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Ændringsforslag 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Officielle certifikater udstedes af de 
kompetente myndigheder.

1. Officielle certifikater udstedes af de 
kompetente myndigheder eller delegerede 
organer i henhold til artikel 25-32.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 85, stk. 2, i forslaget til forordning.

Ændringsforslag 855
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal være uden interessekonflikter i 
forhold til, hvad der bliver certificeret, og 
handle upartisk

a) skal være uden interessekonflikter i 
forhold til, hvad der bliver certificeret, og 
handle uafhængigt og upartisk

Or. en

Ændringsforslag 856
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) midlertidig suspension af den 
certifikatudstedende embedsmand fra 

a) suspension af den certifikatudstedende 
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dennes opgaver embedsmand fra dennes opgaver

Or. en

Ændringsforslag 857
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udfærdiges på et af de officielle EU-
sprog

b) udfærdiges på et af de officielle EU-
sprog eller på et af de officielle sprog i en 
EU-medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 858
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er upartisk og uden interessekonflikter i 
forhold til det, der certificeres ved de 
officielle attesteringer

a) er uafhængig, upartisk og uden 
interessekonflikter i forhold til det, der 
certificeres ved de officielle attesteringer

Or. en

Ændringsforslag 859
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter udpege EU-
referencelaboratorier på de områder, der er 
omfattet af de regler, som er omhandlet i 
artikel 1, stk. 2, hvis effektiviteten af den 
offentlige kontrol også afhænger af 
kvaliteten, ensartetheden og pålideligheden 
af:

1. Kommissionen udpeger ved 
gennemførelsesretsakter EU-
referencelaboratorier på de områder, der er 
omfattet af de regler, som er omhandlet i 
artikel 1, stk. 2, hvis effektiviteten af den 
offentlige kontrol også afhænger af 
kvaliteten, ensartetheden og pålideligheden 
af:

Or. en

Ændringsforslag 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tages regelmæssigt op til revision. b) tages regelmæssigt op til revision hvert 
femte år.

Or. es

Begrundelse

Udpegelserne bør revideres regelmæssigt i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser.

Ændringsforslag 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ledsages af et støttedokument 
udarbejdet af den pågældende kompetente 
myndighed.
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Or. es

Begrundelse

Udpegelserne bør ledsages af et dokument udarbejdet af den kompetente myndighed.

Ændringsforslag 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan, når den finder det 
hensigtsmæssigt, udpege mere end ét 
referencelaboratorium for samme sygdom 
og kan ligeledes lade disse rotere mellem 
de nationale laboratorier, der opfylder 
betingelserne i denne artikels stk. 3.

Or. es

Begrundelse

Det bør være muligt at udpege flere referencelaboratorier for samme område eller sygdom og 
under visse omstændigheder tilvejebringe yderligere ressourcer.

Ændringsforslag 863
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) være upartiske og ikke have 
interessekonflikter, for så vidt angår 
udøvelsen af deres opgaver som EU-
referencelaboratorier

b) være uafhængige, upartiske og ikke 
have interessekonflikter, for så vidt angår 
udøvelsen af deres opgaver som EU-
referencelaboratorier

Or. en
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Ændringsforslag 864
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) kan modtage EU-tilskud i henhold til 
Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 
1990 om visse udgifter på 
veterinærområdet.

Or. de

Begrundelse

Denne aktuelt gældende ordning er også indeholdt i forslaget til forordning om bestemmelser 
vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og 
dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale (artikel 29, stk. 1). Ifølge 
forslagets sammenligningstabel er den oprindelige ordning imidlertid ikke længere medtaget 
og skal optages på ny.

Ændringsforslag 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) sikre, at personalet respekterer visse 
emners, resultaters eller meddelelsers 
fortrolige karakter.

