fastsættelsen af niveauet for de gebyrer, 
der skal opkræves for hver sektor, aktivitet 
og kategori af operatører, tager de 
kompetente myndigheder hensyn til den 
indvirkning, som den berørte aktivitets art 
og omfang og de relevante risikofaktorer 
har på fordelingen af de samlede 
omkostninger til denne offentlige kontrol, 
eller

a) fastsættes som en fast sats ud fra de 
samlede omkostninger til offentlig kontrol, 
der afholdes af de kompetente 
myndigheder over en given periode, og 
finder anvendelse på alle operatører, uanset 
om der gennemføres offentlig kontrol i den 
referenceperiode, for hvilken der opkræves 
gebyr hos den enkelte operatør;

Or. de

Ændringsforslag 787
Horst Schnellhardt
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Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beregnes ud fra de faktiske 
omkostninger i forbindelse med hver 
enkelt offentlig kontrol og finder 
anvendelse på de operatører, der er 
omfattet af en sådan offentlig kontrol; et 
sådant gebyr må ikke overstige de faktiske 
omkostninger i forbindelse med offentlig 
kontrol og kan være helt eller delvist 
udtrykt som en funktion af den tid, der 
medgår hos de kompetente myndigheders 
personale til at gennemføre den offentlige 
kontrol.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 788
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 – litra b – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Med hensyn til størrelsen af 
virksomhedernes gebyrer eller 
omkostningsbidrag i henhold til stk. 1 
tager medlemsstaterne hensyn til 
følgende: 

a) den pågældende virksomheds art og de 
tilhørende risikofaktorer

b) interesserne hos virksomheder med 
ringere kapacitet

c) traditionelle produktions-, 
forarbejdnings- og salgsmetoder

d) behovene hos virksomheder, der er 
beliggende i regioner med særlige 
geografiske begrænsninger.

Or. de
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Ændringsforslag 789
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med hensyn til størrelsen af 
virksomhedernes gebyrer eller 
omkostningsbidrag i henhold til stk. 1 
tager medlemsstaterne hensyn til 
følgende: 

a) den pågældende virksomheds art og de 
tilhørende risikofaktorer

b) interesserne hos virksomheder med 
ringere kapacitet

c) traditionelle produktions-, 
forarbejdnings- og salgsmetoder

d) behovene hos virksomheder, der er 
beliggende i regioner med særlige 
geografiske begrænsninger.

Or. de

Begrundelse

Hvis der opkræves gebyrer eller omkostningsbidrag, har myndighederne to muligheder, 
nemlig enten i form af et standardgebyr eller et standardbidrag, eller direkte relateret til 
kontrollen. Ved fastsættelsen af størrelsen skal der tages hensyn til visse forhold for at kunne 
imødekomme virksomhedernes behov.

Ændringsforslag 790
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 79 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 79 a
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Minimumsgebyrer eller -
omkostningsbidrag

1. Uanset bestemmelserne i artikel 77 
fastsætter Kommissionen gennem en 
gennemførelsesretsakt mindstegebyrer 
eller mindsteomkostningsbidrag for 
produktionsenheder for kontroller i 
forbindelse med følgende aktiviteter:

a. undersøgelse før og efter slagtning 

b. kontrol og udbredelse af zoonotiske 
agenser samt andre 
kontrolforanstaltninger til beskyttelse af 
menneskers sundhed

c. kontrol med opskæringsvirksomheder

d. kontrol med 
vildthåndteringsvirksomheder

e. kontrol med mælkeproduktion og -
forarbejdning

f. kontrol med produktion og 
markedsføring af fiskeprodukter

g. import og transit af varer og levende 
dyr

h. eksport af varer og levende dyr.

2. Med henblik på gennemførelse af 
revisioner i registrerede virksomheder i 
henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 
852/2004 fastsætter Kommissionen med 
en gennemførelsesretsakt et mindstebeløb 
til dækning af omkostningerne i henhold 
til artikel 78, stk. 1, litra a). 
Kommissionen udarbejder under 
hensyntagen til de forskellige lønniveauer 
i medlemsstaterne fire bind vedrørende 
mindstebeløbets størrelse.

3. De gebyrer eller omkostningsbidrag, 
som medlemsstaterne opkræver i henhold 
til stk. 1, må ikke være lavere end de i 
gennemførelsesretsakterne i henhold til 
stk. 1 og 2 fastsatte størrelser.

4. Hvis det harmoniserede 
forbrugerprisindeks i henhold til EU-
forordning (EF) nr. 2492/95 siden seneste 
fastsættelse overstiger 5 %, offentliggør 
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Kommissionen senest den 1. januar det 
følgende år de fastsatte mindstegebyrer 
eller -omkostningsbidrag i henhold til stk. 
1 og 2 med tilsvarende justeringer. Beløb 
fra og med 0,5 cent oprundes til det 
nærmeste hele centbeløb, og beløb under 
0,5 cent nedrundes. Udgangsværdien for 
tilpasningen til det harmoniserede 
forbrugerprisindeks svarer til det 
harmoniserede forbrugerprisindeks på 
tidspunktet for offentliggørelsen af de i 
stk. 1 og 2 nævnte retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

5. Gennemførelsesretsakterne i henhold 
til stk. 1 og 2 vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 141,
stk. 2, i denne forordning.

