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Ändringsförslag 649
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 64 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som ska vidtas när sändningar 
som förs in till unionen från tredjeländer
inte är förenliga med bestämmelserna

Åtgärder som ska vidtas när sändningar 
inte är förenliga med bestämmelserna

Or. es

Motivering

Rubriken är otydlig. Det verkar handla om produkter som förs in i unionen, och därefter 
anges att de ska nekas införsel. 

Ändringsförslag 650
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska 
omhänderta alla sändningar av djur eller
varor som förs in till unionen från 
tredjeländer och som inte är förenliga 
med de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2 och neka dem införsel till 
unionen.

Om den behöriga myndigheten efter att 
ha genomfört offentliga kontroller vid 
gränskontrollstationer i enlighet med 
artikel 45 har bekräftat att sändningar av 
djur och varor inte är förenliga med de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2, ska 
beslut fattas om att sändningen ska 
märkas i hälsodokumentet (CHED) med 
”sändningen uppfyller inte kraven” eller 
” otillräcklig kontroll”. Dessutom ska de 
berörda myndigheterna omhänderta 
sändningen med djur eller varor och neka 
dem införsel till unionen.
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Or. es

Motivering

Avsikten är att förtydliga förfarandet.

Ändringsförslag 651
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana sändningar ska i förekommande 
fall hållas isolerade eller i karantän, och 
djur som ingår i dem ska hysas och 
behandlas under lämpliga förhållanden i 
avvaktan på eventuella ytterligare beslut.

Sådana sändningar, eller delar av dem, ska 
i förekommande fall hållas isolerade eller i 
karantän, och djur som ingår i dem ska 
hysas och behandlas under lämpliga 
förhållanden i avvaktan på eventuella 
ytterligare beslut. Hänsyn ska även tas till 
särskilda behov i fråga om andra varor. 

Or. es

Motivering

Avsikten är att förtydliga förfarandet och att införa ett tillägg om möjligheten att avvisa delar 
av en sändning.

Ändringsförslag 652
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna ska om 
möjligt höra den aktör som ansvarar för 
sändningen och därefter utan dröjsmål
beordra aktören att

3. De behöriga myndigheterna ska höra den
aktör som ansvarar för sändningen och 
därefter utan dröjsmål besluta om en av 
följande åtgärder:

Or. es
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Motivering

Avsikten är att förtydliga förfarandet.

Ändringsförslag 653
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) destruera sändningen, i förekommande 
fall i enlighet med de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2, eller

a) destruera sändningen, eller delar av den, 
i förekommande fall i enlighet med de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2, eller

Or. es

Motivering

Avsikten är att införa ett tillägg om möjligheten att avvisa delar av en sändning.

Ändringsförslag 654
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) destruera sändningen, i förekommande 
fall i enlighet med de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2, eller

a) destruera sändningen, på ett humant sätt
om det rör sig om levande djur, i 
förekommande fall i enlighet med de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2, eller

Or. en

Ändringsförslag 655
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 3 – led b



AM\1013306SV.doc 7/109 PE526.078v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) återsända sändningen till en destination 
utanför unionen i enlighet med artikel 70.1 
och 70.2, eller

b) återsända sändningen, eller delar av 
den, till en destination utanför unionen i 
enlighet med artikel 70.1 och 70.2, eller

Or. es

Motivering

Avsikten är att införa ett tillägg om möjligheten att avvisa delar av en sändning.

Ändringsförslag 656
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) göra sändningen föremål för särskild 
behandling i enlighet med artikel 69.1 och 
69.2 eller för varje annan åtgärd som är 
nödvändig för att säkerställa att de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 följs, 
och, i förekommande fall, hänföra 
sändningen till andra ändamål än de som 
den ursprungligen var avsedd för.

c) göra sändningen, eller delar av den, 
föremål för särskild behandling i enlighet 
med artikel 69.1 och 69.2 eller för varje 
annan åtgärd som är nödvändig för att
säkerställa att de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2 följs, och, i förekommande fall, 
hänföra sändningen till andra ändamål än 
de som den ursprungligen var avsedd för.

Or. es

Motivering

Avsikten är att införa ett tillägg om möjligheten att avvisa delar av en sändning.

Ändringsförslag 657
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta ska ske via det elektroniska 
informationshanteringssystem som avses i 
artikel 130.1.

Detta ska ske via systemen Traces och 
RASFF som avses i artikel 130.1.

Or. en

Ändringsförslag 658
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 65 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som ska vidtas avseende djur 
eller varor som förs in till unionen från 
tredjeländer och som utgör en risk

Åtgärder som ska vidtas i händelse av 
sändningar som inte uppfyller kraven och 
som utgör en risk

Or. es

Motivering

En förenkling bör göras eftersom skillnaden mellan denna artikel och artikel 64 är att dessa 
sändingar inte får återsändas.

Ändringsförslag 659
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När offentlig kontroll tyder på att en 
sändning av djur eller varor utgör en risk 
för människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön, ska sändningen hållas isolerad eller 
i karantän och djur som ingår i den ska 

När offentlig kontroll tyder på att en 
sändning av djur eller varor utgör en risk 
för människors och djurs hälsa eller djurs
välbefinnande ska sändningen hållas 
isolerad eller i karantän och djur som ingår 
i den ska hysas och behandlas under 
lämpliga förhållanden i avvaktan på 



AM\1013306SV.doc 9/109 PE526.078v01-00

SV

hysas och behandlas under lämpliga
förhållanden i avvaktan på eventuella 
ytterligare beslut.

eventuella ytterligare beslut.

Or. de

Motivering

Eftersom de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, växtförökningsmaterial och 
växtskyddsmedel har avskilts är denna utvidgning inte nödvändig i denna förordning.

Ändringsförslag 660
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När offentlig kontroll tyder på att en 
sändning av djur eller varor utgör en risk 
för människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön, ska sändningen hållas isolerad eller 
i karantän och djur som ingår i den ska 
hysas och behandlas under lämpliga 
förhållanden i avvaktan på eventuella 
ytterligare beslut.

När offentlig kontroll tyder på att en 
sändning av djur eller varor utgör en risk 
för människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande eller för miljön, ska 
sändningen hållas isolerad eller i karantän 
och djur som ingår i den ska hysas och 
behandlas under lämpliga förhållanden i 
avvaktan på eventuella ytterligare beslut.

Or. en

Ändringsförslag 661
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När offentlig kontroll tyder på att en När offentlig kontroll tyder på att en 
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sändning av djur eller varor utgör en risk 
för människors hälsa, djurs hälsa eller
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön, ska 
sändningen hållas isolerad eller i karantän 
och djur som ingår i den ska hysas och 
behandlas under lämpliga förhållanden i 
avvaktan på eventuella ytterligare beslut.

sändning av djur eller varor utgör en risk 
för människors eller djurs hälsa, för djurs
välbefinnande eller, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön, ska
sändningen hållas isolerad eller i karantän 
och djur som ingår i den ska hysas och 
behandlas under lämpliga förhållanden i 
avvaktan på eventuella ytterligare beslut.

Or. de

Ändringsförslag 662
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 65 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) beordra aktören att destruera 
sändningen, i förekommande fall i enlighet 
med de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2, och i samband med detta vidta 
alla åtgärder som är nödvändiga för att 
skydda människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller 
miljön, eller

a) beordra aktören att destruera 
sändningen, i förekommande fall i enlighet 
med de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2, och i samband med detta vidta 
alla åtgärder som är nödvändiga för att 
skydda människors och djurs hälsa eller 
djurs välbefinnande, eller

Or. de

Motivering

Eftersom de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, växtförökningsmaterial och 
växtskyddsmedel har skiljts ut är denna utvidgning inte nödvändig i denna förordning.

Ändringsförslag 663
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 65 – stycke 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) beordra aktören att destruera 
sändningen, i förekommande fall i enlighet 
med de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2, och i samband med detta vidta 
alla åtgärder som är nödvändiga för att 
skydda människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller 
miljön, eller

a) beordra aktören att destruera 
sändningen, i förekommande fall i enlighet 
med de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2, och i samband med detta vidta 
alla åtgärder som är nödvändiga för att 
skydda människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande eller miljön, eller

Or. en

Ändringsförslag 664
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 65 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) beordra aktören att destruera 
sändningen, i förekommande fall i enlighet 
med de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2, och i samband med detta vidta 
alla åtgärder som är nödvändiga för att 
skydda människors hälsa, djurs hälsa eller
välbefinnande, växters sundhet eller 
miljön, eller

a) beordra aktören att destruera 
sändningen, i förekommande fall i enlighet 
med de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2, och i samband med detta vidta 
alla åtgärder som är nödvändiga för att 
skydda människors och djurs hälsa, djurs
välbefinnande eller miljön, eller

Or. de

Ändringsförslag 665
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 65 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) beordra aktören att destruera 
sändningen, i förekommande fall i enlighet 
med de bestämmelser som avses i 

a) beordra aktören att destruera 
sändningen, på ett humant sätt om det rör 
sig om levande djur, i förekommande fall i 
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artikel 1.2, och i samband med detta vidta 
alla åtgärder som är nödvändiga för att 
skydda människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller 
miljön, eller

enlighet med de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2, och i samband med detta vidta 
alla åtgärder som är nödvändiga för att 
skydda människors hälsa, djurs hälsa eller 
välbefinnande, växters sundhet eller 
miljön, eller

Or. en

Ändringsförslag 666
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ogiltigförklara de officiella intyg och 
andra dokument som åtföljer sändningar 
som har varit föremål för åtgärder enligt 
artiklarna 64.3, 64.5 och 65,

a) ogiltigförklara de intyg och andra 
officiella dokument som åtföljer 
sändningar som har varit föremål för 
åtgärder enligt artiklarna 64.3, 64.5 och 65,

Or. es

Ändringsförslag 667
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där den offentliga kontrollen 
genomfördes ska övervaka tillämpningen 
av de åtgärder som har beordrats enligt 
artiklarna 64.3, 64.5 och 65 för att se till att 
sändningen inte ger upphov till skadliga 
effekter på människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande, växters sundhet eller 
på miljön under eller i avvaktan på 
tillämpningen av dessa åtgärder.

De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där den offentliga kontrollen 
genomfördes ska övervaka tillämpningen 
av de åtgärder som har beordrats enligt 
artiklarna 64.3, 64.5 och 65 för att se till att 
sändningen inte ger upphov till skadliga 
effekter på människors och djurs hälsa 
eller djurs välbefinnande, under eller i 
avvaktan på tillämpningen av dessa 
åtgärder.

Or. de
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Motivering

Eftersom de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, växtförökningsmaterial och 
växtskyddsmedel har avskilts är denna utvidgning inte nödvändig i denna förordning.

Ändringsförslag 668
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där den offentliga kontrollen
genomfördes ska övervaka tillämpningen 
av de åtgärder som har beordrats enligt 
artiklarna 64.3, 64.5 och 65 för att se till att 
sändningen inte ger upphov till skadliga 
effekter på människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande, växters sundhet eller 
på miljön under eller i avvaktan på 
tillämpningen av dessa åtgärder.

De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där den offentliga kontrollen 
genomfördes ska övervaka tillämpningen 
av de åtgärder som har beordrats enligt 
artiklarna 64.3, 64.5 och 65 för att se till att 
sändningen inte ger upphov till skadliga 
effekter på människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande eller på miljön under 
eller i avvaktan på tillämpningen av dessa 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 669
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i den
medlemsstat där den offentliga kontrollen 
genomfördes ska övervaka tillämpningen 
av de åtgärder som har beordrats enligt 
artiklarna 64.3, 64.5 och 65 för att se till att 
sändningen inte ger upphov till skadliga 
effekter på människors hälsa, djurs hälsa
eller välbefinnande, växters sundhet eller 
på miljön under eller i avvaktan på 

De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där den offentliga kontrollen 
genomfördes ska övervaka tillämpningen 
av de åtgärder som har beordrats enligt 
artiklarna 64.3, 64.5 och 65 för att se till att 
sändningen inte ger upphov till skadliga 
effekter på människors eller djurs hälsa, 
djurs välbefinnande eller på miljön under 
eller i avvaktan på tillämpningen av dessa 
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tillämpningen av dessa åtgärder. åtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 670
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Aktören ska vidta alla de åtgärder som 
de behöriga myndigheterna beordrat i 
enlighet med artiklarna 64.3, 64.5 och 65 
utan dröjsmål och senast inom 60 dagar 
från den dag då de behöriga myndigheterna 
i enlighet med artikel 64.4 underrättat 
aktören om sitt beslut.

1. Aktören ska vidta alla de åtgärder som 
de behöriga myndigheterna beordrat i 
enlighet med artiklarna 64.3, 64.5 och 65 
utan dröjsmål, och avseende varorna,
senast inom 60 dagar från den dag då de 
behöriga myndigheterna i enlighet med 
artikel 64.4 underrättat aktören om sitt 
beslut.

Or. es

Motivering

Den tidsfrist på 60 dagar som aktören har på sig för att verkställa de berörda 
myndigheternas beslut kan vara alltför lång när det rör sig om levande djur.

Ändringsförslag 671
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 67 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att sändningen i de fall som avses i 
artikel 65 destrueras i lämpliga utrymmen 
som ligger så nära gränskontrollstationen 
som möjligt, och att man i samband med 
detta vidtar alla åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda människors 
hälsa, djurs hälsa eller välbefinnande, 

b) att sändningen i de fall som avses i 
artikel 65 destrueras i lämpliga utrymmen 
som ligger så nära gränskontrollstationen 
som möjligt, och att man i samband med 
detta vidtar alla åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda människors och 
djurs hälsa och djurs välbefinnande.
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växters sundhet och miljön.