Or. es

Begrundelse

De aktiviteter og tiltag, der gennemføres af EU-referencelaboratorierne, skal være fortrolige i 
henhold til artikel 32, stk. 4, i forordning (EF) nr. 882/2004.
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Ændringsforslag 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at levere gratis og ubegrænset 
referencemateriale (vedrørende 
dyresundhed, stammer og sera) til de 
nationale referencelaboratorier for at 
fremme indførelsen heraf samt 
harmonisere analyse-, undersøgelses- og 
diagnosticeringsmetoderne

Or. es

Ændringsforslag 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at koordinere de nationale 
referencelaboratoriers og om nødvendigt 
andre officielle laboratoriers anvendelse 
af de metoder, der er omhandlet i litra a), 
navnlig ved at foretage regelmæssige 
sammenlignende undersøgelser 
laboratorier imellem og ved at sikre en 
passende opfølgning af sådanne 
sammenlignende undersøgelser i henhold 
til internationalt anerkendte protokoller, 
hvis de findes

b) at koordinere de nationale 
referencelaboratoriers anvendelse af de 
metoder, der er omhandlet i litra a), navnlig
ved at foretage regelmæssige 
sammenlignende undersøgelser 
laboratorier imellem og ved at sikre en 
passende opfølgning af sådanne 
sammenlignende undersøgelser i henhold 
til internationalt anerkendte protokoller, 
hvis de findes; de kompetente 
myndigheder underrettes om 
opfølgningen og resultaterne af de 
sammenlignende undersøgelser 
laboratorier imellem

Or. es
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Begrundelse

Bestemmelsen bør begrænses til de nationale referencelaboratorier.

Ændringsforslag 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at afholde kurser for personale fra de 
nationale referencelaboratorier og om 
nødvendigt fra andre officielle laboratorier 
samt eksperter fra tredjelande

d) at afholde gratis kurser for personale fra 
de nationale referencelaboratorier og om 
nødvendigt at afholde kurser for 
personale fra andre officielle laboratorier 
samt eksperter fra tredjelande

Or. es

Begrundelse

Det bør præciseres, at kurserne afholdes gratis for de nationale referencelaboratorier.

Ændringsforslag 869
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at bistå aktivt ved diagnosticeringen af 
udbrud i medlemsstaterne af fødevarebårne 
sygdomme, zoonotiske sygdomme eller 
dyresygdomme eller af planteskadegørere
ved at foretage 
diagnosticeringsbekræftelse, 
karakterisering og taksonomiske eller 
epizootiske undersøgelser af 
patogenisolater eller prøver af skadegørere

h) at bistå aktivt ved diagnosticeringen af 
udbrud i medlemsstaterne af fødevarebårne 
sygdomme, zoonotiske sygdomme eller 
dyresygdomme ved at foretage 
diagnosticeringsbekræftelse, 
karakterisering og taksonomiske eller 
epizootiske undersøgelser af 
patogenisolater eller prøver af skadegørere

Or. en
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Ændringsforslag 870
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at bistå aktivt ved diagnosticeringen af 
udbrud i medlemsstaterne af fødevarebårne 
sygdomme, zoonotiske sygdomme eller 
dyresygdomme eller af planteskadegørere
ved at foretage 
diagnosticeringsbekræftelse, 
karakterisering og taksonomiske eller 
epizootiske undersøgelser af 
patogenisolater eller prøver af skadegørere

h) at bistå aktivt ved diagnosticeringen af 
udbrud i medlemsstaterne af fødevarebårne 
sygdomme, zoonotiske sygdomme eller 
dyresygdomme ved at foretage 
diagnosticeringsbekræftelse, 
karakterisering og taksonomiske eller 
epizootiske undersøgelser af 
patogenisolater eller prøver af skadegørere

Or. de

Ændringsforslag 871
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2 – litra j – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) referencesamlinger af 
planteskadegørere eller referencestammer 
af patogener

i) referencestammer af patogener

Or. de

Ændringsforslag 872
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2 – litra j – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) referencesamlinger af planteskadegørere 
eller referencestammer af patogener

i) referencesamlinger af referencestammer 
af patogener

Or. en

Ændringsforslag 873
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 92 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 92 a

1. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
delegerede retsakter et EU-
referencelaboratorium for fødevarers 
ægthed.