6. For at tage hensyn til virksomhedernes 
egne egenkontrol- og sporingssystemer 
samt omfanget af overholdelsen af 
bestemmelserne, som er konstateret i 
forbindelse med de offentlige kontroller, 
kan medlemsstaterne, hvis de offentlige 
kontroller for en bestemt type 
virksomheder eller aktiviteter 
gennemføres sjældnere, eller hvis de vil 
tage højde for kriterierne i henhold til 
artikel 79, fastsætte bidraget for de 
offentlige kontroller til et beløb, som er 
lavere end de i 
gennemførelsesforskrifterne i henhold til 
artikel 79, litra a), nævnte mindstebeløb, 
under forudsætning af, at 
medlemsstaterne sender en rapport til 
Kommissionen, hvor følgende er angivet:

a) de pågældende varers eller den 
pågældende aktivitets art

b) de kontroller, der allerede er 
gennemført i de pågældende 
virksomheder, og

c) metoden til beregning af det nedsatte 
gebyr eller omkostningsbidrag.

Or. de
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Begrundelse

Um durch die Gebühren bzw. Beiträge keine Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Wirtschaftsbeteiligten zu verursachen, ist, wie im bisherigen System, die Einhaltung von 
Untergrenzen vorzusehen. Zur einheitlichen Durchführung dieser Regel, legt die EK für 
bestimmte Tätigkeiten der amtlichen Kontrolle im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
Mindestgebühren bzw. –beiträge fest. Wie auch in der bestehenden Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 ist die Inflation zu berücksichtigen. Im Wege eines fixen Referenzwertes und auf 
Basis des harmonisierten VPI ist eine automatische Anhebung der Mindestgebühren 
gewährleistet. Dieses Element trägt wesentlich zur nachhaltigen Finanzierung der 
Kontrollsysteme bei. Durch die Festlegung von Mindesttarifen für die Durchführung von 
Revisionen ist auch sichergestellt, dass registrierte Betriebe, die nicht einem 
Zulassungsverfahren unterliegen, regelmäßig kontrolliert werden und den zuständigen 
Behörden auch dafür angemessene Mittel zur Verfügung stehen.

Ændringsforslag 791
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rejseudgifter, jf. artikel 78, stk. 1, litra 
e), indgår i beregningen af de gebyrer, som 
er omhandlet i artikel 77, stk. 1, på en 
måde, der ikke medfører 
forskelsbehandling af operatører ud fra 
afstanden mellem deres lokaler og de 
kompetente myndigheders beliggenhed.

2. Rejseudgifter, jf. artikel 78, stk. 1, litra 
e), indgår i beregningen af de gebyrer eller 
omkostningsbidrag, som er omhandlet i 
artikel 77, stk. 1, på en måde, der ikke 
medfører forskelsbehandling af operatører 
ud fra afstanden mellem deres lokaler og 
de kompetente myndigheders beliggenhed.

Or. de

Ændringsforslag 792
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rejseudgifter, jf. artikel 78, stk. 1, litra 
e), indgår i beregningen af de gebyrer, som 
er omhandlet i artikel 77, stk. 1, på en 

2. Rejseudgifter, jf. artikel 78, stk. 1, litra 
e), indgår i beregningen af de gebyrer eller 
omkostningsbidrag, som er omhandlet i 
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måde, der ikke medfører 
forskelsbehandling af operatører ud fra 
afstanden mellem deres lokaler og de 
kompetente myndigheders beliggenhed.

artikel 77, stk. 1, på en måde, der ikke 
medfører forskelsbehandling af operatører 
ud fra afstanden mellem deres lokaler og 
de kompetente myndigheders beliggenhed.

Or. de

Ændringsforslag 793
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis gebyrerne beregnes i henhold til 
stk. 1, litra a), må de gebyrer, som 
opkræves af de kompetente myndigheder i 
henhold til artikel 77, ikke overstige de 
samlede omkostninger til offentlig kontrol 
i den periode, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a).

udgår

Or. de

Ændringsforslag 794
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis gebyrerne beregnes i henhold til 
stk. 1, litra a), må de gebyrer, som 
opkræves af de kompetente myndigheder i 
henhold til artikel 77, ikke overstige de 
samlede omkostninger til offentlig kontrol i 
den periode, der er omhandlet i stk. 1, litra
a).

3. De gebyrer eller omkostningsbidrag, 
som opkræves af de kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 77, må
ikke overstige de samlede omkostninger til 
offentlig kontrol i den periode, der er 
omhandlet i stk. 1, litra aa) (nyt).

Or. de
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Ændringsforslag 795
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 79 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 79a

Minimumsgebyrer eller -
omkostningsbidrag

1. Uanset bestemmelserne i artikel 77 
fastsætter Kommissionen gennem en 
gennemførelsesretsakt mindstegebyrer 
eller mindsteomkostningsbidrag for 
produktionsenheder for kontroller i 
forbindelse med følgende aktiviteter:

a. undersøgelse før og efter slagtning

b. kontrol af udbredelsen af zoonotiske 
agenser samt andre 
kontrolforanstaltninger til beskyttelse af 
menneskers sundhed

c. kontrol med opskæringsvirksomheder 

d. kontrol med 
vildthåndteringsvirksomheder 

e. kontrol med mælkeproduktion og -
forarbejdning

f. kontrol med produktion og 
markedsføring af fiskeprodukter

g. import og transit af varer og levende 
dyr 

h. eksport af varer og levende dyr.

2. Med henblik på gennemførelse af 
revisioner i registrerede virksomheder i 
henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 
852/2004 fastsætter Kommissionen med 
en gennemførelsesretsakt et mindstebeløb 
til dækning af omkostningerne i henhold 
til artikel 78, stk. 1, litra a). 
Kommissionen udarbejder under 
hensyntagen til de forskellige lønniveauer 
i medlemsstaterne fire bind vedrørende 
mindstebeløbets størrelse.
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3. De gebyrer eller omkostningsbidrag,
som medlemsstaterne opkræver i henhold 
til stk. 1, må ikke være lavere end de i 
gennemførelsesretsakterne i henhold til 
stk. 1 og 2 fastsatte størrelser.