Or. de

Motivering

Eftersom de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, växtförökningsmaterial och 
växtskyddsmedel har avskilts är denna utvidgning inte nödvändig i denna förordning.

Ändringsförslag 672
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att sändningen i de fall som avses i 
artikel 65 destrueras i lämpliga utrymmen 
som ligger så nära gränskontrollstationen 
som möjligt, och att man i samband med 
detta vidtar alla åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda människors 
hälsa, djurs hälsa eller välbefinnande,
växters sundhet och miljön.

b) att sändningen i de fall som avses i 
artikel 65 destrueras i lämpliga utrymmen 
som ligger så nära gränskontrollstationen 
som möjligt, och att man i samband med 
detta vidtar alla åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda människors 
hälsa, djurs hälsa eller välbefinnande och 
miljön.

Or. en

Ändringsförslag 673
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att sändningen i de fall som avses i 
artikel 65 destrueras i lämpliga utrymmen 
som ligger så nära gränskontrollstationen 
som möjligt, och att man i samband med 
detta vidtar alla åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda människors 

b) att sändningen i de fall som avses i 
artikel 65 destrueras i lämpliga utrymmen 
som ligger så nära gränskontrollstationen 
som möjligt, och att man i samband med 
detta vidtar alla åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda människors och 
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hälsa, djurs hälsa eller välbefinnande, 
växters sundhet och miljön.

djurs hälsa, djurs välbefinnande och 
miljön.

Or. de

Ändringsförslag 674
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna får förlänga 
den period som avses i punkterna 1 och 2 i 
denna artikel med den tid som krävs för att 
få resultaten av det andra expertutlåtande 
som avses i artikel 34, under förutsättning 
att detta inte ger upphov till skadliga 
effekter på människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande, växters sundhet eller, 
när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, på 
miljön.

3. De behöriga myndigheterna får förlänga 
den period som avses i punkterna 1 och 2 i 
denna artikel med den tid som krävs för att 
få resultaten av det andra expertutlåtande 
som avses i artikel 34, under förutsättning 
att detta inte ger upphov till skadliga 
effekter på människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande eller på miljön.

Or. en

Ändringsförslag 675
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna får förlänga 
den period som avses i punkterna 1 och 2 i 
denna artikel med den tid som krävs för att 
få resultaten av det andra expertutlåtande 
som avses i artikel 34, under förutsättning 
att detta inte ger upphov till skadliga 
effekter på människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande, växters sundhet eller, 

3. De behöriga myndigheterna får förlänga 
den period som avses i punkterna 1 och 2 i 
denna artikel med den tid som krävs för att 
få resultaten av det andra expertutlåtande 
som avses i artikel 34, under förutsättning 
att detta inte ger upphov till skadliga 
effekter på människors eller djurs hälsa, 
djurs välbefinnande eller, när det gäller 
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när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, på 
miljön.

genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, på miljön.

Or. de

Ändringsförslag 676
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 68 utgår

Enhetlig tillämpning av artiklarna 64 och 
65

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa 
bestämmelser för att säkerställa att alla de 
gränskontrollstationer som avses i 
artikel 57.1 och alla de kontrollställen 
som avses i artikel 51.1 a på ett enhetligt 
sätt tillämpar de beslut som de behöriga 
myndigheterna fattat och de åtgärder som 
de vidtagit och beordrat enligt artiklarna 
64 och 65; bestämmelserna ska utformas 
som instruktioner som de behöriga 
myndigheterna ska följa i vanliga eller 
återkommande fall av bristande 
efterlevnad eller vid vanliga eller 
återkommande risker.

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

Or. en

Ändringsförslag 677
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vara effektiv och säkerställa att alla 
risker för människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande, växters sundhet eller, 
när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön undanröjs,

a) vara effektiv och säkerställa att alla 
risker för människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande eller för miljön 
undanröjs,

Or. en

Ändringsförslag 678
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vara effektiv och säkerställa att alla 
risker för människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande, växters sundhet eller, 
när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön undanröjs,

a) vara effektiv och säkerställa att alla 
risker för människors eller djurs hälsa, 
djurs välbefinnande eller, när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön undanröjs,

Or. de

Ändringsförslag 679
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 69 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på kraven på och villkoren 
för hur den särskilda behandling som 
avses i punkt 1 ska ske.

utgår
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Om det inte har fastställts några 
bestämmelser genom delegerade akter ska 
den särskilda behandlingen ske i enlighet 
med nationella bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 680
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa förfaranden 
för utbyte av den information och de 
underrättelser som avses i punkt 1.

utgår

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

Or. en

Motivering

Det krävs ingen lagstiftning när det avsedda resultatet är att säkerställa grundläggande 
kommunikation mellan medlemsstater eller mellan medlemsstater och kommissionen eller 
allmänheten. I lagstiftningen bör det endast konstateras att det behövs.

Ändringsförslag 681
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstater som importerar varor 
som har godkänts i de kontroller som 
genomförs före export ska regelbundet 
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kontrollera om de importerade varorna 
verkligen uppfyller EU:s krav.

Or. en

Ändringsförslag 682
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 71 utgår

Godkännande av kontroller som utförs av 
tredjeländer före export

1. Kommissionen får genom 
genomförandeakter godkänna särskilda 
kontroller som ett tredjeland utför på 
sändningar av djur och varor före export 
till unionen för att kontrollera att de 
exporterade sändningarna uppfyller 
kraven i de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2. Godkännandet ska endast 
gälla för sändningar med ursprung i det 
berörda tredjelandet och får beviljas för 
en eller flera kategorier av djur eller 
varor.

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

2. Godkännandet enligt punkt 1 ska 
innehålla uppgifter om

a) maximifrekvensen för offentlig kontroll 
som de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska genomföra när 
sändningarna förs in till unionen, när det 
inte finns någon anledning att misstänka 
bristande efterlevnad av de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 eller bedrägligt 
beteende,

b) de officiella intyg som ska åtfölja 
sändningar som förs in till unionen,
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c) förlagan till sådana intyg,

d) de behöriga myndigheter i tredjelandet 
som ansvarar för de kontroller som ska 
genomföras före export,

e) i förekommande fall eventuella organ 
till vilka dessa behöriga myndigheter får 
delegera vissa uppgifter. En sådan 
delegering får endast godkännas om 
kriterierna i artiklarna 25–32, eller 
likvärdiga villkor, uppfylls.

3. Godkännandet enligt punkt 1 får endast 
beviljas ett tredjeland om det finns belägg 
för och, i förekommande fall, en 
kommissionskontroll som utförs i enlighet 
med artikel 119 visar att systemet för 
offentlig kontroll i det tredjelandet kan 
säkerställa att

a) de sändningar av djur eller varor som 
exporteras till unionen uppfyller kraven i 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2, 
eller likvärdiga krav,

b) de kontroller som utförs i tredjelandet 
före avsändning till unionen är så 
effektiva att de kan ersätta eller minska 
frekvensen för de dokument- och 
identitetskontroller och fysiska kontroller 
som fastställs i de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2.

4. De behöriga myndigheterna eller ett 
organ med delegerade uppgifter som 
anges i godkännandet ska

a) ansvara för kontakterna med unionen,

b) säkerställa att de officiella intyg som 
avses i punkt 2 b åtföljer varje sändning 
som kontrolleras.

5. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa närmare 
bestämmelser och kriterier för 
godkännande av de kontroller som utförs 
av tredjeländer före export i enlighet med 
punkt 1. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
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artikel 141.2.

Or. en

Ändringsförslag 683
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de sändningar av djur eller varor som 
exporteras till unionen uppfyller kraven i 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2, 
eller likvärdiga krav,

a) de sändningar av djur eller varor som 
exporteras till unionen uppfyller kraven i 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2,

Or. en

Ändringsförslag 684
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De behöriga myndigheterna eller ett 
organ med delegerade uppgifter som 
anges i godkännandet ska

4. De behöriga myndigheterna eller en 
tillsynsmyndighet eller ett tillsynsorgan 
som godkänts av kommissionen avseende 
ekologiska produkter.

Or. es

Motivering

I tredjeländer ska ansvaret för kontakterna med EU samt övervakningen av att sändingar är 
förenliga med bestämmelserna åligga de berörda myndigheterna och får inte delegeras. 
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Ändringsförslag 685
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) via Traces-systemet underrätta 
kommissionen och övriga medlemsstater 
och berörda aktörer samt begära 
administrativt stöd i enlighet med de 
förfaranden som fastställs i avdelning IV,

a) via Traces-systemet underrätta
kommissionen och övriga medlemsstater 
och berörda aktörer och meddela de 
åtgärder som ska vidtas samt begära 
administrativt stöd i enlighet med de 
förfaranden som fastställs i avdelning IV,

Or. es

Ändringsförslag 686
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tullmyndigheterna ska endast 
tullklarera sådana sändningar av djur och 
varor enligt artikel 45 som den berörda 
myndigheten vid gränskontrollstationen 
har utfört offentliga kontroller av i 
enlighet med artikel 47 och som de har 
utfärdat ett beslut om som skrivits in i 
hälsodokumentet (CHED). 

Or. es

Motivering

Syftet är att skapa fullständiga garantier för att tullmyndigheterna inte beslutar om 
sändningar som har blivit föremål för åtgärder genom offentliga kontroller.

Ändringsförslag 687
Bart Staes



PE526.078v01-00 24/109 AM\1013306SV.doc

SV

för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tullmyndigheterna ska fördröja 
övergången till fri omsättning om de har 
anledning att tro att sändningen kan utgöra 
en risk för människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande, växters sundhet eller, 
när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön och omedelbart underrätta de 
behöriga myndigheterna om detta.

2. Tullmyndigheterna ska fördröja 
övergången till fri omsättning om de har 
anledning att tro att sändningen kan utgöra 
en risk för människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande eller för miljön och 
omedelbart underrätta de behöriga 
myndigheterna om detta.

Or. en

Ändringsförslag 688
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tullmyndigheterna ska fördröja 
övergången till fri omsättning om de har 
anledning att tro att sändningen kan utgöra 
en risk för människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande, växters sundhet eller, 
när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön och omedelbart underrätta de 
behöriga myndigheterna om detta.

2. Tullmyndigheterna ska fördröja 
övergången till fri omsättning om de har 
anledning att tro att sändningen kan utgöra 
en risk för människors eller djurs hälsa, 
djurs välbefinnande eller, när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön och 
omedelbart underrätta de behöriga 
myndigheterna om detta.

Or. de

Ändringsförslag 689
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de behöriga myndigheterna anser att 
det föreligger en risk för människors hälsa, 
djurs hälsa eller välbefinnande, växters 
sundhet eller, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön,

4. När de behöriga myndigheterna anser att 
det föreligger en risk för människors hälsa, 
djurs hälsa eller välbefinnande eller för 
miljön,

Or. en

Ändringsförslag 690
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de behöriga myndigheterna anser att 
det föreligger en risk för människors hälsa, 
djurs hälsa eller välbefinnande, växters 
sundhet eller, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön,

4. När de behöriga myndigheterna anser att 
det föreligger en risk för människors eller 
djurs hälsa, för djurs välbefinnande eller, 
när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön,

Or. de

Ändringsförslag 691
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För andra sändningar av djur och varor 
än de som enligt artikel 45.1 ska vara 
föremål för kontroller vid införseln till 
unionen och för vilka ingen tulldeklaration 

5. För andra sändningar av djur och varor 
än de som enligt artikel 45.1 ska vara 
föremål för kontroller vid införseln till 
unionen och för vilka ingen tulldeklaration 
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för övergång till fri omsättning har avgetts 
ska tullmyndigheterna, om de har 
anledning att tro att sändningen kan utgöra 
en risk för människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande, växters sundhet eller, 
när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön, överlämna alla relevanta uppgifter 
till tullmyndigheterna i den medlemsstat 
som är slutdestination.

för övergång till fri omsättning har avgetts 
ska tullmyndigheterna, om de har 
anledning att tro att sändningen kan utgöra 
en risk för människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande eller för miljön, 
överlämna alla relevanta uppgifter till 
tullmyndigheterna i den medlemsstat som 
är slutdestination.

Or. en

Ändringsförslag 692
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För andra sändningar av djur och varor 
än de som enligt artikel 45.1 ska vara 
föremål för kontroller vid införseln till 
unionen och för vilka ingen tulldeklaration 
för övergång till fri omsättning har avgetts 
ska tullmyndigheterna, om de har 
anledning att tro att sändningen kan utgöra 
en risk för människors hälsa, djurs hälsa 
eller välbefinnande, växters sundhet eller, 
när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön, överlämna alla relevanta uppgifter 
till tullmyndigheterna i den medlemsstat 
som är slutdestination.

5. För andra sändningar av djur och varor 
än de som enligt artikel 45.1 ska vara 
föremål för kontroller vid införseln till 
unionen och för vilka ingen tulldeklaration 
för övergång till fri omsättning har avgetts 
ska tullmyndigheterna, om de har 
anledning att tro att sändningen kan utgöra 
en risk för människors eller djurs hälsa, för
djurs välbefinnande eller, när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön, överlämna 
alla relevanta uppgifter till 
tullmyndigheterna i den medlemsstat som 
är slutdestination.

Or. de

Ändringsförslag 693
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1 – led d



AM\1013306SV.doc 27/109 PE526.078v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Träförpackningsmaterial. utgår

Or. de

Motivering

Eftersom de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, växtförökningsmaterial och 
växtskyddsmedel har avskilts är denna utvidgning inte nödvändig i denna förordning.