2. Medlemsstaterne kan udpege nationale 
referencelaboratorier som del af et 
laboratorienetværk, der arbejder i EU.

Or. en

Ændringsforslag 874
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 93 udgår

Udpegelse af EU-referencecentre for 
planteformeringsmateriale

1. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter udpege EU-
referencecentre, der skal bistå 
Kommissionen, medlemsstaterne og Det 
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Europæiske Agentur for Plantesorter 
(EAPV) i deres aktiviteter i forbindelse 
med anvendelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra h).

2. Udpegelserne, jf. stk. 1:

a) sker efter en offentlig 
udvælgelsesprocedure

b) tages regelmæssigt op til revision.

3. EU-referencecentre for 
planteformeringsmateriale skal:

a) have et højt niveau af videnskabelig og 
teknisk ekspertise i inspektion, 
prøveudtagning og undersøgelse af 
planteformeringsmateriale

b) have et kvalificeret personale med den 
nødvendige uddannelse på de områder, 
der er omhandlet i litra a), og 
støttepersonale, hvis det er relevant

c) råde over eller have adgang til den 
infrastruktur, det udstyr og de produkter, 
der er nødvendige for at udføre deres 
opgaver

d) sikre, at deres personale har et godt 
kendskab til internationale standarder og 
international praksis på de områder, der 
er omhandlet i litra a), og at det i sit 
arbejde tager højde for den seneste 
udvikling i forskningen på nationalt plan, 
EU-plan og internationalt plan på disse 
områder.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 875
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen



PE526.079v03-00 14/119 AM\1015542DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 93 udgår

Udpegelse af EU-referencecentre for 
planteformeringsmateriale

1. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter udpege EU-
referencecentre, der skal bistå 
Kommissionen, medlemsstaterne og Det 
Europæiske Agentur for Plantesorter 
(EAPV) i deres aktiviteter i forbindelse 
med anvendelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra h).

2. Udpegelserne, jf. stk. 1:

a) sker efter en offentlig 
udvælgelsesprocedure

b) tages regelmæssigt op til revision.

3. EU-referencecentre for 
planteformeringsmateriale skal:

a) have et højt niveau af videnskabelig og 
teknisk ekspertise i inspektion, 
prøveudtagning og undersøgelse af 
planteformeringsmateriale

b) have et kvalificeret personale med den 
nødvendige uddannelse på de områder, 
der er omhandlet i litra a), og 
støttepersonale, hvis det er relevant

c) råde over eller have adgang til den 
infrastruktur, det udstyr og de produkter, 
der er nødvendige for at udføre deres 
opgaver

d) sikre, at deres personale har et godt 
kendskab til internationale standarder og 
international praksis på de områder, der 
er omhandlet i litra a), og at det i sit 
arbejde tager højde for den seneste 
udvikling i forskningen på nationalt plan, 
EU-plan og internationalt plan på disse 
områder.
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(Alle henvisninger i teksten fjernes, 
såfremt dette vedtages.)

Or. en

Ændringsforslag 876
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 93 udgår

Udpegelse af EU-referencecentre for 
planteformeringsmateriale

1. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter udpege EU-
referencecentre, der skal bistå 
Kommissionen, medlemsstaterne og Det 
Europæiske Agentur for Plantesorter 
(EAPV) i deres aktiviteter i forbindelse 
med anvendelsen af de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra h).

2. Udpegelserne, jf. stk. 1:

a) sker efter en offentlig 
udvælgelsesprocedure

b) tages regelmæssigt op til revision.