4. Hvis det harmoniserede 
forbrugerprisindeks i henhold til EU-
forordning (EF) nr. 2492/95 siden seneste 
fastsættelse overstiger 5 %, offentliggør 
Kommissionen senest den 1. januar det 
følgende år de fastsatte mindstegebyrer 
eller -omkostningsbidrag i henhold til stk. 
1 og 2 med tilsvarende justeringer. Beløb 
fra og med 0,5 cent oprundes til det 
nærmeste hele centbeløb, og beløb under 
0,5 cent nedrundes. Udgangsværdien for 
tilpasningen til det harmoniserede 
forbrugerprisindeks svarer til det 
harmoniserede forbrugerprisindeks på 
tidspunktet for offentliggørelsen af de i 
stk. 1 og 2 nævnte retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

5. Gennemførelsesretsakterne i henhold 
til stk. 1 og 2 vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 141, 
stk. 2, i denne forordning.

6. For at tage hensyn til virksomhedernes 
egne egenkontrol- og sporingssystemer 
samt omfanget af overholdelsen af 
bestemmelserne, som er konstateret i 
forbindelse med de offentlige kontroller, 
kan medlemsstaterne, hvis de offentlige 
kontroller for en bestemt type 
virksomheder eller aktiviteter 
gennemføres sjældnere, eller hvis de vil 
tage højde for kriterierne i henhold til 
artikel 79, fastsætte bidraget for de 
offentlige kontroller til et beløb, som er 
lavere end de i 
gennemførelsesforskrifterne i henhold til 
artikel 79, litra a), nævnte mindstebeløb, 
under forudsætning af, at 
medlemsstaterne sender en rapport til 
Kommissionen, hvor følgende er angivet:

a) de pågældende varers eller den 
pågældende aktivitets art
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b) de kontroller, der allerede er 
gennemført i de pågældende 
virksomheder, og

c) metoden til beregning af det nedsatte 
gebyr eller omkostningsbidrag.

Or. de

Ændringsforslag 796
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80 udgår

Nedsættelse af gebyrer for operatører, der 
konsekvent overholder reglerne

Hvis gebyrerne fastsættes i henhold til 
artikel 79, stk. 1, litra a), fastsættes den 
gebyrsats, som finder anvendelse på den 
enkelte operatør, under hensyntagen til 
operatørernes tidligere overholdelse af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
som konstateret ved offentlig kontrol, 
således at gebyrer, der finder anvendelse 
på operatører, som konsekvent overholder 
reglerne, er lavere end dem, som finder 
anvendelse på andre operatører.

Or. de

Begrundelse

Der er ikke nogen objektiv begrundelse for at nedsætte et gebyr eller et omkostningsbidrag til 
graden af overholdelsen af reglerne. Derimod skal de kompetente myndigheder tage hensyn 
til virksomhedernes adfærd, når det gælder hyppigheden af kontrolbesøgene. Dette fører igen 
til lettelse for virksomheder, som overholder reglerne.

Ændringsforslag 797
Karin Kadenbach
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Forslag til forordning
Artikel 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80 udgår

Nedsættelse af gebyrer for operatører, der 
konsekvent overholder reglerne

Hvis gebyrerne fastsættes i henhold til 
artikel 79, stk. 1, litra a), fastsættes den 
gebyrsats, som finder anvendelse på den 
enkelte operatør, under hensyntagen til 
operatørernes tidligere overholdelse af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
som konstateret ved offentlig kontrol, 
således at gebyrer, der finder anvendelse 
på operatører, som konsekvent overholder 
reglerne, er lavere end dem, som finder 
anvendelse på andre operatører.

Or. de

Ændringsforslag 798
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 80 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nedsættelse af gebyrer for operatører, der 
konsekvent overholder reglerne

Mulighed for nedsættelse af gebyrer for 
operatører, der konsekvent overholder 
reglerne

Or. de

Ændringsforslag 799
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis gebyrerne fastsættes i henhold til 
artikel 79, stk. 1, litra a), fastsættes den 
gebyrsats, som finder anvendelse på den 
enkelte operatør, under hensyntagen til 
operatørernes tidligere overholdelse af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
som konstateret ved offentlig kontrol, 
således at gebyrer, der finder anvendelse på 
operatører, som konsekvent overholder 
reglerne, er lavere end dem, som finder 
anvendelse på andre operatører.

Den gebyrsats eller 
omkostningsbidragssats, som finder 
anvendelse på den enkelte operatør, kan af 
de kompetente myndigheder fastsættes
under hensyntagen til operatørernes 
tidligere overholdelse af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, som 
konstateret ved offentlig kontrol, således at 
gebyrer, der finder anvendelse på 
operatører, som konsekvent overholder 
reglerne, er lavere end dem, som finder 
anvendelse på andre operatører.

Or. de

Ændringsforslag 800
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis gebyrerne fastsættes i henhold til 
artikel 79, stk. 1, litra a), fastsættes den 
gebyrsats, som finder anvendelse på den 
enkelte operatør, under hensyntagen til 
operatørernes tidligere overholdelse af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
som konstateret ved offentlig kontrol, 
således at gebyrer, der finder anvendelse på 
operatører, som konsekvent overholder 
reglerne, er lavere end dem, som finder 
anvendelse på andre operatører.