Ändringsförslag 694
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Träförpackningsmaterial. utgår

Or. en

Ändringsförslag 695
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Träförpackningsmaterial. utgår

Or. de

Ändringsförslag 696
Ewald Stadler
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Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Växtprodukter som med hänsyn till sin 
senare destination kan utgöra risk för 
spridning av infektionssjukdomar eller 
smittsamma sjukdomar hos djur.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 697
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Sändningar av de kategorier av djur och 
varor som avses i artikel 45.1 a, b och c
med ursprung i unionen som återvänder till 
unionen efter att ha nekats införsel till ett 
tredjeland.

h) Sändningar av de kategorier av djur och 
varor som avses i artikel 45.1 a och b med 
ursprung i unionen som återvänder till 
unionen efter att ha nekats införsel till ett 
tredjeland.

Or. de

Motivering

Eftersom de sektorsspecifika bestämmelserna om växters sundhet, växtförökningsmaterial och 
växtskyddsmedel har avskilts är denna utvidgning inte nödvändig i denna förordning.

Ändringsförslag 698
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Sändningar av de kategorier av djur och 
varor som avses i artikel 45.1 a, b och c
med ursprung i unionen som återvänder till 

h) Sändningar av de kategorier av djur och 
varor som avses i artikel 45.1 a och b med 
ursprung i unionen som återvänder till 
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unionen efter att ha nekats införsel till ett 
tredjeland.

unionen efter att ha nekats införsel till ett 
tredjeland.

Or. de

Ändringsförslag 699
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och andra resurser som de behöriga 
myndigheterna behöver för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet.

1. De behöriga myndigheterna ska se till 
att tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och andra resurser som de behöriga 
myndigheterna behöver för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet.

Or. es

Ändringsförslag 700
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och andra resurser som de behöriga 
myndigheterna behöver för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
finansiella resurser som de bedömer vara 
tillräckliga finns tillgängliga för att 
tillhandahålla personal och andra resurser 
som de behöriga myndigheterna behöver 
för att genomföra offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet.

Or. de
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Ändringsförslag 701
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och andra resurser som de behöriga 
myndigheterna behöver för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga via offentliga medel för att 
tillhandahålla personal och andra resurser 
som de behöriga myndigheterna behöver 
för att genomföra offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet. Avgifter bör 
endast fastställas om den offentliga 
kontrollen uteslutande utförs i 
livsmedelsföretagarens intresse.

Or. en

Ändringsförslag 702
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och andra resurser som de behöriga 
myndigheterna behöver för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och andra resurser som de behöriga 
myndigheterna behöver för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet med de metoder som anses 
lämpliga, t.ex genom allmänna skatter 
eller genom att fastställa avgifter.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska se till att tillräckliga resurser görs tillgängliga för offentlig kontroll. 
Hur finansieringen av den offentliga kontrollen ska skötas ska dock förbli en nationell fråga. 
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Det är viktigt att reglerna om finansiering av offentlig kontroll överensstämmer med den 
nationella lagstiftningen om avgifter och skatter. Den gällande allmänna principen om 
finansiering av offentlig kontroll enligt artikel 26 i förordning (EG) nr 882/2004 bör därför 
inte ändras.

Ändringsförslag 703
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och andra resurser som de behöriga 
myndigheterna behöver för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet.

1. Medlemsstaterna ska, med de metoder 
de anser vara lämpliga, se till att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och andra resurser som de behöriga 
myndigheterna behöver för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 704
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och andra resurser som de behöriga 
myndigheterna behöver för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och andra resurser som de behöriga 
myndigheterna behöver för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet. För detta får de ta ut avgifter 
eller kostnadsbidrag eller anslå allmänna 
skattemedel.

Or. de
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Motivering

Medlemsstaterna ska ges tillräcklig flexibilitet när det gäller kontrollsystemens 
finansieringskällor. I princip kan dessa vara skatter, avgifter eller kostnadsbidrag.

Ändringsförslag 705
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och andra resurser som de behöriga 
myndigheterna behöver för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och andra resurser som de behöriga 
myndigheterna behöver för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet. För detta får de ta ut avgifter 
eller kostnadsbidrag eller använda medel 
ur den nationella budgeten.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna ska vara skyldiga att anslå tillräckliga resurser för genomförandet av 
kontrollerna. Det är emellertid nödvändigt att medlemsstaterna själva får bestämma hur de 
vill ordna finansieringen. Begreppet ”avgifter” har olika rättsliga definitioner i 
medlemsstaterna, och därför måste även begreppet ”kostnadsbidrag” bibehållas. 
Medlemsstaterna ska också ha möjlighet att anslå medel ur den allmänna budgeten för 
finansieringen.

Ändringsförslag 706
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillräckliga finansiella resurser finns 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
tillräckliga finansiella resurser finns 
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tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och andra resurser som de behöriga 
myndigheterna behöver för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet.

tillgängliga för att tillhandahålla personal 
och andra resurser som de behöriga
myndigheterna behöver för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet. För detta får de ta ut avgifter 
eller kostnadsbidrag eller använda medel 
ur den nationella budgeten.

Or. de

Ändringsförslag 707
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna har befogenhet att ta 
ut avgifter från den offentliga 
kontrollverksamheten i enlighet med 
artikel 77. 

Or. es

Motivering

Det är viktigt att komma ihåg att medlemsstaterna enligt subsidiaritetsprincipen har 
möjlighet att välja om de vill ansluta sig till till detta finansieringssystem för offentliga 
kontroller eller inte, eftersom det inte finns skatteharmonisering i EU.

Ändringsförslag 708
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får, utöver de avgifter 
som tas ut i enlighet med artikel 77, ta ut 
avgifter för att täcka kostnader för annan 
offentlig kontroll än den som avses i 

utgår
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artikel 77.1 och 77.2.

Or. de

Ändringsförslag 709
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får, utöver de avgifter 
som tas ut i enlighet med artikel 77, ta ut 
avgifter för att täcka kostnader för annan 
offentlig kontroll än den som avses i 
artikel 77.1 och 77.2.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 710
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får, utöver de avgifter 
som tas ut i enlighet med artikel 77, ta ut 
avgifter för att täcka kostnader för annan 
offentlig kontroll än den som avses i 
artikel 77.1 och 77.2.

utgår

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna ska vara skyldiga att anslå tillräckliga resurser för genomförandet av 
kontrollerna. Det är emellertid nödvändigt att medlemsstaterna själva får bestämma hur de 
vill ordna finansieringen. Begreppet ”avgifter” har olika rättsliga definitioner i 
medlemsstaterna, och därför måste även begreppet ”kostnadsbidrag” bibehållas. 
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Medlemsstaterna ska också ha möjlighet att anslå medel ur den allmänna budgeten för 
finansieringen.

Ändringsförslag 711
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får, utöver de avgifter 
som tas ut i enlighet med artikel 77, ta ut 
avgifter för att täcka kostnader för annan 
offentlig kontroll än den som avses i 
artikel 77.1 och 77.2.

utgår

Or. es

Motivering

Det är medlemsstaterna som utifrån de planerade åtgärderna ska fastställa vilka avgifter som 
ska gälla, beroende på situationen i medlemsstaten.

Ändringsförslag 712
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får, utöver de avgifter 
som tas ut i enlighet med artikel 77, ta ut 
avgifter för att täcka kostnader för annan 
offentlig kontroll än den som avses i 
artikel 77.1 och 77.2.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 713
Martin Kastler
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Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får, utöver de avgifter 
som tas ut i enlighet med artikel 77, ta ut 
avgifter för att täcka kostnader för annan 
offentlig kontroll än den som avses i 
artikel 77.1 och 77.2.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 714
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att inga 
direkta kopplingar eller 
beroendeförhållanden finns mellan de 
avgifter som tas ut och de kontroller som 
utförs.

Or. en

Ändringsförslag 715
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska samråda med de 
berörda aktörerna om de metoder som 
används för att beräkna de avgifter som 
föreskrivs i artikel 77.

4. Medlemsstaterna får samråda med de 
berörda aktörerna om de metoder som 
används för att beräkna de avgifter som 
föreskrivs i artikel 77.

Or. es
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Ändringsförslag 716
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska samråda med de 
berörda aktörerna om de metoder som 
används för att beräkna de avgifter som 
föreskrivs i artikel 77.

4. Medlemsstaterna ska samråda med de 
berörda aktörerna om de metoder som 
används för att beräkna de avgifter eller 
kostnadsbidrag som föreskrivs i artikel 77.

Or. de

Ändringsförslag 717
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 77 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Obligatoriska avgifter Avgifter eller kostnadsbidrag

Or. de

Ändringsförslag 718
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 77 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Obligatoriska avgifter Avgifter eller kostnadsbidrag

Or. de
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Ändringsförslag 719
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 77 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Obligatoriska avgifter Avgifter

Or. de

Ändringsförslag 720
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 77 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Obligatoriska avgifter Avgifter

Or. es

Motivering

Uttag av avifter bör vara frivilligt för medlemsstaterna med tanke på att det inte finns någon
skatteharmonisering i EU.

Ändringsförslag 721
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser 
för att genomföra offentlig kontroll ska de
ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för 
följande:

1. De behöriga myndigheterna ska ta ut 
avgifter för följande:
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Or. de

Ändringsförslag 722
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll ska de ta 
ut avgifter för att täcka kostnaderna för 
följande:

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll får de ta ut 
avgifter eller kostnadsbidrag för att täcka 
kostnaderna för följande:

Or. de

Ändringsförslag 723
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll ska de ta 
ut avgifter för att täcka kostnaderna för 
följande:

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll får de ta ut 
avgifter eller kostnadsbidrag för att täcka 
kostnaderna för följande:

Or. de

Motivering

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska i de flesta fall avgöra i vilken omfattning 
avgifter och kostnadsbidrag ska tas ut. Artikel 77 utgör ramen för de verksamhetsfält där 
avgifter eller kostnadsbidrag principiellt får tas ut. Beslutet om huruvida avgifter ska tas ut 
eller inte ska fattas av respektive medlemsstat enligt denna icke-bindande bestämmelse. 
Genom denna justering säkerställs subsidiaritetsprincipen.
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Ändringsförslag 724
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll ska de ta 
ut avgifter för att täcka kostnaderna för 
följande:

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll får de ta ut 
avgifter eller kostnadsbidrag för att täcka 
kostnaderna för följande:

Or. de

Ändringsförslag 725
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll ska de ta ut 
avgifter för att täcka kostnaderna för 
följande:

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll får de ta ut 
avgifter för att täcka vissa eller samtliga 
kostnader för följande:

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag går utöver dess kompetensområde. Hur de behöriga myndigheterna 
finansierar sin offentliga kontroll är helt och hållet upp till medlemsstaterna.

Ändringsförslag 726
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll ska de ta 
ut avgifter för att täcka kostnaderna för 
följande:

1. För att de behöriga myndigheterna ska 
ha tillräckliga resurser för att genomföra 
offentlig kontroll får de ta ut avgifter för 
att täcka delar av kostnaderna för följande:

Or. de

Ändringsförslag 727
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll ska de ta 
ut avgifter för att täcka kostnaderna för 
följande:

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll får de ta ut 
avgifter för att täcka kostnaderna för 
följande:

Or. es

Motivering

Det vore ologiskt att de aktörer för vilka det är obligatoriskt att genomgå inspektion dessutom
måste betala för den.

Ändringsförslag 728
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll ska de ta 
ut avgifter för att täcka kostnaderna för 

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll ska de 
använda offentliga medel för att täcka 
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följande: kostnaderna för följande:

Or. en

Ändringsförslag 729
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll ska de ta ut 
avgifter för att täcka kostnaderna för 
följande:

1. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser för 
att genomföra offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska de ta ut avgifter 
för att täcka kostnaderna för följande:

Or. fr

Motivering

All verksamhet inklusive ”annan offentlig verksamhet” som bidrar till att lagstiftningen 
efterlevs och djurs och växters hälsa skyddas bör kunna finansieras enligt samma princip. I 
samtliga fall handlar det om åtgärder från kontrollmyndigheter, där offentlig 
kontrollverksamhet och annan offentlig verksamhet inte alltid kan särskiljas.

Ändringsförslag 730
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Offentlig kontroll som genomförs för 
att kontrollera att följande aktörer följer 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2:

utgår

i) Livsmedelsföretagare enligt 
definitionen i artikel 3.3 i förordning 
(EG) nr 178/2002 som antingen har 
registrerats eller godkänts, eller 
registrerats och godkänts, i enlighet med 
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artikel 6 i förordning (EG) nr 852/2004.

ii) Foderföretagare enligt definitionen i 
artikel 3.6 i förordning (EG) nr 178/2002 
som har registrerats eller godkänts i 
enlighet med artiklarna 9 och 10 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 183/2005 om 
fastställande av krav för foderhygien.

iii) Professionella aktörer enligt 
definitionen i artikel 2.7 i förordning 
(EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants].

iv) Professionella aktörer enligt 
definitionen i artikel 3.6 i förordning 
(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, 8.2.2005, s. 1.

Or. de

Ändringsförslag 731
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Professionella aktörer enligt 
definitionen i artikel 2.7 i förordning 
(EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants].

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 732
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Professionella aktörer enligt 
definitionen i artikel 2.7 i förordning 
(EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants].

utgår

Or. es

Motivering

För överensstämmelse med artikel 1.2.g

Ändringsförslag 733
Astrid Lulling, Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Professionella aktörer enligt 
definitionen i artikel 3.6 i förordning 
(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].

utgår

Or. fr

Motivering

Tillämpningen av ett system för full kostnadstäckning för kontroller äventyrar företagens 
överlevnad i små medlemsstater där stordriftsfördelar inte är möjliga. Att fullständigt 
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undanta små och medelstora företag från betalning av avgifter skulle innebära att hela 
kontrollkostnaden endast belastade några få företag, vilket skulle försvåra för dessa. Det är 
därför nödvändigt med en undantagsregel liknande kommissionens förslag för sektorer inom 
ekologiskt jordbruk och skyddade ursprungsbeteckningar.