3. EU-referencecentre for 
planteformeringsmateriale skal:

a) have et højt niveau af videnskabelig og 
teknisk ekspertise i inspektion, 
prøveudtagning og undersøgelse af 
planteformeringsmateriale

b) have et kvalificeret personale med den 
nødvendige uddannelse på de områder, 
der er omhandlet i litra a), og 
støttepersonale, hvis det er relevant

c) råde over eller have adgang til den 
infrastruktur, det udstyr og de produkter, 
der er nødvendige for at udføre deres 
opgaver
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d) sikre, at deres personale har et godt 
kendskab til internationale standarder og 
international praksis på de områder, der 
er omhandlet i litra a), og at det i sit 
arbejde tager højde for den seneste 
udvikling i forskningen på nationalt plan, 
EU-plan og internationalt plan på disse 
områder.

Or. de

Ændringsforslag 877
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 94 udgår

Ansvarsområder og opgaver for EU-
referencecentre for 
planteformeringsmateriale

EU-referencecentre udpeget i henhold til 
artikel 93, stk. 1, er i henhold til årlige 
eller flerårige arbejdsprogrammer, der er 
godkendt af Kommissionen, ansvarlige for 
følgende opgaver:

a) at yde videnskabelig og teknisk 
ekspertbistand på deres arbejdsområde 
vedrørende:

i) markinspektion, prøveudtagning og 
undersøgelse med henblik på certificering 
af planteformeringsmateriale

ii) efterafprøvning af 
planteformeringsmateriale

iii) undersøgelser af 
standardmaterialekategorier af 
planteformeringsmateriale

b) at tilrettelægge sammenlignende 
undersøgelser og markforsøg vedrørende 
planteformeringsmateriale
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c) at afholde kurser for personale i 
kompetente myndigheder og eksperter fra 
tredjelande

d) at bidrage til udvikling af 
certificerings- og 
efterafprøvningsprotokoller for 
planteformeringsmateriale og af 
resultatindikatorer for certificering af 
planteformeringsmateriale

e) at formidle forskningsresultater og 
tekniske innovationer på deres 
arbejdsområder.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 878
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 94 udgår

Ansvarsområder og opgaver for EU-
referencecentre for 
planteformeringsmateriale

EU-referencecentre udpeget i henhold til 
artikel 93, stk. 1, er i henhold til årlige 
eller flerårige arbejdsprogrammer, der er 
godkendt af Kommissionen, ansvarlige for 
følgende opgaver:

a) at yde videnskabelig og teknisk 
ekspertbistand på deres arbejdsområde 
vedrørende:
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i) markinspektion, prøveudtagning og 
undersøgelse med henblik på certificering 
af planteformeringsmateriale

ii) efterafprøvning af 
planteformeringsmateriale

iii) undersøgelser af 
standardmaterialekategorier af 
planteformeringsmateriale

b) at tilrettelægge sammenlignende 
undersøgelser og markforsøg vedrørende 
planteformeringsmateriale

c) at afholde kurser for personale i 
kompetente myndigheder og eksperter fra 
tredjelande

d) at bidrage til udvikling af 
certificerings- og 
efterafprøvningsprotokoller for 
planteformeringsmateriale og af 
resultatindikatorer for certificering af 
planteformeringsmateriale

e) at formidle forskningsresultater og 
tekniske innovationer på deres 
arbejdsområder.

Or. en

Ændringsforslag 879
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 94 udgår

Ansvarsområder og opgaver for EU-
referencecentre for 
planteformeringsmateriale

EU-referencecentre udpeget i henhold til 
artikel 93, stk. 1, er i henhold til årlige 
eller flerårige arbejdsprogrammer, der er 
godkendt af Kommissionen, ansvarlige for 
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følgende opgaver:

a) at yde videnskabelig og teknisk 
ekspertbistand på deres arbejdsområde 
vedrørende:

i) markinspektion, prøveudtagning og 
undersøgelse med henblik på certificering 
af planteformeringsmateriale

ii) efterafprøvning af 
planteformeringsmateriale

iii) undersøgelser af 
standardmaterialekategorier af 
planteformeringsmateriale

b) at tilrettelægge sammenlignende 
undersøgelser og markforsøg vedrørende 
planteformeringsmateriale

c) at afholde kurser for personale i 
kompetente myndigheder og eksperter fra 
tredjelande

d) at bidrage til udvikling af 
certificerings- og 
efterafprøvningsprotokoller for 
planteformeringsmateriale og af 
resultatindikatorer for certificering af 
planteformeringsmateriale

e) at formidle forskningsresultater og 
tekniske innovationer på deres 
arbejdsområder.