Hvis gebyrerne fastsættes i henhold til 
artikel 77, og hvis der rådes over de 
finansielle ressourcer, som er nødvendige 
i henhold til artikel 78 og ud fra 
beregningen i artikel 79, stk. 1, litra a),
kan den gebyrsats, som kan finde
anvendelse på den enkelte operatør,
fastsættes under hensyntagen til 
operatørernes tidligere overholdelse af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
som konstateret ved offentlig kontrol, 
således at gebyrer, der finder anvendelse på 
operatører, som konsekvent overholder 
reglerne, er lavere end dem, som finder 
anvendelse på andre operatører.

Or. es
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Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer overensstemmelse med artikel 77, som giver medlemsstaterne 
mulighed for frivillig opkrævning af gebyrer, og artikel 78, som indebærer en forpligtelse til 
at dække omkostninger i forbindelse med offentlig kontrol. En mulig mindskelse heraf skal 
kunne gennemføres uden at forsømme sidstnævnte forpligtelse.

Ændringsforslag 801
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis gebyrerne fastsættes i henhold til 
artikel 79, stk. 1, litra a), fastsættes den 
gebyrsats, som finder anvendelse på den 
enkelte operatør, under hensyntagen til 
operatørernes tidligere overholdelse af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
som konstateret ved offentlig kontrol, 
således at gebyrer, der finder anvendelse på 
operatører, som konsekvent overholder 
reglerne, er lavere end dem, som finder 
anvendelse på andre operatører.

Hvis gebyrerne fastsættes i henhold til 
artikel 79, stk. 1, fastsættes den gebyrsats, 
som finder anvendelse på den enkelte 
operatør, under hensyntagen til 
operatørernes tidligere overholdelse af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
som konstateret ved offentlig kontrol, 
således at gebyrer, der finder anvendelse på 
operatører, som konsekvent overholder 
reglerne, er lavere end dem, som finder 
anvendelse på andre operatører.

Kommissionen redegør ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt for, hvad der 
forstås ved "operatører, som konsekvent 
overholder reglerne" og "lavere".

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 141, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 802
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operatører modtager kvittering for 
betaling af gebyrer, jf. artikel 77, stk. 1.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 803
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gebyrer, der opkræves i henhold til 
artikel 77, stk. 1, litra d), betales af den 
operatør, der er ansvarlig for sendingen, 
eller dennes repræsentant.

2. Gebyrer, der opkræves i henhold til 
artikel 77, stk. 1, litra d), kan betales af den 
operatør, der er ansvarlig for sendingen, 
eller dennes repræsentant.

Or. en

Ændringsforslag 804
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gebyrer, der opkræves i henhold til 
artikel 77, stk. 1, litra d), betales af den 
operatør, der er ansvarlig for sendingen, 
eller dennes repræsentant.

2. Gebyrer, der opkræves i henhold til 
artikel 77, stk. 1, litra d), betales af den 
operatør, der er ansvarlig for sendingen, 
eller dennes repræsentant, ved sendingens 
ankomst.

Or. es

Begrundelse

Tilføjelsen bidrager i højere grad til at identificere den operatør/repræsentant, der er 
ansvarlig for sendingen ved dennes ankomst.
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Ændringsforslag 805
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 82 udgår

Refusion af gebyrer og fritagelse for 
mikrovirksomheder

1. De gebyrer, der er omhandlet i artikel 
77, refunderes ikke, hverken direkte eller 
indirekte, medmindre de er opkrævet 
uretmæssigt.

2. Virksomheder med færre end 10 
ansatte, og hvis samlede årlige omsætning 
eller årlige balance ikke overstiger 2 mio. 
EUR, fritages for betaling af de gebyrer, 
der er omhandlet i artikel 77.

3. De omkostninger, der er omhandlet i 
artikel 77, 78 og 79, omfatter ikke 
omkostninger til gennemførelse af 
offentlig kontrol på de virksomheder, der 
er omhandlet i stk. 2.

Or. de

Begrundelse

I ændringsforslaget ad artikel 79, stk. 1, tages der hensyn til interesserne hos virksomheder 
med ringe kapacitet eller traditionelle metoder.

Ændringsforslag 806
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 82
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 82 udgår

Refusion af gebyrer og fritagelse for 
mikrovirksomheder

1. De gebyrer, der er omhandlet i artikel 
77, refunderes ikke, hverken direkte eller 
indirekte, medmindre de er opkrævet 
uretmæssigt.

2. Virksomheder med færre end 10 
ansatte, og hvis samlede årlige omsætning 
eller årlige balance ikke overstiger 2 mio. 
EUR, fritages for betaling af de gebyrer, 
der er omhandlet i artikel 77.

3. De omkostninger, der er omhandlet i 
artikel 77, 78 og 79, omfatter ikke 
omkostninger til gennemførelse af 
offentlig kontrol på de virksomheder, der 
er omhandlet i stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens fritagelse for mikrovirksomheder er meget bred og vil udelukke en betydelig 
del af operatørerne.

Ændringsforslag 807
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 82 udgår

Refusion af gebyrer og fritagelse for 
mikrovirksomheder

1. De gebyrer, der er omhandlet i artikel 
77, refunderes ikke, hverken direkte eller 
indirekte, medmindre de er opkrævet 
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uretmæssigt.

2. Virksomheder med færre end 10 
ansatte, og hvis samlede årlige omsætning 
eller årlige balance ikke overstiger 2 mio. 
EUR, fritages for betaling af de gebyrer, 
der er omhandlet i artikel 77.