Ändringsförslag 734
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Professionella aktörer enligt 
definitionen i artikel 3.6 i 
förordning (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].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 735
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Offentlig kontroll som genomförs för 
utfärdande av officiella intyg eller tillsyn 
över utfärdandet av officiella intyg.

b) Utfärdande av officiella intyg eller 
tillsyn över utfärdandet av officiella intyg.

Or. es

Motivering

För att skapa överensstämmelse inom området bör inte utfärdande av certifikat och 
övervakning av officiella beteckningar betraktas som offentliga kontroller, även om det inte är 
möjligt att befria dessa verksamheter från avgifter. 
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Ändringsförslag 736
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) För att erhålla och behålla det tillstånd 
som avses i artiklarna 84, 92 och 93 i 
förordning (EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 737
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) För att erhålla och behålla det 
bemyndigande som avses i artiklarna 84, 
92 och 93 i förordning (EU) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants].

utgår

Or. es

Motivering

För överensstämmelse med artikel 1.2.g

Ändringsförslag 738
Bart Staes
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För att erhålla och behålla det 
tillstånd som avses i artikel 25 i 
förordning (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].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 739
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska den 
offentliga kontroll som avses i led a i den 
punkten omfatta offentlig kontroll som 
genomförs för att kontrollera 
efterlevnaden av de åtgärder som 
kommissionen antagit i enlighet med 
artikel 137 i den här förordningen, 
artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002, 
artiklarna 27.1, 29.1, 40.2, 41.2, 47.1, 49.2 
och 50.2 i förordning (EU) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants], 
artiklarna 41 och 144 i förordning (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] 
samt del VI i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 

utgår
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animal health], såvida inte beslutet om 
åtgärderna kräver något annat.

Or. de

Ändringsförslag 740
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska den 
offentliga kontroll som avses i led a i den 
punkten omfatta offentlig kontroll som 
genomförs för att kontrollera 
efterlevnaden av de åtgärder som 
kommissionen antagit i enlighet med 
artikel 137 i den här förordningen, 
artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002, 
artiklarna 27.1, 29.1, 40.2, 41.2, 47.1, 49.2 
och 50.2 i förordning (EU) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants], 
artiklarna 41 och 144 i förordning (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] 
samt del VI i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health], såvida inte beslutet om 
åtgärderna kräver något annat.

2. För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser 
för att genomföra offentlig kontroll ska de 
ta ut avgifter för följande:

a) Offentlig kontroll som genomförs i 
livsmedelsföretagarens intresse för 
utfärdande av officiella intyg eller tillsyn 
över utfärdandet av officiella intyg.

Or. en
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Ändringsförslag 741
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska den 
offentliga kontroll som avses i led a i den 
punkten omfatta offentlig kontroll som 
genomförs för att kontrollera efterlevnaden 
av de åtgärder som kommissionen antagit i 
enlighet med artikel 137 i den här 
förordningen, artikel 53 i förordning (EG) 
nr 178/2002, artiklarna 27.1, 29.1, 40.2, 
41.2, 47.1, 49.2 och 50.2 i förordning 
(EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants], artiklarna 41 och 
144 i förordning (EU) nr XXX/XXXX 
[Publikationsbyrån: För in numret på 
förordningen om produktion och 
tillhandahållande på marknaden av 
växtförökningsmaterial] samt del VI i 
förordning (EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], såvida inte 
beslutet om åtgärderna kräver något annat.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska den 
offentliga kontroll som avses i led a i den 
punkten omfatta offentlig kontroll som 
genomförs för att kontrollera efterlevnaden 
av de åtgärder som kommissionen antagit i 
enlighet med artikel 137 i den här 
förordningen, artikel 53 i förordning (EG) 
nr 178/2002 samt del VI i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Publikationsbyrån: För 
in numret på förordningen om 
bestämmelser om djurs hälsa], såvida inte 
beslutet om åtgärderna kräver något annat.

Or. en

Ändringsförslag 742
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) den offentliga kontroll som avses i led a 
i den punkten inte omfatta offentlig 
kontroll som genomförs för att kontrollera 
efterlevnaden av tillfälliga restriktioner, 

utgår
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krav eller andra åtgärder för 
sjukdomsbekämpning som de behöriga 
myndigheterna antagit i enlighet med 
artiklarna 55.1, 56, 61, 62, 64, 65, 68.1 
och 69, och bestämmelser som antagits i 
enlighet med artiklarna 55.2, 63, 67 och 
68.2 i förordning (EU) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] och artikel 16 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants],

Or. fr

Motivering

All verksamhet inklusive ”annan offentlig verksamhet” som bidrar till att lagstiftningen 
efterlevs och djurs och växters hälsa skyddas bör kunna finansieras enligt samma princip. I 
samtliga fall handlar det om åtgärder från kontrollmyndigheter, där offentlig 
kontrollverksamhet och annan offentlig verksamhet inte alltid kan särskiljas.

Ändringsförslag 743
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) den offentliga kontroll som avses i led a 
i den punkten inte omfatta offentlig 
kontroll som genomförs för att kontrollera 
efterlevnaden av tillfälliga restriktioner, 
krav eller andra åtgärder för 
sjukdomsbekämpning som de behöriga 
myndigheterna antagit i enlighet med 
artiklarna 55.1, 56, 61, 62, 64, 65, 68.1 
och 69, och bestämmelser som antagits i 
enlighet med artiklarna 55.2, 63, 67 och 
68.2 i förordning (EU) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 

utgår
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health] och artikel 16 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants],

Or. es

Motivering

Övriga kontrollverksamheter i samband med djurhälsa kommer att vara belagda med 
avgifter, dvs programmen för övervakning och utrotning kommer jämställas med offentliga 
kontroller. 

Ändringsförslag 744
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) den offentliga kontroll som avses i led a 
i den punkten inte omfatta offentlig 
kontroll som genomförs för att kontrollera 
efterlevnaden av tillfälliga restriktioner, 
krav eller andra åtgärder för 
sjukdomsbekämpning som de behöriga 
myndigheterna antagit i enlighet med 
artiklarna 55.1, 56, 61, 62, 64, 65, 68.1 
och 69, och bestämmelser som antagits i 
enlighet med artiklarna 55.2, 63, 67 och 
68.2 i förordning (EU) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] och artikel 16 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants],

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 745
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) den offentliga kontroll som avses i led a 
i den punkten inte omfatta offentlig 
kontroll som genomförs för att kontrollera 
efterlevnaden av tillfälliga restriktioner, 
krav eller andra åtgärder för 
sjukdomsbekämpning som de behöriga 
myndigheterna antagit i enlighet med 
artiklarna 55.1, 56, 61, 62, 64, 65, 68.1 och 
69, och bestämmelser som antagits i 
enlighet med artiklarna 55.2, 63, 67 och 
68.2 i förordning (EU) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] och artikel 16 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Publikationsbyrån: För 
in numret på förordningen om 
bestämmelser om skyddsåtgärder mot 
växtskadegörare],

a) den offentliga kontroll som avses i led a 
i den punkten inte omfatta offentlig 
kontroll som genomförs för att kontrollera 
efterlevnaden av tillfälliga restriktioner, 
krav eller andra åtgärder för 
sjukdomsbekämpning som de behöriga 
myndigheterna antagit i enlighet med 
artiklarna 55.1, 56, 61, 62, 64, 65, 68.1 och 
69, och bestämmelser som antagits i 
enlighet med artiklarna 55.2, 63, 67 och 
68.2 i förordning (EU) nr XXX/XXXX 
[Publikationsbyrån: För in numret på 
förordningen om bestämmelser om djurs 
hälsa],

Or. en

Ändringsförslag 746
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den offentliga kontroll som avses i leden 
a och b i den punkten inte omfatta offentlig 
kontroll för att kontrollera att de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 j och 
k följs.

b) den offentliga kontroll som avses i leden 
a och b i den punkten inte omfatta offentlig 
kontroll för att kontrollera att de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 j och 
k följs. Utgifterna för kontrollen av att 
specifikationerna för SUB, SGB samt 
GTS eller de särskilda bestämmelser för 
ekologiska produkter är uppfyllda kan 
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emellertid täckas av de aktörer som 
omfattas av dessa regler.

Or. es

Motivering

Inga obligatoriska avgifter tillämpas för ekologiskt jordbruk och kvalitetsmärkning. När vissa 
uppgifter avseende offentlig kontroll delegeras till privata certifieringsorgan är aktörernas 
ekonomiska motprestation inte förenlig med begreppet avgift. 

Ändringsförslag 747
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. avgifter som tagits ut för särskilda 
verksamheter som anges i bilagan 
(återstår att fastställa) får inte vara lägre 
än de miniminivåer som anges i bilagan 
(återstår att fastställa).

Or. en

Ändringsförslag 748
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 78 utgår

Kostnader

1. De behöriga myndigheterna ska ta ut 
avgifter i enlighet med artikel 77 för 
följande kostnader:

a) Löner till den personal, inklusive 
stödpersonal, som medverkar i den 
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offentliga kontrollen samt 
socialförsäkrings- och pensionsavgifter 
och försäkringskostnader för personalen.

b) Kostnader för utrymmen och 
utrustning, inklusive kostnader för 
underhåll och försäkringar.

c) Kostnader för förbrukningsmaterial, 
tjänster och verktyg.

d) Kostnader för utbildning av den 
personal som avses i led a, med undantag 
för den utbildning som krävs för att 
erhålla den kompetens som krävs för att 
vara anställd hos de behöriga 
myndigheterna.

e) Kostnader för resor och därmed 
förbundna traktamenten för den personal 
som avses i led a.

(f) Kostnader för provtagning och för 
laboratorieanalys, -testning och -diagnos.

2. Om de behöriga myndigheter som tar ut 
avgifter i enlighet med artikel 77 också 
genomför annan verksamhet, ska endast 
den del av de kostnader som avses i 
punkt 1 i denna artikel som härrör från 
den offentliga kontroll som avses i 
artikel 77.1 tas med i beräkningen av 
avgifterna.

Or. it

Ändringsförslag 749
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 78 utgår

Kostnader

1. De behöriga myndigheterna ska ta ut 
avgifter i enlighet med artikel 77 för 
följande kostnader:
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a) Löner till den personal, inklusive 
stödpersonal, som medverkar i den 
offentliga kontrollen samt 
socialförsäkrings- och pensionsavgifter 
och försäkringskostnader för personalen.

b) Kostnader för utrymmen och 
utrustning, inklusive kostnader för 
underhåll och försäkringar.

c) Kostnader för förbrukningsmaterial, 
tjänster och verktyg.

d) Kostnader för utbildning av den 
personal som avses i led a, med undantag 
för den utbildning som krävs för att 
erhålla den kompetens som krävs för att 
vara anställd hos de behöriga 
myndigheterna.

e) Kostnader för resor och därmed 
förbundna traktamenten för den personal 
som avses i led a.

f) Kostnader för provtagning och för 
laboratorieanalys, -testning och -diagnos.

2. Om de behöriga myndigheter som tar ut 
avgifter i enlighet med artikel 77 också 
genomför annan verksamhet, ska endast 
den del av de kostnader som avses i 
punkt 1 i denna artikel som härrör från 
den offentliga kontroll som avses i 
artikel 77.1 tas med i beräkningen av 
avgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 750
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska ta ut
avgifter i enlighet med artikel 77 för
följande kostnader:

1. De behöriga myndigheterna har rätt att 
vid beräkning av avgifter eller 
kostnadsbidrag i enlighet med artikel 77 ta 
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hänsyn till följande kriterier:

Or. de

Motivering

Eftersom det inte ska vara fråga om obligatoriska avgifter måste man här fastställa vilka 
kostnader som principiellt får tas med vid beräkningen.

Ändringsförslag 751
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska ta ut
avgifter i enlighet med artikel 77 för
följande kostnader:

1. De behöriga myndigheterna har rätt att 
vid beräkning av avgifter eller 
kostnadsbidrag i enlighet med artikel 77 ta 
hänsyn till följande kriterier:

Or. de

Ändringsförslag 752
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska ta ut 
avgifter i enlighet med artikel 77 för 
följande kostnader:

1. De behöriga myndigheterna får ta ut 
avgifter eller kostnadsbidrag i enlighet 
med artikel 77 för följande kostnader:

Or. de

Ändringsförslag 753
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese
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Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska ta ut 
avgifter i enlighet med artikel 77 för 
följande kostnader:

1. De behöriga myndigheterna får ta ut 
avgifter i enlighet med artikel 77 för 
följande kostnader:

Or. de

Ändringsförslag 754
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska ta ut
avgifter i enlighet med artikel 77 för 
följande kostnader:

1. De behöriga myndigheter som tar ut 
avgifter i enlighet med artikel 77 för 
ersättning avseende följande kostnader:

Or. es

Motivering

Syftet är att skapa överensstämmelse med frivilliga avgifter. 

Ändringsförslag 755
Astrid Lulling, Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska ta ut 
avgifter i enlighet med artikel 77 för 
följande kostnader:

1. De behöriga myndigheterna ska ta ut 
avgifter i enlighet med artikel 77 för att 
täcka kostnaderna för de offentliga 
kontroller som avses i artikel 77.1.

Or. fr
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Ändringsförslag 756
Astrid Lulling, Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Löner till den personal, inklusive 
stödpersonal, som medverkar i den 
offentliga kontrollen samt 
socialförsäkrings- och pensionsavgifter 
och försäkringskostnader för personalen.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 757
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Löner till den personal, inklusive 
stödpersonal, som medverkar i den 
offentliga kontrollen samt 
socialförsäkrings- och pensionsavgifter 
och försäkringskostnader för personalen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 758
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Löner till den personal, inklusive 
stödpersonal, som medverkar i den 

a) Löner till den personal, inklusive 
stödpersonal, som medverkar i den 
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offentliga kontrollen samt 
socialförsäkrings- och pensionsavgifter och 
försäkringskostnader för personalen.

offentliga kontrollen. I dessa kostnader 
ingår inte socialförsäkrings- och 
pensionsavgifter och försäkringskostnader 
för personalen.