Or. de

Ændringsforslag 880
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-referencecentre udpeget i henhold til 
artikel 93, stk. 1, er i henhold til årlige 
eller flerårige arbejdsprogrammer, der er 
godkendt af Kommissionen, ansvarlige for 

EU-referencecentre udpeget i henhold til 
artikel 93, stk. 1, er ansvarlige for følgende 
opgaver:
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følgende opgaver:

Or. en

Ændringsforslag 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Forslag til forordning
Artikel 95 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter udpege EU-
referencecentre, der skal bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne i deres 
aktiviteter i forbindelse med anvendelsen 
af de regler, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2, litra f).

1. Kommissionen udpeger ved 
gennemførelsesretsakter EU-
referencecentre, der skal bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne i deres 
aktiviteter i forbindelse med anvendelsen 
af de regler, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2, litra f).

Or. en

Ændringsforslag 882
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 95 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have et højt niveau af videnskabelig og 
teknisk ekspertise i forholdet mellem 
mennesker og dyr, dyrs adfærd, 
dyrefysiologi, dyresundhed og dyrs 
ernæring i forbindelse med dyrevelfærd og 
dyrevelfærdsaspekter vedrørende 
anvendelse af dyr i kommercielt og 
videnskabeligt øjemed

a) have et kvalificeret personale med et
højt niveau af videnskabelig og teknisk 
ekspertise i forholdet mellem mennesker 
og dyr, dyrs adfærd, dyrefysiologi, 
dyresundhed og dyrs ernæring i forbindelse 
med dyrevelfærd og dyrevelfærdsaspekter 
vedrørende anvendelse af dyr i 
kommercielt og videnskabeligt øjemed
under hensyntagen til etiske aspekter

Or. de
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Begrundelse

På grund af den indholdsmæssige overlapning med artikel 95, stk. 3, litra b), er de to afsnit 
slået sammen.

Ændringsforslag 883
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 95 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) have et kvalificeret personale med den 
nødvendige uddannelse på de områder, 
der er omhandlet i litra a), og i etiske 
spørgsmål vedrørende dyr samt 
støttepersonale, hvis det er relevant

udgår

Or. de

Begrundelse

På grund af den indholdsmæssige overlapning sammenlagt med artikel 95, stk. 3, litra a).

Ændringsforslag 884
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-referencecentre udpeget i henhold til 
artikel 95, stk. 1, er i henhold til årlige 
eller flerårige arbejdsprogrammer, der er 
godkendt af Kommissionen, ansvarlige for 
følgende opgaver:

EU-referencecentre udpeget i henhold til 
artikel 95, stk. 1, er ansvarlige for følgende 
opgaver:

Or. en
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Ændringsforslag 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-referencecentre udpeget i henhold til 
artikel 95, stk. 1, er i henhold til årlige eller 
flerårige arbejdsprogrammer, der er 
godkendt af Kommissionen, ansvarlige for
følgende opgaver:

EU-referencecentre udpeget i henhold til 
artikel 95, stk. 1, er i henhold til årlige eller 
flerårige arbejdsprogrammer, der er 
godkendt af Kommissionen, ansvarlige for
at gennemføre de opgaver, de er udpeget 
til.

Or. es

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at begrænse omfanget af opgaver, der skal gennemføres af
referencecentrene, eftersom de endnu ikke er etableret. Referencecentrenes funktioner og 
opgaver bør fastlægges på et senere tidspunkt.