3. De omkostninger, der er omhandlet i 
artikel 77, 78 og 79, omfatter ikke 
omkostninger til gennemførelse af 
offentlig kontrol på de virksomheder, der 
er omhandlet i stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Undtagelsesbestemmelsen kan udgå, da medlemsstaterne ved fastsættelsen af gebyrer og 
omkostningsbidrag bl.a. skal tage hensyn til arten og omfanget af virksomhedens aktiviteter i 
henhold til artikel 79, nyt stk. 2. Det er op til de enkelte medlemsstater at afgøre, i hvilket 
omfang der tages hensyn til dette.

Ændringsforslag 808
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 82 udgår

Refusion af gebyrer og fritagelse for 
mikrovirksomheder

1. De gebyrer, der er omhandlet i artikel 
77, refunderes ikke, hverken direkte eller 
indirekte, medmindre de er opkrævet 
uretmæssigt.

2. Virksomheder med færre end 10 
ansatte, og hvis samlede årlige omsætning 
eller årlige balance ikke overstiger 2 mio. 
EUR, fritages for betaling af de gebyrer, 
der er omhandlet i artikel 77.

3. De omkostninger, der er omhandlet i 
artikel 77, 78 og 79, omfatter ikke 
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omkostninger til gennemførelse af 
offentlig kontrol på de virksomheder, der 
er omhandlet i stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 809
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 82 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Refusion af gebyrer og fritagelse for 
mikrovirksomheder

Refusion af gebyrer og fritagelse

Or. en

Ændringsforslag 810
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 82 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Refusion af gebyrer og fritagelse for
mikrovirksomheder

Refusion af gebyrer

Or. en

Ændringsforslag 811
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De gebyrer, der er omhandlet i artikel 
77, refunderes ikke, hverken direkte eller 

1. De gebyrer, der er omhandlet i artikel 
77, refunderes ikke, hverken direkte eller 
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indirekte, medmindre de er opkrævet 
uretmæssigt.

indirekte, medmindre de er opkrævet 
uretmæssigt. Medlemsstater kan dog i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning vedrørende statsstøtte helt eller 
delvist fritage virksomheder, der 
markedsfører deres produkter på et 
begrænset marked, såfremt denne 
fritagelse ikke påvirker konkurrencen 
inden for Unionen på en negativ måde.

Or. en

Ændringsforslag 812
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomheder med færre end 10 
ansatte, og hvis samlede årlige omsætning 
eller årlige balance ikke overstiger 2 mio. 
EUR, fritages for betaling af de gebyrer, 
der er omhandlet i artikel 77.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 813
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomheder med færre end 10 
ansatte, og hvis samlede årlige omsætning 
eller årlige balance ikke overstiger 2 mio. 
EUR, fritages for betaling af de gebyrer, 
der er omhandlet i artikel 77.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 814
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomheder med færre end 10 
ansatte, og hvis samlede årlige omsætning 
eller årlige balance ikke overstiger 2 mio. 
EUR, fritages for betaling af de gebyrer, 
der er omhandlet i artikel 77.

udgår

Or. en

Begrundelse

I de fleste medlemsstater er størstedelen af operatørerne i de involverede sektorer 
mikrovirksomheder. Det vil være svært for medlemsstaterne at sikre, at der er tilstrækkelige 
finansielle ressourcer tilgængelige til de offentlige kontroller, hvis størstedelen af 
operatørerne fritages fra kontrollerne. Denne artikel bør derfor udgå. Midler til at sikre 
finansiering af offentlige kontroller, herunder generel beskatning eller gebyrer eller afgifter, 
bør fortsat henhøre under de nationale myndigheders kompetence. 

Ændringsforslag 815
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomheder med færre end 10 
ansatte, og hvis samlede årlige omsætning 
eller årlige balance ikke overstiger 2 mio. 
EUR, fritages for betaling af de gebyrer, 
der er omhandlet i artikel 77.

2. Virksomheder, hvis samlede årlige 
omsætning eller årlige balance ikke 
overstiger 2 mio. EUR, fritages for betaling 
af de gebyrer, der er omhandlet i artikel 77.

Or. de
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Ændringsforslag 816
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomheder med færre end 10 
ansatte, og hvis samlede årlige omsætning
eller årlige balance ikke overstiger 2 mio. 
EUR, fritages for betaling af de gebyrer, 
der er omhandlet i artikel 77.

2. Medlemsstaterne kan på grundlag af 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier fritage visse virksomheder eller
sektorer for betaling af de gebyrer, der er 
omhandlet i artikel 77, navnlig for at tage 
hensyn til deres særlige forhold og de 
risici, der er forbundet med deres 
aktiviteter eller deres størrelse.

Or. fr

Begrundelse

Den enkelte medlemsstat bør kunne give dispensation til visse sektorer eller specifikke 
aktiviteter, navnlig de sektorer, hvis kritiske størrelse nødvendiggør denne fritagelse (f.eks. 
sektoren for forstligt formeringsmateriale), eller sektorer, som står over for mindre 
udfordringer, hvor omkostninger til undersøgelse og indsamling ikke står i rimeligt forhold til 
hinanden.

Ændringsforslag 817
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomheder med færre end 10 
ansatte, og hvis samlede årlige omsætning 
eller årlige balance ikke overstiger 2 mio. 
EUR, fritages for betaling af de gebyrer, 
der er omhandlet i artikel 77.

2. Mikrovirksomheder som defineret i de 
enkelte medlemsstater fritages for betaling 
af de gebyrer, der er omhandlet i artikel 77.

Or. en



PE526.078v01-00 96/112 AM\1013306DA.doc

DA

Begrundelse

Hvis mikrovirksomheder defineres på baggrund af deres årlige indtægt i euro, vil det 
resultere i et langt højere antal fritagelser i visse medlemsstater, hvilket kunne resultere i en 
ekstra økonomisk byrde for de nationale myndigheder i de fattigste medlemsstater. De enkelte 
medlemsstater bør derfor selv fastlægge kriterierne for mikrovirksomheders fritagelse på 
deres eget område.