Or. de

Motivering

Kostnaderna för socialförsäkringar, pensioner och personalförsäkringar ska inte finansieras 
med avgifter eller kostnadsbidrag från livsmedelsföretagen utan täckas med allmänna 
budgetmedel.

Ändringsförslag 759
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kostnader för utrymmen och 
utrustning, inklusive kostnader för 
underhåll och försäkringar.

utgår

Or. de

Motivering

Dessa kostnader ska inte finansieras med avgifter eller kostnadsbidrag från 
livsmedelsföretagen utan täckas med allmänna budgetmedel.

Ändringsförslag 760
Astrid Lulling, Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kostnader för utrymmen och 
utrustning, inklusive kostnader för 

utgår
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underhåll och försäkringar.

Or. fr

Ändringsförslag 761
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kostnader för utrymmen och 
utrustning, inklusive kostnader för 
underhåll och försäkringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 762
Astrid Lulling, Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kostnader för förbrukningsmaterial, 
tjänster och verktyg.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 763
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kostnader för utbildning av den 
personal som avses i led a, med undantag 
för den utbildning som krävs för att 

utgår
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erhålla den kompetens som krävs för att 
vara anställd hos de behöriga 
myndigheterna.

Or. de

Motivering

Dessa kostnader ska inte finansieras med avgifter eller kostnadsbidrag från 
livsmedelsföretagen utan täckas med allmänna budgetmedel.

Ändringsförslag 764
Astrid Lulling, Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kostnader för utbildning av den 
personal som avses i led a, med undantag 
för den utbildning som krävs för att 
erhålla den kompetens som krävs för att 
vara anställd hos de behöriga 
myndigheterna.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 765
Astrid Lulling, Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Kostnader för resor och därmed 
förbundna traktamenten för den personal 
som avses i led a.

utgår

Or. fr



PE526.078v01-00 62/109 AM\1013306SV.doc

SV

Ändringsförslag 766
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Kostnader för resor och därmed 
förbundna traktamenten för den personal 
som avses i led a.

e) Kostnader för resor och därmed 
förbundna traktamenten för den personal 
som ska genomföra den officiella 
kontrollen

Or. en

Ändringsförslag 767
Astrid Lulling, Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Kostnader för provtagning och för 
laboratorieanalys, -testning och -diagnos.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 768
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska lämna ut 
uppgifter om beräkningen av avgifter

Or. en
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Ändringsförslag 769
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de behöriga myndigheter som tar ut 
avgifter i enlighet med artikel 77 också 
genomför annan verksamhet, ska endast 
den del av de kostnader som avses i 
punkt 1 i denna artikel som härrör från 
den offentliga kontroll som avses i 
artikel 77.1 tas med i beräkningen av 
avgifterna.

utgår

Or. fr

Motivering

All verksamhet inklusive ”annan offentlig verksamhet” som bidrar till att lagstiftningen 
efterlevs och djurs och växters hälsa skyddas bör kunna finansieras enligt samma princip. På 
så sätt skulle man kunna fördela kostnaderna för bekämpningen av en sjukdom enligt en 
schablontaxa, så att inte den enda berörda aktören får bära denna kostnad.

Ändringsförslag 770
Astrid Lulling, Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de behöriga myndigheter som tar ut
avgifter i enlighet med artikel 77 också 
genomför annan verksamhet, ska endast 
den del av de kostnader som avses i 
punkt 1 i denna artikel som härrör från 
den offentliga kontroll som avses i 
artikel 77.1 tas med i beräkningen av 
avgifterna.

2. De behöriga myndigheterna ska 
fastställa en tydlig och öppen metod för 
beräkning av avgifter baserad på en 
erkänd metod för beräkning av 
administrativa kostnader samt en metod 
för fördelning av kostnader enligt sektors-
och företagsspecifika särdrag, inklusive 
möjligheten att ta ut schablonavgifter.

Or. fr



PE526.078v01-00 64/109 AM\1013306SV.doc

SV

Ändringsförslag 771
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de behöriga myndigheter som tar ut 
avgifter i enlighet med artikel 77 också 
genomför annan verksamhet, ska endast 
den del av de kostnader som avses i 
punkt 1 i denna artikel som härrör från den 
offentliga kontroll som avses i artikel 77.1 
tas med i beräkningen av avgifterna.

2. Om de behöriga myndigheter som tar ut 
avgifter eller kostnadsbidrag i enlighet 
med artikel 77 också genomför annan 
verksamhet, ska endast den del av de 
kostnader eller kostnadsbidrag som avses i 
punkt 1 i denna artikel som härrör från den 
offentliga kontroll som avses i artikel 77.1 
tas med i beräkningen av avgifterna.

Or. de

Motivering

Kompletteringen behövs eftersom inte bara avgifter utan också kostnadsbidrag får tas ut.

Ändringsförslag 772
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de behöriga myndigheter som tar ut 
avgifter i enlighet med artikel 77 också 
genomför annan verksamhet, ska endast 
den del av de kostnader som avses i 
punkt 1 i denna artikel som härrör från den 
offentliga kontroll som avses i artikel 77.1 
tas med i beräkningen av avgifterna.

2. Om de behöriga myndigheter som tar ut 
avgifter eller kostnadsbidrag i enlighet 
med artikel 77 också genomför annan 
verksamhet, ska endast den del av de 
kostnader eller kostnadsbidrag som avses i 
punkt 1 i denna artikel som härrör från den 
offentliga kontroll som avses i artikel 77.1 
tas med i beräkningen av avgifterna.

Or. de
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Ändringsförslag 773
Astrid Lulling, Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 79 utgår

Beräkning av avgifter

1. Avgifter som tas ut i enlighet med 
artikel 77 ska

a) fastställas som schablonbelopp på 
grundval av de behöriga myndigheternas 
totala kostnader för offentlig kontroll 
under en bestämd tid och tas ut av alla 
aktörer oavsett om de verkligen varit 
föremål för offentlig kontroll under 
referensperioden eller inte; vid 
fastställandet av avgiftsnivån för olika 
sektorer, verksamheter och kategorier av 
aktörer ska de behöriga myndigheterna ta 
hänsyn till hur den berörda 
verksamhetens art och omfattning och de 
relevanta riskfaktorerna påverkar 
fördelningen av de totala kostnaderna för 
denna offentliga kontroll, eller
b) beräknas på grundval av de verkliga 
kostnaderna för varje enskild offentlig 
kontroll och tas ut av de aktörer som är 
föremål för sådan offentlig kontroll; 
denna avgift ska inte överstiga de verkliga 
kostnaderna för den offentliga kontroll 
som genomförs och kan helt eller delvis 
uttryckas som en funktion av den tid som 
de behöriga myndigheternas personal 
ägnar åt den offentliga kontrollen.

2. Resekostnader enligt artikel 78.1 e ska 
vid beräkningen av de avgifter som avses i 
artikel 77.1 beaktas så att vissa aktörer 
inte missgynnas på grund av avståndet 
mellan deras lokaler och den plats där de 
behöriga myndigheterna är belägna.

3. När avgifter beräknas i enlighet med 
punkt 1 a ska de avgifter som de behöriga 
myndigheterna tar ut i enlighet med 
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artikel 77 inte överstiga de totala 
kostnaderna för offentlig kontroll under 
den period som avses i punkt 1 a.

Or. fr

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen ska metoden för beräkning av kostnader för kontroller 
fastställas på nationell nivå, vilket är den nivå som är lämplig för att kunna ta hänsyn till 
sektorsspecifika, regionala och nationella särdrag. Medlemsstaterna bör därför ha den 
flexibilitet som behövs för att inrätta ett system för beräkning av kostnader för kontroller som 
är effektivt, rättvist och lämpat för deras förhållanden.

Ändringsförslag 774
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 79 utgår

Beräkning av avgifter

1. Avgifter som tas ut i enlighet med 
artikel 77 ska

a) fastställas som schablonbelopp på 
grundval av de behöriga myndigheternas 
totala kostnader för offentlig kontroll 
under en bestämd tid och tas ut av alla 
aktörer oavsett om de verkligen varit 
föremål för offentlig kontroll under 
referensperioden eller inte; vid 
fastställandet av avgiftsnivån för olika 
sektorer, verksamheter och kategorier av 
aktörer ska de behöriga myndigheterna ta 
hänsyn till hur den berörda 
verksamhetens art och omfattning och de 
relevanta riskfaktorerna påverkar 
fördelningen av de totala kostnaderna för 
denna offentliga kontroll, eller

b) beräknas på grundval av de verkliga 
kostnaderna för varje enskild offentlig 
kontroll och tas ut av de aktörer som är 
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föremål för sådan offentlig kontroll;
denna avgift ska inte överstiga de verkliga 
kostnaderna för den offentliga kontroll 
som genomförs och kan helt eller delvis 
uttryckas som en funktion av den tid som 
de behöriga myndigheternas personal 
ägnar åt den offentliga kontrollen.

2. Resekostnader enligt artikel 78.1 e ska 
vid beräkningen av de avgifter som avses i 
artikel 77.1 beaktas så att vissa aktörer 
inte missgynnas på grund av avståndet 
mellan deras lokaler och den plats där de 
behöriga myndigheterna är belägna.

3. När avgifter beräknas i enlighet med 
punkt 1 a ska de avgifter som de behöriga 
myndigheterna tar ut i enlighet med 
artikel 77 inte överstiga de totala 
kostnaderna för offentlig kontroll under 
den period som avses i punkt 1 a.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag går utöver dess behörighetssområde. Hur de behöriga myndigheterna 
finansierar sin offentliga kontroll är helt och hållet upp till medlemsstaterna.

Ändringsförslag 775
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 79 utgår

Beräkning av avgifter

1. Avgifter som tas ut i enlighet med 
artikel 77 ska

a) fastställas som schablonbelopp på 
grundval av de behöriga myndigheternas 
totala kostnader för offentlig kontroll 
under en bestämd tid och tas ut av alla 
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aktörer oavsett om de verkligen varit 
föremål för offentlig kontroll under 
referensperioden eller inte; vid 
fastställandet av avgiftsnivån för olika 
sektorer, verksamheter och kategorier av 
aktörer ska de behöriga myndigheterna ta 
hänsyn till hur den berörda 
verksamhetens art och omfattning och de 
relevanta riskfaktorerna påverkar 
fördelningen av de totala kostnaderna för 
denna offentliga kontroll, eller

b) beräknas på grundval av de verkliga 
kostnaderna för varje enskild offentlig 
kontroll och tas ut av de aktörer som är 
föremål för sådan offentlig kontroll; 
denna avgift ska inte överstiga de verkliga 
kostnaderna för den offentliga kontroll 
som genomförs och kan helt eller delvis 
uttryckas som en funktion av den tid som 
de behöriga myndigheternas personal 
ägnar åt den offentliga kontrollen.

2. Resekostnader enligt artikel 78.1 e ska 
vid beräkningen av de avgifter som avses i 
artikel 77.1 beaktas så att vissa aktörer 
inte missgynnas på grund av avståndet 
mellan deras lokaler och den plats där de 
behöriga myndigheterna är belägna.

3. När avgifter beräknas i enlighet med 
punkt 1 a ska de avgifter som de behöriga 
myndigheterna tar ut i enlighet med 
artikel 77 inte överstiga de totala 
kostnaderna för offentlig kontroll under 
den period som avses i punkt 1 a.

Or. de

Ändringsförslag 776
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 79 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beräkning av avgifter Beräkning av avgifter eller kostnadsbidrag

Or. de

Ändringsförslag 777
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 79 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beräkning av avgifter Beräkning av avgifter eller kostnadsbidrag

Or. de

Motivering

Om avgifter eller kostnadsbidrag ska tas ut har myndigheterna två alternativ: antingen som 
en schablonavgift eller ett schablonbidrag eller direkt kontrollrelaterat. Vid beräkning av 
beloppet måste hänsyn tas till vissa omständigheter för att företagarnas behov ska kunna 
tillgodoses.

Ändringsförslag 778
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 79 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beräkning av avgifter Beräkning av avgifter eller kostnadsbidrag

Or. de

Ändringsförslag 779
Horst Schnellhardt
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Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avgifter som tas ut i enlighet med 
artikel 77 ska

1. Avgifter eller kostnadsbidrag som tas ut 
i enlighet med artikel 77 ska tas ut med 
hänsyn till

– typen av företag och tillhörande 
riskfaktorer,

– intressena hos företagare med låg 
omsättning,

– traditionella produktions-, 
bearbetnings- och försäljningsmetoder,

– behoven hos företag i områden med 
besvärligt geografiskt läge.

Or. de

Motivering

De möjligheter som redan nu finns för att ta hänsyn till vissa företags speciella situation vid 
beräkning av avgifter eller kostnadsbidrag bör behållas också i fortsättningen.

Ändringsförslag 780
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avgifter som tas ut i enlighet med 
artikel 77 ska

1. Vid fastställandet av de avgifter eller 
kostnadsbidrag som ska tas ut av 
företagarna i enlighet med artikel 77 får 
medlemsstaterna

Or. de

Motivering

Om avgifter eller kostnadsbidrag ska tas ut har myndigheterna två alternativ: antingen som 
en schablonavgift eller ett schablonbidrag eller direkt kontrollrelaterat. Vid beräkningen av 
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beloppet måste hänsyn tas till vissa omständigheter för att företagarnas behov ska kunna 
tillgodoses.