Ændringsforslag 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at yde videnskabelig og teknisk 
ekspertbistand på deres arbejdsområde til 
de nationale videnskabelige støttenetværk 
eller organer, jf. artikel 20 i forordning 
(EF) nr. 1099/2009

udgår

Or. es

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at begrænse omfanget af opgaver, der skal gennemføres af 
referencecentrene, eftersom de endnu ikke er etableret. Referencecentrenes funktioner og 
opgaver bør fastlægges på et senere tidspunkt.
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Ændringsforslag 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at yde videnskabelig og teknisk 
ekspertbistand til udvikling og anvendelse 
af de dyrevelfærdsindikatorer, der er 
omhandlet i artikel 18, stk. 3, litra f)

udgår

Or. es

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at begrænse omfanget af opgaver, der skal gennemføres af 
referencecentrene, eftersom de endnu ikke er etableret. Referencecentrenes funktioner og 
opgaver bør fastlægges på et senere tidspunkt.

Ændringsforslag 888
Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at koordinere et netværk af 
institutioner med anerkendt viden inden 
for dyrevelfærd, som kan bistå de 
kompetente myndigheder og interessenter 
i forbindelse med gennemførelsen af den 
relevante EU-lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at udvikle eller koordinere udviklingen 
af metoder til vurdering af 
dyrevelfærdsniveauet og af metoder til 
forbedring af dyrevelfærden

udgår

Or. es

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at begrænse omfanget af opgaver, der skal gennemføres af 
referencecentrene, eftersom de endnu ikke er etableret. Referencecentrenes funktioner og 
opgaver bør fastlægges på et senere tidspunkt.

Ændringsforslag 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at foretage videnskabelige og tekniske 
undersøgelser af velfærden hos dyr, der 
anvendes til kommercielle eller 
videnskabelige formål

udgår

Or. es

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at begrænse omfanget af opgaver, der skal gennemføres af 
referencecentrene, eftersom de endnu ikke er etableret. Referencecentrenes funktioner og 
opgaver bør fastlægges på et senere tidspunkt.

Ændringsforslag 891
Horst Schnellhardt
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Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at foretage videnskabelige og tekniske 
undersøgelser af velfærden hos dyr, der 
anvendes til kommercielle eller 
videnskabelige formål

d) at koordinere gennemførelsen af
videnskabelige og tekniske undersøgelser 
af velfærden hos dyr, der anvendes til 
kommercielle eller videnskabelige formål

Or. de

Begrundelse

For at undgå overlapning af kompetencer med EFSA bør referencecentret have en 
koordinerende funktion, mens EFSA fortsat selv kan foretage undersøgelser.

Ændringsforslag 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at afholde kurser for personale i de 
nationale videnskabelige støttenetværk 
eller organer, der er omhandlet i litra a), 
personale i de kompetente myndigheder 
og eksperter fra tredjelande

udgår

Or. es

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at begrænse omfanget af opgaver, der skal gennemføres af 
referencecentrene, eftersom de endnu ikke er etableret. Referencecentrenes funktioner og 
opgaver bør fastlægges på et senere tidspunkt.

Ændringsforslag 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at formidle forskningsresultater og 
tekniske innovationer og samarbejde med 
EU-forskningsorganer på deres 
arbejdsområder.

udgår

Or. es

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at begrænse omfanget af opgaver, der skal gennemføres af 
referencecentrene, eftersom de endnu ikke er etableret. Referencecentrenes funktioner og 
opgaver bør fastlægges på et senere tidspunkt.

Ændringsforslag 894
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) EU-referencecentrene for 
planteformeringsmateriale, jf. artikel 93

udgår

Or. de

Begrundelse

Jf. den foreslåede udeladelse af artikel 93 og 94.

Ændringsforslag 895
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) EU-referencecentrene for 
planteformeringsmateriale, jf. artikel 93

udgår

Or. en

Ændringsforslag 896
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) EU-referencecentrene for 
planteformeringsmateriale, jf. artikel 93

udgår

Or. de

Ændringsforslag 897
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende fastlæggelse af krav til, 
ansvarsområder og opgaver for EU-
referencelaboratorierne, EU-
referencecentrene for 
planteformeringsmateriale og EU-
referencecentrene for dyrevelfærd ud over 
dem, der er fastlagt i artikel 91, stk. 3, 
artikel 92, artikel 93, stk. 3, artikel 95, stk. 
3, og artikel 96.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende fastlæggelse af krav til, 
ansvarsområder og opgaver for EU-
referencelaboratorierne og EU-
referencecentrene for dyrevelfærd ud over 
dem, der er fastlagt i artikel 91, stk. 3, 
artikel 92, artikel 95, stk. 3, og artikel 96.