Ændringsforslag 818
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomheder med færre end 10 ansatte, 
og hvis samlede årlige omsætning eller 
årlige balance ikke overstiger 2 mio. EUR,
fritages for betaling af de gebyrer, der er 
omhandlet i artikel 77.

2. De medlemsstater, der opkræver 
gebyrer i henhold til artikel 77, kan 
fritage virksomheder med færre end 10 
ansatte, og hvis samlede årlige omsætning 
eller årlige balance ikke overstiger 2 mio. 
EUR, forudsat at betingelserne i artikel 78 
er opfyldt.

Or. es

Begrundelse

Artikel 78 indebærer en forpligtelse til at dække omkostninger i forbindelse med offentlig 
kontrol. En mulig mindskelse heraf skal kunne gennemføres uden at forsømme denne 
forpligtelse.

Ændringsforslag 819
Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomheder med færre end 10
ansatte, og hvis samlede årlige omsætning 
eller årlige balance ikke overstiger 2 mio. 
EUR, fritages for betaling af de gebyrer, 

2. Virksomheder med op til 500 ansatte, og 
hvis samlede årlige omsætning ikke 
overstiger 40 mio. EUR eller årlige 
balance ikke overstiger 20 mio. EUR, 
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der er omhandlet i artikel 77. fritages for betaling af de gebyrer, der er 
omhandlet i artikel 77.

Or. de

Ændringsforslag 820
Astrid Lulling, Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomheder med færre end 10 ansatte, 
og hvis samlede årlige omsætning eller 
årlige balance ikke overstiger 2 mio. EUR, 
fritages for betaling af de gebyrer, der er 
omhandlet i artikel 77.

2. Medlemsstaterne kan vedtage, at
virksomheder med færre end 10 ansatte, og 
hvis samlede årlige omsætning eller årlige 
balance ikke overstiger 2 mio. EUR, helt 
eller delvist fritages for betaling af de 
gebyrer, der er omhandlet i artikel 77.

Or. fr

Begrundelse

Le secteur de production agricole et alimentaire européen est caractérisé par un nombre 
élevé de petites entreprises. L'application d'un système de recouvrement des coûts totaux des 
contrôles dans ce secteur mettra en péril la survie de ces entreprises, plus particulièrement 
dans des petits États membres où aucune économie d'échelle n'est possible. Un exemption 
complète des PME du paiement des redevances n'est pas non plus réalisable, car elle 
reviendrait à imputer l'intégralité des coûts des contrôles sur seulement quelques entreprises, 
mettant des dernières alors en difficulté.

Ændringsforslag 821
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De omkostninger, der er omhandlet i 
artikel 77, 78 og 79, omfatter ikke 
omkostninger til gennemførelse af 
offentlig kontrol på de virksomheder, der 

udgår
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er omhandlet i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 822
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De omkostninger, der er omhandlet i 
artikel 77, 78 og 79, omfatter ikke 
omkostninger til gennemførelse af 
offentlig kontrol på de virksomheder, der 
er omhandlet i stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 823
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den metode og de data, der anvendes til 
at fastsætte de gebyrer, som er omhandlet i 
artikel 77, stk. 1

a) den metode og de data, der anvendes til 
at fastsætte de gebyrer eller 
omkostningsbidrag, som er omhandlet i 
artikel 77, stk. 1

Or. de

Ændringsforslag 824
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anvendelsen af de ressourcer, der er 
indsamles gennem sådanne gebyrer

b) anvendelsen af de ressourcer, der er 
indsamles gennem sådanne gebyrer, 
inklusive antallet af gennemførte 
kontroller og eventuelle påtaler inden for 
myndighedens kompetenceområde, idet 
der skal udarbejdes regionale oversigter

Or. de

Begrundelse

For at øge gennemsigtigheden i anvendelsen af de opkrævede midler er det nødvendigt at 
vide, hvor mange kontroller der er gennemført i medlemsstaterne, og hvor mange påtaler, der 
er konstateret ved kontrollerne. Når data opdeles på medlemsstatens forskellige regioner, er 
det lettere at vurdere, om kontrollerne gennemføres med en geografisk hensigtsmæssig 
fordeling, og om der forekommer regionale koncentrationer af uregelmæssigheder.

Ændringsforslag 825
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de ordninger, der er indført for at sikre 
en effektiv og økonomisk udnyttelse af de 
midler, der er indsamlet gennem sådanne 
gebyrer.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 826
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den enkelte kompetente myndighed 
stiller følgende oplysninger for den 
enkelte referenceperiode til rådighed for 
offentligheden:

udgår

a) den kompetente myndigheds 
omkostning, for hvilken der skal betales 
gebyr, jf. artikel 77, stk. 1, med angivelse 
af fordelingen af sådanne omkostninger 
pr. aktivitet, der er omhandlet i artikel 77, 
stk. 1, og pr. omkostningselement, der er 
omhandlet i artikel 78, stk. 1

b) hvor stor en del af gebyrerne, jf. artikel 
77, stk. 1, der finder anvendelse på den 
enkelte kategori af operatører og på den 
enkelte kategori af offentlig kontrol

c) hvilken metode der anvendes til at 
fastsætte gebyrer, jf. artikel 77, stk. 1, 
herunder hvilke data og skøn der 
anvendes i forbindelse fastsættelse af faste 
gebyrsatser, jf. artikel 79, stk. 1, litra a)

d) hvis artikel 79, stk. 1, litra a), finder 
anvendelse, hvilken metode der anvendes 
til at justere niveauet for gebyrerne i 
henhold til artikel 80

e) det samlede gebyrbeløb, der er omfattet 
af den fritagelse, der er omhandlet i 
artikel 82, stk. 2.