Ändringsförslag 781
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avgifter som tas ut i enlighet med 
artikel 77 ska

1. Vid fastställandet av de avgifter eller 
kostnadsbidrag som ska tas ut av 
företagarna i enlighet med artikel 77 får 
medlemsstaterna 

Or. de

Ändringsförslag 782
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) De avgifter eller kostnadsbidrag som 
tas ut ska bestämmas med utgångspunkt 
från de kostnader som den behöriga 
myndigheten har haft under en viss 
tidsperiod enligt artikel 78. Därvid får 
vissa kostnadselement enligt den behöriga 
myndighetens bedömning och efter 
information till allmänheten debiteras 
som schablonbelopp.

Or. de

Motivering

För att underlätta det administrativa arbetet kan det vara lämpligt att debitera vissa element 
som schablonbelopp istället för enligt faktiskt nedlagda kostnader inom ramen för en enskild 
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kontroll. De behöriga myndigheterna bör ges denna möjlighet. Schablonbeloppen bör vara 
lätt tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag 783
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställas som schablonbelopp på 
grundval av de behöriga myndigheternas 
totala kostnader för offentlig kontroll 
under en bestämd tid och tas ut av alla 
aktörer oavsett om de verkligen varit 
föremål för offentlig kontroll under 
referensperioden eller inte; vid 
fastställandet av avgiftsnivån för olika 
sektorer, verksamheter och kategorier av 
aktörer ska de behöriga myndigheterna ta 
hänsyn till hur den berörda 
verksamhetens art och omfattning och de 
relevanta riskfaktorerna påverkar 
fördelningen av de totala kostnaderna för 
denna offentliga kontroll, eller

utgår

Or. de

Ändringsförslag 784
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställas som schablonbelopp på 
grundval av de behöriga myndigheternas 
totala kostnader för offentlig kontroll 
under en bestämd tid och tas ut av alla 
aktörer oavsett om de verkligen varit 
föremål för offentlig kontroll under 
referensperioden eller inte; vid 

utgår
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fastställandet av avgiftsnivån för olika 
sektorer, verksamheter och kategorier av 
aktörer ska de behöriga myndigheterna ta 
hänsyn till hur den berörda 
verksamhetens art och omfattning och de 
relevanta riskfaktorerna påverkar 
fördelningen av de totala kostnaderna för 
denna offentliga kontroll, eller

Or. de

Motivering

Företagen bör enbart debiteras verkligen nedlagda kostnader för genomförandet av 
myndighetskontroller hos deras företag. Ett sådant förfarande stärker öppenheten hos och 
förtroendet för myndighetskontrollerna och skapar incitament för de behöriga myndigheterna 
att faktiskt genomföra dessa kontroller.

Ändringsförslag 785
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställas som schablonbelopp på 
grundval av de behöriga myndigheternas 
totala kostnader för offentlig kontroll 
under en bestämd tid och tas ut av alla 
aktörer oavsett om de verkligen varit 
föremål för offentlig kontroll under 
referensperioden eller inte; vid 
fastställandet av avgiftsnivån för olika 
sektorer, verksamheter och kategorier av 
aktörer ska de behöriga myndigheterna ta 
hänsyn till hur den berörda 
verksamhetens art och omfattning och de 
relevanta riskfaktorerna påverkar 
fördelningen av de totala kostnaderna för 
denna offentliga kontroll, eller

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 786
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställas som schablonbelopp på 
grundval av de behöriga myndigheternas 
totala kostnader för offentlig kontroll under 
en bestämd tid och tas ut av alla aktörer 
oavsett om de verkligen varit föremål för 
offentlig kontroll under referensperioden 
eller inte; vid fastställandet av 
avgiftsnivån för olika sektorer, 
verksamheter och kategorier av aktörer 
ska de behöriga myndigheterna ta hänsyn 
till hur den berörda verksamhetens art 
och omfattning och de relevanta 
riskfaktorerna påverkar fördelningen av 
de totala kostnaderna för denna offentliga 
kontroll, eller

a) fastställas som schablonbelopp på 
grundval av de behöriga myndigheternas 
totala kostnader för offentlig kontroll under 
en bestämd tid och tas ut av alla aktörer 
oavsett om de verkligen varit föremål för 
offentlig kontroll under referensperioden 
eller inte; eller

Or. de

Ändringsförslag 787
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) beräknas på grundval av de verkliga 
kostnaderna för varje enskild offentlig 
kontroll och tas ut av de aktörer som är 
föremål för sådan offentlig kontroll; 
denna avgift ska inte överstiga de verkliga 
kostnaderna för den offentliga kontroll 
som genomförs och kan helt eller delvis 
uttryckas som en funktion av den tid som 
de behöriga myndigheternas personal 
ägnar åt den offentliga kontrollen.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 788
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – led b – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) När det gäller storleken på de avgifter 
eller den ersättning för omkostnader som 
tas ut av företagen i enlighet med punkt 1 
ska medlemsstaterna ta hänsyn till 
följande: 

a) Det berörda företagets art och de 
relevanta riskfaktorerna.

b) Intressen hos aktörer med mindre 
omsättning.

c) De traditionella produktions-, 
bearbetnings- och distributionsmetoderna.

d) Behoven hos företag som är belägna i 
områden med särskilda geografiska 
begränsningar.

Or. de

Ändringsförslag 789
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När det gäller storleken på de avgifter 
eller den ersättning för omkostnader som 
tas ut från företagen i enlighet med 
punkt 1 ska medlemsstaterna ta hänsyn 
till följande: 

a) Det berörda företagets art och de 
relevanta riskfaktorerna.

b) Intressen hos aktörer med mindre 
omsättning.

c) De traditionella produktions-, 
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bearbetnings- och distributionsmetoderna.

d) Behoven hos företag som är belägna i 
områden med särskilda geografiska 
begränsningar.

Or. de

Motivering

Om avgifter eller ersättning för omkostnader tas ut har myndigheterna följande två 
möjligheter: Antingen kan de ta ut en schablonavgift respektive en schablonersättning eller 
beräkna beloppet direkt utifrån varje kontroll. Nä  beloppets storlek fastställs måste man ta 
hänsyn till vissa faktorer för att kunna tillgodose aktörernas behov.

Ändringsförslag 790
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 79a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 79a

Minimiavgifter respektive
minimiersättningar för omkostnader

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 77 ska kommissionen genom en 
genomförandeakt fastställa de 
minimiavgifter respektive de 
minimiersättningar som 
produktionsenheter erlägger för 
kontroller i samband med följande 
verksamheter:

a) Besiktning av före och efter slakt. 

b) Övervakning av och utbredning av 
zoonotiska agens samt andra 
övervakningsåtgärder för skydd av 
människors hälsa.

c) Kontroll av styckningsanläggningar.

d) Kontroll av 
vilthanteringsanläggningar.



AM\1013306SV.doc 77/109 PE526.078v01-00

SV

e) Kontroll av mejeriproduktion och 
mjölkbehandling.

f) Kontroll av framställning och 
saluföring av fiskeprodukter.

g) Införsel och transitering av varor och 
levande djur.

h) Utförsel av varor och levande djur.

2. När det gäller genomförandet av de 
kontroller av registrerade anläggningar 
som avses i artikel 6 i 
förordning (EG) nr 852/2004 ska 
kommissionen genom en 
genomförandeakt fastställa ett 
minimibelopp för att täcka de kostnader 
som avses i artikel 78.1 a. Kommissionen 
ska fastställa fyra minimibeloppsnivåer 
med hänsyn till de olika lönenivåerna i 
medlemsstaterna.

3. De avgifter och ersättningar för 
omkostnader som tas ut av 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 
får inte understiga de nivåer som 
fastställts i genomförandeakterna i 
enlighet med punkterna 1 och 2.

4. Om det harmoniserade index för 
konsumentpriser (HIKP) som avses i 
förordning (EG) nr 2494/95 ökar med 
minst 5 procent sedan det senaste 
fastställandet ska kommissionen göra 
motsvarande justering av de 
minimiavgifter eller minimiersättningar 
som fastställts i enlighet med punkterna 1 
och 2 och offentliggöra de nya nivåerna 
senast den 1 januari efterföljande år. 
Belopp på 0,5 cent eller mer ska avrundas 
uppåt till nästa hela cent, och belopp 
under 0,5 cent ska avrundas nedåt. 
Basvärdet för HIKP-justeringen 
motsvarar HIKP vid den tidpunkt då de 
rättsakter som anges i punkterna 1 och 2 
offentliggjordes i Europeiska unionens 
officiella tidning.

5. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
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i artikel 141.2 i denna förordning.

6. För att ta hänsyn till aktörernas egna 
system för internkontroll och spårning 
samt den grad av regelefterlevnad som 
fastställts vid offentliga kontroller kan 
medlemsstaterna, om de offentliga 
kontrollerna av en viss typ av företag eller 
verksamhet sker mindre ofta eller om man 
vill tillämpa kriterierna i artikel 79, 
fastställa ersättningen för offentliga 
kontroller till ett lägre belopp än de 
minimibelopp som anges i 
genomförandebestämmelserna i enlighet 
med artikel 79a, under förutsättning att 
den berörda medlemsstaten lämnar in en 
rapport till kommissionen med följande 
uppgifter:

a) Vilken typ av varor eller verksamhet det 
gäller.

b) Vilka kontroller som genomförts i de 
berörda företagen.

c) Vilken metod som använts för att 
beräkna den reducerade avgiften eller 
ersättningen.

Or. de

Motivering

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.
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Ändringsförslag 791
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resekostnader enligt artikel 78.1 e ska 
vid beräkningen av de avgifter som avses i 
artikel 77.1 beaktas så att vissa aktörer inte 
missgynnas på grund av avståndet mellan 
deras lokaler och den plats där de behöriga 
myndigheterna är belägna.

Resekostnader enligt artikel 78.1 e ska vid 
beräkningen av de avgifter eller 
ersättningar för omkostnader som avses i 
artikel 77.1 beaktas så att vissa aktörer inte 
missgynnas på grund av avståndet mellan 
deras lokaler och den plats där de behöriga 
myndigheterna är belägna.

Or. de

Ändringsförslag 792
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resekostnader enligt artikel 78.1 e ska 
vid beräkningen av de avgifter som avses i 
artikel 77.1 beaktas så att vissa aktörer inte 
missgynnas på grund av avståndet mellan 
deras lokaler och den plats där de behöriga 
myndigheterna är belägna.

2. Resekostnader enligt artikel 78.1 e ska 
vid beräkningen av de avgifter eller 
ersättningar för omkostnader som avses i 
artikel 77.1 beaktas så att vissa aktörer inte 
missgynnas på grund av avståndet mellan 
deras lokaler och den plats där de behöriga 
myndigheterna är belägna.

Or. de

Ändringsförslag 793
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När avgifter beräknas i enlighet med 
punkt 1 a ska de avgifter som de behöriga 
myndigheterna tar ut i enlighet med 
artikel 77 inte överstiga de totala 
kostnaderna för offentlig kontroll under 
den period som avses i punkt 1 a.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 794
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När avgifter beräknas i enlighet med 
punkt 1 a ska de avgifter som de behöriga 
myndigheterna tar ut i enlighet med 
artikel 77 inte överstiga de totala 
kostnaderna för offentlig kontroll under 
den period som avses i punkt 1 a.

3. De avgifter eller ersättningar för 
omkostnader som de behöriga 
myndigheterna tar ut i enlighet med 
artikel 77 får inte överstiga de totala 
kostnaderna för offentlig kontroll under 
den period som avses i punkt 1 aa (ny).

Or. de

Ändringsförslag 795
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 79a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 79a

Minimiavgifter respektive
minimiersättningar för omkostnader

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 77 ska kommissionen genom en 
genomförandeakt fastställa de 
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minimiavgifter respektive 
minimiersättningar som 
produktionsenheter erlägger för 
kontroller i samband med följande 
verksamheter:

a) Besiktning före och efter slakt.

b) Övervakning av utbredning av 
zoonotiska agens samt andra 
övervakningsåtgärder för skydd av 
människors hälsa.

c) Kontroll av styckningsanläggningar. 

d) Kontroll av 
vilthanteringsanläggningar. 

e) Kontroll av mejeriproduktion och 
mjölkbehandling.

f) Kontroll av framställning och 
saluföring av fiskeprodukter.

g) Införsel och transitering av varor och 
levande djur. 

h) Utförsel av varor och levande djur.

2. När det gäller genomförandet av de 
kontroller av registrerade anläggningar 
som avses i artikel 6 i 
förordning (EG) nr 852/2004 ska 
kommissionen genom en 
genomförandeakt fastställa ett 
minimibelopp för att täcka de kostnader 
som avses i artikel 78.1 a. Kommissionen 
ska fastställa fyra minimibeloppsnivåer 
med hänsyn till de olika lönenivåerna i 
medlemsstaterna.

3. De avgifter och ersättningar för 
omkostnader som tas ut av 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 
får inte underskrida de nivåer som 
fastställts i genomförandeakterna i 
enlighet med punkterna 1 och 2.

4. Om det harmoniserade index för 
konsumentpriser (HIKP) som avses i 
förordning (EG) nr 2494/95 ökar med 
minst 5 procent sedan det senaste 
fastställandet ska kommissionen göra 
motsvarande justering av de 
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minimiavgifter eller minimiersättningar 
som fastställts i enlighet med punkterna 1 
och 2 och offentliggöra de nya nivåerna 
senast den 1 januari efterföljande år. 
Belopp på 0,5 cent eller mer ska avrundas 
uppåt till nästa hela cent, och belopp 
under 0,5 cent ska avrundas nedåt. 
Basvärdet för HIKP-justeringen 
motsvarar HIKP vid den tidpunkt då de 
rättsakter som anges i punkterna 1 och 2 
offentliggjordes i Europeiska unionens 
officiella tidning.

5. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 141.2 i denna förordning.