Or. en
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Ændringsforslag 898
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende fastlæggelse af krav til, 
ansvarsområder og opgaver for EU-
referencelaboratorierne, EU-
referencecentrene for 
planteformeringsmateriale og EU-
referencecentrene for dyrevelfærd ud over 
dem, der er fastlagt i artikel 91, stk. 3, 
artikel 92, artikel 93, stk. 3, artikel 95, stk. 
3, og artikel 96.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende fastlæggelse af krav til, 
ansvarsområder og opgaver for EU-
referencelaboratorierne og EU-
referencecentrene for dyrevelfærd ud over 
dem, der er fastlagt i artikel 91, stk. 3, 
artikel 92, artikel 95, stk. 3, og artikel 96.

Or. de

Ændringsforslag 899
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EU-referencelaboratorierne og EU-
referencecentrene er omfattet af 
Kommissionens kontrol for at verificere 
opfyldelsen af kravene i artikel 91, stk. 3, 
artikel 92, artikel 93, stk. 3, artikel 95, stk. 
3, og artikel 96.

3. EU-referencelaboratorierne og EU-
referencecentrene er omfattet af 
Kommissionens kontrol for at verificere 
opfyldelsen af kravene i artikel 91, stk. 3, 
artikel 92, artikel 95, stk. 3, og artikel 96.

Or. de

Ændringsforslag 900
Bart Staes
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 98 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være upartiske og ikke have 
interessekonflikter, for så vidt angår 
udøvelsen af deres opgaver som nationale 
referencelaboratorier

a) være uafhængige, upartiske og ikke 
have interessekonflikter, for så vidt angår 
udøvelsen af deres opgaver som nationale 
referencelaboratorier

Or. en

Ændringsforslag 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) samarbejde med EU-
referencelaboratorierne og deltage i kurser 
og sammenlignende undersøgelser 
laboratorier imellem, der arrangeres af 
disse laboratorier

a) samarbejde med EU-
referencelaboratorierne og kunne deltage i 
kurser og sammenlignende undersøgelser 
laboratorier imellem, der arrangeres af 
disse laboratorier

Or. es

Begrundelse

Det bør være muligt at deltage.

Ændringsforslag 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koordinere aktiviteterne i officielle 
laboratorier, der er udpeget i henhold til 

b) koordinere aktiviteterne i officielle
nationale laboratorier, der er udpeget i 
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artikel 36, stk. 1, med henblik på at 
harmonisere og forbedre 
laboratorieanalyse-, -undersøgelses- og
-diagnosticeringsmetoderne og deres 
anvendelse

henhold til artikel 36, stk. 1, med henblik 
på at harmonisere og forbedre 
laboratorieanalyse-, -undersøgelses- og
-diagnosticeringsmetoderne og deres 
anvendelse

Or. es

Begrundelse

Termen "nationale" bør tilføjes, da muligheden for at udpege officielle laboratorier i andre 
medlemsstater ville komplicere koordineringen yderligere.

Ændringsforslag 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis det er relevant, tilrettelægge 
sammenlignende undersøgelser officielle 
laboratorier imellem, sikre en passende 
opfølgning af sådanne undersøgelser og 
underrette de kompetente myndigheder om 
resultaterne af sådanne undersøgelser og en 
sådan opfølgning

c) hvis det er relevant, tilrettelægge 
sammenlignende undersøgelser officielle
nationale laboratorier imellem, sikre en 
passende opfølgning af sådanne 
undersøgelser og underrette de kompetente 
myndigheder om resultaterne af sådanne 
undersøgelser og en sådan opfølgning

Or. es

Begrundelse

Termen "nationale" bør tilføjes, da muligheden for at udpege officielle laboratorier i andre 
medlemsstater ville komplicere koordineringen yderligere.