Or. es

Begrundelse

De oplysninger, der skal offentliggøres, betragtes som interne, hvorfor det ikke er nødvendigt 
at stille dem til rådighed for offentligheden.

Ændringsforslag 827
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den enkelte kompetente myndighed 
stiller følgende oplysninger for den enkelte 
referenceperiode til rådighed for 
offentligheden:

2. Den enkelte kompetente myndighed 
stiller med regelmæssige mellemrum, dog 
mindst på tidspunktet for 
offentliggørelsen i henhold til artikel 79, 
stk. 4, følgende oplysninger til rådighed for 
offentligheden:

Or. de

Begrundelse

Gennemsigtighed er et vigtigt redskab for at sikre accept af gebyrerne og 
omkostningsbidragene hos de forpligtede virksomheder. Cost-benefit-forholdet bør være 
afbalanceret, og de oplysninger, der skal offentliggøres, skal være forholdsmæssige i forhold 
til dette mål.

Ændringsforslag 828
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den enkelte kompetente myndighed 
stiller følgende oplysninger for den enkelte 
referenceperiode til rådighed for 
offentligheden:

2. Den enkelte kompetente myndighed 
stiller med regelmæssige mellemrum, dog 
mindst på tidspunktet for 
offentliggørelsen i henhold til artikel 79, 
stk. 4, følgende oplysninger til rådighed for 
offentligheden:

Or. de

Ændringsforslag 829
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den kompetente myndigheds 
omkostning, for hvilken der skal betales 
gebyr, jf. artikel 77, stk. 1, med angivelse 
af fordelingen af sådanne omkostninger 
pr. aktivitet, der er omhandlet i artikel 77, 
stk. 1, og pr. omkostningselement, der er 
omhandlet i artikel 78, stk. 1

udgår

Or. de

Begrundelse

Gennemsigtighed er et vigtigt redskab for at sikre accept af gebyrerne og 
omkostningsbidragene hos de forpligtede virksomheder. Cost-benefit-forholdet bør være 
afbalanceret, og de oplysninger, der skal offentliggøres, skal være forholdsmæssige i forhold 
til dette mål.

Ændringsforslag 830
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den kompetente myndigheds 
omkostning, for hvilken der skal betales 
gebyr, jf. artikel 77, stk. 1, med angivelse 
af fordelingen af sådanne omkostninger 
pr. aktivitet, der er omhandlet i artikel 77, 
stk. 1, og pr. omkostningselement, der er 
omhandlet i artikel 78, stk. 1

udgår

Or. de

Ændringsforslag 831
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den kompetente myndigheds 
omkostning, for hvilken der skal betales 
gebyr, jf. artikel 77, stk. 1, med angivelse 
af fordelingen af sådanne omkostninger pr. 
aktivitet, der er omhandlet i artikel 77, stk. 
1, og pr. omkostningselement, der er 
omhandlet i artikel 78, stk. 1

a) den kompetente myndigheds 
omkostning, for hvilken der skal betales 
gebyr eller omkostningsbidrag, jf. artikel 
77, stk. 1, med angivelse af fordelingen af 
sådanne omkostninger pr. aktivitet, der er 
omhandlet i artikel 77, stk. 1, og pr. 
omkostningselement, der er omhandlet i 
artikel 78, stk. 1

Or. de

Ændringsforslag 832
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor stor en del af gebyrerne, jf. artikel 
77, stk. 1, der finder anvendelse på den 
enkelte kategori af operatører og på den
enkelte kategori af offentlig kontrol

b) hvor stor en del af gebyrerne, jf. artikel 
77, stk. 1, der finder anvendelse på den
enkelte kategori af operatører og på den
offentlige kontrol

Or. de

Ændringsforslag 833
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor stor en del af gebyrerne, jf. artikel 
77, stk. 1, der finder anvendelse på den 
enkelte kategori af operatører og på den
enkelte kategori af offentlig kontrol

b) hvor stor en del af gebyrerne, jf. artikel 
77, stk. 1, der finder anvendelse på den 
enkelte kategori af operatører og på den
offentlige kontrol

Or. de
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Ændringsforslag 834
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor stor en del af gebyrerne, jf. artikel 
77, stk. 1, der finder anvendelse på den 
enkelte kategori af operatører og på den 
enkelte kategori af offentlig kontrol

b) hvor stor en del af gebyrerne eller 
omkostningsbidragene, jf. artikel 77, stk. 
1, der finder anvendelse på den enkelte 
kategori af operatører og på den enkelte 
kategori af offentlig kontrol

Or. de

Ændringsforslag 835
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvor stor en del af gebyrerne, jf. artikel 
77, stk. 1, der finder anvendelse på den 
enkelte kategori af operatører og på den 
enkelte kategori af offentlig kontrol

b) hvor stor en del af gebyrerne eller 
omkostningsbidragene, jf. artikel 77, stk. 
1, der finder anvendelse på den enkelte 
kategori af operatører og på den enkelte 
kategori af offentlig kontrol

Or. de

Ændringsforslag 836
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvilken metode der anvendes til at 
fastsætte gebyrer, jf. artikel 77, stk. 1, 

c) hvilken metode der anvendes til at 
fastsætte gebyrer, jf. artikel 77, stk. 1
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herunder hvilke data og skøn der 
anvendes i forbindelse fastsættelse af faste 
gebyrsatser, jf. artikel 79, stk. 1, litra a)