6. För att ta hänsyn till aktörernas egna 
system för internkontroll och spårning 
samt den grad av regelefterlevnad som 
fastställts vid offentliga kontroller kan 
medlemsstaterna, om de offentliga 
kontrollerna av en viss typ av företag eller 
verksamhet sker mindre ofta eller om man 
vill tillämpa kriterierna i artikel 79, 
fastställa ersättningen för offentliga 
kontroller till ett lägre belopp än de 
minimibelopp som anges i 
genomförandebestämmelserna i enlighet 
med artikel 79a, under förutsättning att 
den berörda medlemsstaten lämnar in en 
rapport till kommissionen med följande 
uppgifter:

a) Vilken typ av varor eller verksamhet det 
gäller.

b) Vilka kontroller som genomförts i de 
berörda företagen.

c) Vilken metod som använts för att 
beräkna den reducerade avgiften eller 
ersättningen.

Or. de

Ändringsförslag 796
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger
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Förslag till förordning
Artikel 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 80 utgår

Reducerade avgifter för aktörer som 
konsekvent följer bestämmelserna

När avgifter fastställs i enlighet med 
artikel 79.1 a ska storleken på den avgift 
som tas ut av varje aktör fastställas med 
hänsyn till i vilken omfattning aktörerna 
hittills har följt de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2, vilket har fastställts 
genom offentlig kontroll, så att de avgifter 
som tas ut av aktörer som konsekvent 
följer bestämmelserna är lägre än de som 
tas ut av andra aktörer.

Or. de

Motivering

Det går inte att ge en objektiv motivering till hur mycket avgiften respektive ersättningen för 
omkostnader ska sänkas i förhållande till hur väl aktörerna följer bestämmelserna. Dessutom 
ska de behöriga myndigheterna ta hänsyn till aktörernas regelefterlevnad när de bestämmer 
hur ofta kontroller ska ske. Detta ger i sin tur avlastning för aktörer som följer 
bestämmelserna.

Ändringsförslag 797
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 80 utgår

Reducerade avgifter för aktörer som 
konsekvent följer bestämmelserna

När avgifter fastställs i enlighet med 
artikel 79.1 a ska storleken på den avgift 
som tas ut av varje aktör fastställas med 
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hänsyn till i vilken omfattning aktörerna 
hittills har följt de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2, vilket har fastställts 
genom offentlig kontroll, så att de avgifter 
som tas ut av aktörer som konsekvent 
följer bestämmelserna är lägre än de som 
tas ut av andra aktörer.

Or. de

Ändringsförslag 798
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 80 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Reducerade avgifter för aktörer som 
konsekvent följer bestämmelserna

Möjlighet till reducerade avgifter för 
aktörer som konsekvent följer 
bestämmelserna

Or. de

Ändringsförslag 799
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 80 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När avgifter fastställs i enlighet med 
artikel 79.1 a ska storleken på den avgift 
som tas ut av varje aktör fastställas med 
hänsyn till i vilken omfattning aktörerna 
hittills har följt de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2, vilket har fastställts genom 
offentlig kontroll, så att de avgifter som tas 
ut av aktörer som konsekvent följer 
bestämmelserna är lägre än de som tas ut 
av andra aktörer.

När storleken på den avgift eller den 
ersättning för omkostnader som tas ut av 
varje aktör fastställs får de behöriga 
myndigheterna ta hänsyn till i vilken 
omfattning aktörerna hittills har följt de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2, vilket 
har fastställts genom offentlig kontroll, så 
att de avgifter eller den ersättning för 
omkostnader som tas ut av aktörer som 
konsekvent följer bestämmelserna är lägre 
än de som tas ut av andra aktörer.
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Or. de

Ändringsförslag 800
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 80 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När avgifter fastställs i enlighet med 
artikel 79.1 a ska storleken på den avgift 
som tas ut av varje aktör fastställas med 
hänsyn till i vilken omfattning aktörerna 
hittills har följt de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2, vilket har fastställts genom 
offentlig kontroll, så att de avgifter som tas 
ut av aktörer som konsekvent följer 
bestämmelserna är lägre än de som tas ut 
av andra aktörer.

När avgifter fastställs i enlighet med 
artikel 77 och när tillräckliga ekonomiska 
resurser finns att tillgå, samt i den 
utsträckning bestämmelserna i artikel 78 
är uppfyllda när formeln i artikel 79.1 a
används, kan storleken på den avgift som 
kan tas ut av varje aktör fastställas med 
hänsyn till i vilken omfattning aktörerna 
hittills har följt de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2, vilket har fastställts genom 
offentlig kontroll, så att de avgifter som tas 
ut av aktörer som konsekvent följer 
bestämmelserna är lägre än de som tas ut 
av andra aktörer.

Or. es

Motivering

Syftet är att skapa överensstämmelse med artikel 77, enligt vilken frivillighet att införa 
avgifter föreslås för medlemsstaterna och artikel 78 som fastställer skyldigheten att täcka 
kostnaderna för de offentliga kontrollerna. En eventuell minskning måste vara möjlig utan att 
åsidosätta detta senare åliggande.

Ändringsförslag 801
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När avgifter fastställs i enlighet med 
artikel 79.1 a ska storleken på den avgift 

När avgifter fastställs i enlighet med 
artikel 79.1 ska storleken på den avgift som 
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som tas ut av varje aktör fastställas med 
hänsyn till i vilken omfattning aktörerna 
hittills har följt de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2, vilket har fastställts genom 
offentlig kontroll, så att de avgifter som tas 
ut av aktörer som konsekvent följer 
bestämmelserna är lägre än de som tas ut 
av andra aktörer.

tas ut av varje aktör fastställas med hänsyn 
till i vilken omfattning aktörerna hittills har 
följt de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2, vilket har fastställts genom 
offentlig kontroll, så att de avgifter som tas 
ut av aktörer som konsekvent följer 
bestämmelserna är lägre än de som tas ut 
av andra aktörer.

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt redogöra närmare för 
innebörden av begreppen ”aktörer som 
konsekvent följer bestämmelserna” och 
”lägre avgifter”.

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

Or. en

Ändringsförslag 802
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Aktörerna ska få ett kvitto på att de har 
betalat de avgifter som avses i artikel 77.1.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 803
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avgifter som tas ut i enlighet med 
artikel 77.1 d ska betalas av den aktör som 
ansvarar för sändningen eller av dennas 

2. Avgifter som tas ut i enlighet med 
artikel 77.1 d får betalas av den aktör som 
ansvarar för sändningen eller av dennas 



AM\1013306SV.doc 87/109 PE526.078v01-00

SV

ombud. ombud.

Or. en

Ändringsförslag 804
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avgifter som tas ut i enlighet med 
artikel 77.1 d ska betalas av den aktör som 
ansvarar för sändningen eller av dennas 
ombud.

2. Avgifter som tas ut i enlighet med 
artikel 77.1 d ska betalas av den aktör som 
ansvarar för sändningen eller av dennas 
ombud vid tidpunkten för sändningens 
ankomst.

Or. es

Motivering

På detta vis kan aktören/representanten tydligt identifieras som den ansvarige vid 
sändningens ankomst. 

Ändringsförslag 805
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 82 utgår

Återbetalning av avgifter och undantag 
för mikroföretag

1. Avgifter enligt artikel 77 får inte 
återbetalas direkt eller indirekt, förutom i 
de fall de har uttagits felaktigt.

2. Företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning 
eller balansomslutning som inte 
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överstiger 2 miljoner euro ska undantas 
från betalning av de avgifter som 
föreskrivs i artikel 77.

3. De kostnader som avses i artiklarna 77, 
78 och 79 ska inte inbegripa kostnader för 
offentlig kontroll av de företag som avses i 
punkt 2.

Or. de

Motivering

I ändringsförslaget till artikel 79.1 beaktas intressena hos aktörer med mindre omsättning 
eller traditionella produktions-, bearbetnings- och distributionsmetoder.

Ändringsförslag 806
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 82 utgår

Återbetalning av avgifter och undantag 
för mikroföretag

1. Avgifter enligt artikel 77 får inte 
återbetalas direkt eller indirekt, förutom i 
de fall de har uttagits felaktigt.

2. Företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning 
eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro ska undantas 
från betalning av de avgifter som 
föreskrivs i artikel 77.

3. De kostnader som avses i artiklarna 77, 
78 och 79 ska inte inbegripa kostnader för 
offentlig kontroll av de företag som avses i 
punkt 2.

Or. en
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Motivering

Kommissionens undantag för mikroföretag är alltför brett och skulle utesluta en stor del av 
aktörerna.

Ändringsförslag 807
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 82 utgår

Återbetalning av avgifter och undantag 
för mikroföretag

1. Avgifter enligt artikel 77 får inte 
återbetalas direkt eller indirekt, förutom i 
de fall de har uttagits felaktigt.

2. Företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning 
eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro ska undantas 
från betalning av de avgifter som 
föreskrivs i artikel 77.

3. De kostnader som avses i artiklarna 77, 
78 och 79 ska inte inbegripa kostnader för 
offentlig kontroll av de företag som avses i 
punkt 2.

Or. de

Motivering

Undantagsbestämmelsen kan strykas, eftersom medlemsstaterna vid fastställandet av avgifter 
och ersättningar för omkostnader bl.a. måste ta hänsyn till verksamhetens art och omfattning 
enligt ändringen av artikel 79.2. Varje enskild medlemsstat får avgöra hur stor hänsyn man 
ska ta till detta.

Ändringsförslag 808
Karin Kadenbach
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Förslag till förordning
Artikel 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 82 utgår

Återbetalning av avgifter och undantag 
för mikroföretag

1. Avgifter enligt artikel 77 får inte 
återbetalas direkt eller indirekt, förutom i 
de fall de har uttagits felaktigt.

2. Företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning 
eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro ska undantas 
från betalning av de avgifter som 
föreskrivs i artikel 77.

3. De kostnader som avses i artiklarna 77, 
78 och 79 ska inte inbegripa kostnader för 
offentlig kontroll av de företag som avses i 
punkt 2.

Or. de

Ändringsförslag 809
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 82 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Återbetalning av avgifter och undantag för 
mikroföretag

Återbetalning av avgifter och undantag

Or. en

Ändringsförslag 810
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 82 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Återbetalning av avgifter och undantag för 
mikroföretag

Återbetalning av avgifter

Or. en

Ändringsförslag 811
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avgifter enligt artikel 77 får inte 
återbetalas direkt eller indirekt, förutom i 
de fall de har uttagits felaktigt.

1. Avgifter enligt artikel 77 får inte 
återbetalas direkt eller indirekt, förutom i 
de fall de har uttagits felaktigt. Enligt den 
gällande unionslagstiftningen om statligt 
stöd får dock medlemsstaterna helt eller 
delvis undanta företag som marknadsför 
sina produkter på en begränsad marknad, 
under förutsättning att detta undantag 
inte har någon negativ inverkan på 
konkurrensen inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 812
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning 
eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro ska undantas 
från betalning av de avgifter som 
föreskrivs i artikel 77.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 813
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning 
eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro ska undantas 
från betalning av de avgifter som 
föreskrivs i artikel 77.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 814
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning 
eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro ska undantas 
från betalning av de avgifter som 
föreskrivs i artikel 77.

utgår

Or. en

Motivering

I de flesta medlemsstater är en majoritet av aktörerna inom de berörda sektorerna 
mikroföretag. Det kommer att bli svårt för medlemsstaterna att se till att tillräckliga 
finansiella resurser finns tillgängliga för den offentliga kontrollen om majoriteten av 
aktörerna undantas från kontrollen. Denna punkt bör således utgå. Hur finansieringen av den 
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offentliga kontrollen ska skötas, t.ex. genom allmänna skatter eller avgifter, ska förbli en 
nationell fråga.

Ändringsförslag 815
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning eller 
balansomslutning som inte överstiger 
2 miljoner euro ska undantas från 
betalning av de avgifter som föreskrivs i 
artikel 77.

2. Företag som har en årsomsättning eller 
balansomslutning som inte överstiger 
3 miljoner euro ska undantas från 
betalning av de avgifter som föreskrivs i 
artikel 77.

Or. de

Ändringsförslag 816
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning 
eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro ska undantas 
från betalning av de avgifter som 
föreskrivs i artikel 77.

2. Medlemsstaterna kan på grundval av 
objektiva och icke diskriminerande 
kriterier undanta vissa företag eller 
sektorer från betalning av de avgifter som 
föreskrivs i artikel 77, för att särskilt ta 
hänsyn till deras särdrag och de risker 
som är förknippade med deras verksamhet 
eller storlek.

Or. fr

Motivering

Varje medlemsstat bör kunna undanta vissa sektorer eller vissa speciella verksamheter, 
särskilt när det gäller sektorer där den kritiska storleken gör ett undantag nödvändigt (till 
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exempel sektorn för skogsodlingsmaterial) eller sektorer som uppvisar obetydliga risker och 
där kostnaderna för beräkning och uppbörd skulle vara oproportionerliga.

Ändringsförslag 817
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning 
eller balansomslutning som inte 
överstiger 2 miljoner euro ska undantas 
från betalning av de avgifter som 
föreskrivs i artikel 77.

2. Mikroföretag, enligt definitionen i varje 
medlemsstat, ska undantas från betalning 
av de avgifter som föreskrivs i artikel 77.

Or. en

Motivering

Om mikroföretag definieras genom sin årsinkomst i euro skulle det resultera i ett mycket 
större antal undantag i vissa medlemsstater, vilket skulle innebära en ytterligare ekonomisk 
börda för de nationella myndigheterna i de fattigaste medlemsstaterna. Därför bör varje 
medlemsstat fastställa kriterierna för undantag för mikroföretag inom sitt eget territorium.

Ändringsförslag 818
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning eller 
balansomslutning som inte överstiger 
2 miljoner euro ska undantas från 
betalning av de avgifter som föreskrivs i 
artikel 77.

2. De medlemsstater som tillämpar 
avgifter i enlighet med artikel 77 får 
undanta företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning eller 
balansomslutning som inte överstiger 
2 miljoner euro från avgifter om de 
uppfyller de bestämmelser som avses i 
artikel 77.
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Or. es

Motivering

I artikel 78 fastställs skyldigheten att täcka kostnaderna för de offentliga kontrollerna. En 
eventuell minskning kan endast ske om inte denna skyldighet åsidosätts. 

Ändringsförslag 819
Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning eller 
balansomslutning som inte överstiger 
2 miljoner euro ska undantas från 
betalning av de avgifter som föreskrivs i 
artikel 77.

2. Företag som sysselsätter högst 
500 personer och har en årsomsättning som 
inte överstiger 40 miljoner euro eller en 
balansomslutning som inte överstiger 
20 miljoner euro ska undantas från 
betalning av de avgifter som föreskrivs i 
artikel 77.

Or. de

Ändringsförslag 820
Astrid Lulling, Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning eller 
balansomslutning som inte överstiger 
2 miljoner euro ska undantas från betalning 
av de avgifter som föreskrivs i artikel 77.

2. Medlemsstaterna kan bestämma att 
företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning eller 
balansomslutning som inte överstiger 
2 miljoner euro delvis eller helt ska 
undantas från betalning av de avgifter som 
föreskrivs i artikel 77.

Or. fr
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Motivering

Den europeiska sektorn för jordbruks- och livsmedelsproduktion kännetecknas av ett stort 
antal små företag. Tillämpningen av ett system för full kostnadstäckning för kontroller inom 
denna sektor äventyrar dessa företags överlevnad, särskilt i små medlemsstater där 
stordriftsfördelar inte är möjliga. Att fullständigt undanta små och medelstora företag från 
betalning av avgifter är inte heller möjligt, eftersom det skulle innebära att hela 
kontrollkostnaden endast belastade några företag, vilket skulle försvåra för dessa.

Ändringsförslag 821
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De kostnader som avses i artiklarna 77, 
78 och 79 ska inte inbegripa kostnader för 
offentlig kontroll av de företag som avses i 
punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 822
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De kostnader som avses i artiklarna 77, 
78 och 79 ska inte inbegripa kostnader för 
offentlig kontroll av de företag som avses i 
punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 823
Horst Schnellhardt
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Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) den metod och de data som använts för 
att fastställa de avgifter som avses i 
artikel 77.1,

a) den metod och de data som använts för 
att fastställa de avgifter eller ersättningar 
som avses i artikel 77.1,

Or. de

Ändringsförslag 824
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) användningen av de medel som 
inkommit genom dessa avgifter,

b) användningen av de medel som 
inkommit genom dessa avgifter, inbegripet 
antalet genomförda kontroller och de 
eventuella brister som har upptäckts och 
som faller inom myndighetens 
behörighetsområde. I samband med detta 
ska regionala översikter upprättas.

Or. de

Motivering

För att öka insynen vid användningen av de inbetalade avgifterna måste man känna till hur 
många kontroller som har genomförts i medlemsstaterna och hur många brister som 
fastställts vid kontrollerna. Att dela in uppgifterna efter medlemsstaternas olika regioner är 
till hjälp när man ska bedöma om kontrollerna är korrekt geografiskt fördelade och om 
avvikelserna är koncentrerade till någon viss region.

Ändringsförslag 825
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) de förfaranden som införts för att 
säkerställa en ändamålsenlig och måttfull 
användning av de medel som inkommit 
genom dessa avgifter.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 826
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje behörig myndighet ska för varje 
referensperiod tillhandahålla 
allmänheten följande information:

utgår

a) De behöriga myndigheternas kostnader 
för vilka det ska tas ut avgift i enlighet 
med artikel 77.1, med angivande av 
fördelningen av dessa kostnader per 
kontrollverksamhet enligt artikel 77.1 och 
per kostnadselement enligt artikel 78.1.

b) Storleken på de avgifter som avses i 
artikel 77.1 och som tas ut av varje 
kategori av aktörer och för varje kategori 
av offentlig kontroll.

c) Metoden för att fastställa de avgifter 
som avses i artikel 77.1, inklusive de data 
och skattningar som använts för att 
fastställa de schablonavgifter som avses i 
artikel 79.1 a.

d) När artikel 79.1 a är tillämplig, den 
metod som används för att justera 
avgiftsnivån i enlighet med artikel 80.

e) Det totala beloppet på de avgifter för 
vilka det undantag som avses i artikel 82.2 
har beviljats.

Or. es
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Motivering

De uppgifter man vill offentliggöra är interna och det är inte nödvändigt att göra dem 
tillgängliga för allmänheten. 

Ändringsförslag 827
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje behörig myndighet ska för varje 
referensperiod tillhandahålla allmänheten 
följande information:

2. Varje behörig myndighet ska med jämna 
mellanrum och i alla händelser vid 
tidpunkten för det offentliggörande som 
avses i artikel 79a.4, tillhandahålla 
allmänheten följande information:

Or. de

Motivering

Insyn är ett viktigt instrument för att avgifter och ersättningar ska godtas av de berörda 
företagen. Trots detta bör man eftersträva en balans mellan kostnad och nytta, och anpassa 
den information som ska offentliggöras efter detta.

Ändringsförslag 828
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje behörig myndighet ska för varje 
referensperiod tillhandahålla allmänheten 
följande information:

2. Varje behörig myndighet ska med jämna 
mellanrum och i alla händelser vid 
tidpunkten för det offentliggörande som 
avses i artikel 79a.4, tillhandahålla 
allmänheten följande information:

Or. de
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Ändringsförslag 829
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De behöriga myndigheternas kostnader 
för vilka det ska tas ut avgift i enlighet 
med artikel 77.1, med angivande av 
fördelningen av dessa kostnader per 
kontrollverksamhet enligt artikel 77.1 och 
per kostnadselement enligt artikel 78.1.

utgår

Or. de

Motivering

Insyn är ett viktigt instrument för att avgifter och ersättningar ska godtas av de berörda 
företagen. Trots detta bör man eftersträva en balans mellan kostnad och nytta, och anpassa 
den information som ska offentliggöras efter detta.

Ändringsförslag 830
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De behöriga myndigheternas kostnader 
för vilka det ska tas ut avgift i enlighet 
med artikel 77.1, med angivande av 
fördelningen av dessa kostnader per 
kontrollverksamhet enligt artikel 77.1 och 
per kostnadselement enligt artikel 78.1.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 831
Horst Schnellhardt
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Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De behöriga myndigheternas kostnader 
för vilka det ska tas ut avgift i enlighet med 
artikel 77.1, med angivande av 
fördelningen av dessa kostnader per 
kontrollverksamhet enligt artikel 77.1 och 
per kostnadselement enligt artikel 78.1.

a) De behöriga myndigheternas kostnader 
för vilka det ska tas ut avgift eller 
ersättning för omkostnader i enlighet med 
artikel 77.1, med angivande av 
fördelningen av dessa kostnader per 
kontrollverksamhet enligt artikel 77.1 och 
per kostnadselement enligt artikel 78.1.

Or. de

Ändringsförslag 832
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Storleken på de avgifter som avses i 
artikel 77.1 och som tas ut av varje 
kategori av aktörer och för varje kategori 
av offentlig kontroll.

b) Storleken på de avgifter som avses i 
artikel 77.1 och som tas ut av varje 
kategori av aktörer och för offentlig 
kontroll.

Or. de

Ändringsförslag 833
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Storleken på de avgifter som avses i 
artikel 77.1 och som tas ut av varje 
kategori av aktörer och för varje kategori 
av offentlig kontroll.

b) Storleken på de avgifter som avses i 
artikel 77.1 och som tas ut av varje 
kategori av aktörer och för offentlig 
kontroll.

Or. de
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Ändringsförslag 834
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Storleken på de avgifter som avses i 
artikel 77.1 och som tas ut av varje 
kategori av aktörer och för varje kategori 
av offentlig kontroll.

b) Storleken på de avgifter eller 
ersättningar som avses i artikel 77.1 och 
som tas ut av varje kategori av aktörer och 
för varje kategori av offentlig kontroll.

Or. de

Ändringsförslag 835
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Storleken på de avgifter som avses i 
artikel 77.1 och som tas ut av varje 
kategori av aktörer och för varje kategori 
av offentlig kontroll.

b) Storleken på de avgifter eller 
ersättningar som avses i artikel 77.1 och 
som tas ut av varje kategori av aktörer och 
för varje kategori av offentlig kontroll.

Or. de

Ändringsförslag 836
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Metoden för att fastställa de avgifter 
som avses i artikel 77.1, inklusive de data 
och skattningar som använts för att 
fastställa de schablonavgifter som avses i 

c) Metoden för att fastställa de avgifter 
som avses i artikel 77.1.
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artikel 79.1 a.

Or. de

Ändringsförslag 837
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Metoden för att fastställa de avgifter 
som avses i artikel 77.1, inklusive de data 
och skattningar som använts för att 
fastställa de schablonavgifter som avses i 
artikel 79.1 a.

c) Metoden för att fastställa de avgifter 
som avses i artikel 77.1.

Or. de

Ändringsförslag 838
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Metoden för att fastställa de avgifter 
som avses i artikel 77.1, inklusive de data 
och skattningar som använts för att 
fastställa de schablonavgifter som avses i 
artikel 79.1 a.

c) Metoden för att fastställa de avgifter 
eller ersättningar som avses i artikel 77.1, 
inklusive de data och skattningar som 
använts för att fastställa de 
schablonavgifter som avses i 
artikel 79.1 aa (ny).

Or. de

Ändringsförslag 839
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) När artikel 79.1 a är tillämplig, den 
metod som används för att justera 
avgiftsnivån i enlighet med artikel 80.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 840
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) När artikel 79.1 a är tillämplig, den 
metod som används för att justera 
avgiftsnivån i enlighet med artikel 80.

d) Den metod som används för att justera 
avgiftsnivån eller ersättningsnivån i 
enlighet med artiklarna 79.1 a och 80.

Or. de

Motivering

Om avgiftsnivån eller ersättningsnivån ändras på grund av särskilda omständigheter för vissa 
aktörer eller på grund av att aktörerna följer bestämmelserna väl, ska man ange vilken metod 
som tillämpats för att ändra beloppet.

Ändringsförslag 841
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Det totala beloppet på de avgifter för 
vilka det undantag som avses i artikel 82.2 
har beviljats.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 842
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Det totala beloppet på de avgifter för 
vilka det undantag som avses i artikel 82.2 
har beviljats.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 843
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 83 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska kontrollera om 
avgifterna eller ersättningarna uppfyller 
kraven i denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 844
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Artikel 83a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 83a

3. Kommissionen ska kontrollera om 
avgifterna eller ersättningarna uppfyller 
kraven i denna förordning.

Or. de
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Ändringsförslag 845
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 84 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga myndigheter ska ta ut avgifter för 
att täcka de extrakostnader som uppstått till 
följd av följande:

Behöriga myndigheter får ta ut avgifter för 
att täcka de extrakostnader som uppstått till 
följd av följande:

Or. de

Ändringsförslag 846
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 84 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga myndigheter ska ta ut avgifter för 
att täcka de extrakostnader som uppstått till 
följd av följande:

Behöriga myndigheter får ta ut avgifter för 
att täcka de extrakostnader som uppstått till 
följd av följande:

Or. es

Motivering

Det vore ologiskt att de aktörer för vilka det är obligatoriskt att genomgå inspektion dessutom
måste betala för den.

Ändringsförslag 847
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 84 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avgifter för ytterligare kontroller ska 
beräknas på grundval av de verkliga 
kostnader som avses i artikel 78. Om de 
verkliga resekostnaderna understiger det 
schablonbelopp som fastställts i enlighet 
med artikel 79.2, ska avgiften beräknas på 
grundval av schablonbeloppet.

Or. de

Motivering

Kostnader för efterkontroller ska aldrig ingå i kostnaderna för regelkontroller.

Ändringsförslag 848
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 84 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla kostnader som avses i denna artikel 
ska betalas av de aktörer som ansvarar för 
de extra kontrollerna.

Or. en

Ändringsförslag 849
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) officiella stämplar eller märkningar

Or. es
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Motivering

I överensstämmelse med de föreslagna definitionerna.

Ändringsförslag 850
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) hälsointyg

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med de föreslagna definitionerna.

Ändringsförslag 851
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det gäller djur och produkter av 
animaliskt ursprung får officiella intyg 
och attesteringar endast undertecknas och 
utfärdas av en officiell veterinär.

Or. en

Ändringsförslag 852
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artiklarna 87, 88 och 89 ska även gälla 
för officiella intyg som krävs för export av 
sändningar av djur och varor till 
tredjeländer.

utgår

Or. es

Motivering

Export bör inte omfattas av tillämpningen av denna förordning, i synnerhet när 
medlemsstaterna förhandlar med tredjeländer om kraven för denna verksamhet (inbegripet 
typen av certifikat). 

Ändringsförslag 853
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det gäller utfärdande av ett 
officiellt intyg för produkter som avses i 
artikel 1.2 j ska, utöver de bestämmelser 
som anges i artikel 85.2, ska det organ 
som delegerats uppgifter arbeta och 
ackrediteras i enlighet med standarden 
EN ISO/IEC 17065: 2012

Or. en

Motivering

De skriftliga bevisen på ekologisk odling uppvisas på grundval av en certifieringsprocess 
baserad på EN ISO/IEC 17065, som innehåller alla detaljer. När det gäller certifiering är 
kraven enligt EN ISO/IEC 17065 relevanta och bör därför uttryckligen nämnas i 
lagstiftningen.