Or. de

Ændringsforslag 837
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvilken metode der anvendes til at 
fastsætte gebyrer, jf. artikel 77, stk. 1, 
herunder hvilke data og skøn der 
anvendes i forbindelse fastsættelse af faste 
gebyrsatser, jf. artikel 79, stk. 1, litra a)

c) hvilken metode der anvendes til at 
fastsætte gebyrer, jf. artikel 77, stk. 1

Or. de

Ændringsforslag 838
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvilken metode der anvendes til at 
fastsætte gebyrer, jf. artikel 77, stk. 1, 
herunder hvilke data og skøn der anvendes 
i forbindelse fastsættelse af faste 
gebyrsatser, jf. artikel 79, stk. 1, litra a)

c) hvilken metode der anvendes til at 
fastsætte gebyrer eller omkostningsbidrag, 
jf. artikel 77, stk. 1, herunder hvilke data 
og skøn der anvendes i forbindelse 
fastsættelse af faste gebyrsatser, jf. artikel 
79, stk. 1, litra aa) (nyt)

Or. de

Ændringsforslag 839
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger
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Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis artikel 79, stk. 1, litra a), finder 
anvendelse, hvilken metode der anvendes 
til at justere niveauet for gebyrerne i 
henhold til artikel 80

udgår

Or. de

Ændringsforslag 840
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis artikel 79, stk. 1, litra a), finder 
anvendelse, hvilken metode der anvendes 
til at justere niveauet for gebyrerne i 
henhold til artikel 80

d) hvilken metode der anvendes til at 
justere niveauet for gebyrerne eller 
omkostningsbidragene i henhold til artikel
79, stk. 1, og artikel 80

Or. de

Begrundelse

Hvis niveauet for gebyrerne eller omkostningsbidragene ændres på grund af visse 
virksomheders særlige forhold eller på grund af overholdelse af reglerne, skal metoden til 
justering af beløbet oplyses.

Ændringsforslag 841
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det samlede gebyrbeløb, der er omfattet 
af den fritagelse, der er omhandlet i 

udgår
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artikel 82, stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 842
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det samlede gebyrbeløb, der er omfattet 
af den fritagelse, der er omhandlet i 
artikel 82, stk. 2.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 843
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kontrollerer, om 
gebyrer og omkostningsbidrag opfylder 
kravene i denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 844
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 83 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 83a
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Artikel 83, stk. 3. Kommissionen 
kontrollerer, om gebyrer og 
omkostningsbidrag opfylder kravene i 
denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 845
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente myndigheder opkræver
gebyrer for at dække de 
ekstraomkostninger, de har afholdt som 
følge af:

Kompetente myndigheder kan opkræve
gebyrer for at dække de 
ekstraomkostninger, de har afholdt som 
følge af:

Or. de

Ændringsforslag 846
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente myndigheder opkræver
gebyrer for at dække de 
ekstraomkostninger, de har afholdt som 
følge af:

Kompetente myndigheder kan opkræve
gebyrer for at dække de 
ekstraomkostninger, de har afholdt som 
følge af:

Or. es

Begrundelse

Det virker ulogisk at pålægge operatørerne at betale gebyrerne for den obligatoriske 
inspektion, som de underkastes.
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Ændringsforslag 847
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gebyrerne for ekstra kontroller beregnes 
på grundlag af de faktisk afholdte 
omkostninger i henhold til artikel 78. Hvis 
de faktiske rejseudgifter er lavere end den 
faste sats i henhold til artikel 79, stk. 2, 
anvendes den faste sats til beregning af 
gebyrerne.

Or. de

Begrundelse

Omkostningerne til en efterfølgende kontrol bør aldrig være lavere end udgifterne til en 
ordinær kontrol.

Ændringsforslag 848
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle de omkostninger, der er omhandlet i 
denne artikel, skal opkræves af de 
operatører, der er ansvarlige for de ekstra 
kontroller.

Or. en

Ændringsforslag 849
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) officielle stempler eller mærker

Or. es

Begrundelse

Forslaget skal ses i relation til de foreslåede definitioner.

Ændringsforslag 850
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) sundhedsattesteringer

Or. es

Begrundelse

Forslaget skal ses i relation til de foreslåede definitioner.

Ændringsforslag 851
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med dyr og animalske 
produkter kan officielle certifikater og 
officielle attesteringer kun underskrives 
og udstedes af en embedsdyrlæge.

Or. en
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Ændringsforslag 852
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 87, 88 og 89 finder også 
anvendelse på officielle certifikater, der er 
nødvendige med henblik på eksport af 
sendinger af dyr og varer til tredjelande.

udgår

Or. es

Begrundelse

Bestemmelser vedrørende eksport bør ikke være omfattet af anvendelsesområdet for denne 
forordning, hvilket navnlig skyldes, at medlemsstaterne selv forhandler sådanne aftaler med 
tredjelande (herunder certifikattype).

Ændringsforslag 853
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med hensyn til udstedelse af officielle 
certifikater for de produkter, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra j), ud 
over de bestemmelser, der nævnes i artikel 
85, stk. 2, fungerer og akkrediteres 
organet med delegerede opgaver i henhold 
til EN ISO/IEC 17065-standarden: 2012

Or. en

Begrundelse

Dokumentationen om økologisk landbrug fremlægges på baggrund af en certificeringsproces, 
der er baseret på EN ISO/IEC 17065, hvor alle oplysninger gives. For så vidt angår 
certificeringsaktiviteter, er EN ISO/IEC 17065-kravene relevante, og de bør derfor nævnes 
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udtrykkeligt i lovgivningen.