Ændringsforslag 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) sikre formidlingen til de kompetente 
myndigheder og officielle laboratorier af 
de oplysninger, som EU-
referencelaboratoriet leverer

d) sikre formidlingen til de kompetente 
myndigheder og officielle nationale
laboratorier af de oplysninger, som EU-
referencelaboratoriet leverer

Or. es

Begrundelse

Termen "nationale" bør tilføjes, da muligheden for at udpege officielle laboratorier i andre 
medlemsstater ville komplicere koordineringen yderligere.

Ændringsforslag 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) bistå aktivt ved diagnosticeringen af 
udbrud i den pågældende medlemsstat af 
fødevarebårne sygdomme, zoonotiske 
sygdomme eller dyresygdomme eller af 
planteskadegørere ved at foretage 
diagnosticeringsbekræftelse, 
karakterisering og taksonomiske eller 
epizootiske undersøgelser af 
patogenisolater eller prøver af 
skadegørere, som skal foretages af EU's 
nationale referencelaboratorier i henhold 
til artikel 92, stk. 2, litra h).

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende EU-referencelaboratorier, jf. artikel 92, 
stk. 2, litra h).
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Ændringsforslag 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Administrativ bistand omfatter i givet 
fald deltagelse af de kompetente 
myndigheder i en medlemsstat i offentlig 
kontrol på stedet, som de kompetente 
myndigheder i en anden medlemsstat 
gennemfører.

udgår

Or. es

Begrundelse

Forbindelserne mellem medlemsstaterne bør baseres på gensidig anerkendelse af de 
gennemførte kontroller. Kommissionen skal kunne gribe ind i tilfælde af uoverensstemmelser.

Ændringsforslag 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at strømline og forenkle 
udvekslingen af meddelelser fastlægger 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter et 
standardformat for:

udgår

a) anmodninger om bistand, jf. artikel 
102, stk. 1

b) meddelelse af almindelige og 
tilbagevendende underretninger og svar.

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

Or. es
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Begrundelse

Det har hidtil ikke været nødvendigt at fastlægge et standardformat. Ovennævnte bestemmelse 
vil gøre proceduren mere kompleks og præget af formalisme. Bestemmelsen vil ligeledes 
medføre mere bureaukrati og øgede udgifter, da der skal anvendes nye IT-værktøjer, hvilket 
resulterer i begrænsede ressourcer til IT-personale på bekostning af de officielle 
tilsynsførende, som skal varetage kommunikation og aktiviteter i relation til offentlig kontrol.

Ændringsforslag 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommunikationen mellem de 
kompetente myndigheder, som sker i 
medfør af bestemmelserne i dette afsnit, 
gennemføres med forbehold af 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
16/2011 af 10. januar 2011 om 
fastsættelse af 
gennemførelsesforanstaltninger for det 
hurtige varslingssystem for fødevarer og 
foder, herunder udveksling af meddelelser 
i medfør af dette system.

Or. es

Begrundelse

Det bør specifikt fremgå, at der findes et særligt kommunikationssystem, herunder et hurtigt 
varslingssystem for fødevarer og foder, der finder anvendelse på udveksling af meddelelser 
mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende fastlæggelse af de 
mindstekrav, som forbindelsesorganer, 
der er udpeget i henhold til stk. 1, skal 
opfylde.

udgår

Or. es

Begrundelse

Forbindelsesorganer udgør enheder af forskellig rang, som er underlagt de forskellige 
centraladministrationers kompetente myndigheder. Af hensyn til nærhedsprincippet bør det 
være op til de enkelte medlemsstater at fastlægge mindstekravene.

Ændringsforslag 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter specifikationerne 
for de tekniske værktøjer og procedurerne 
for kommunikation mellem de 
forbindelsesorganer, der er udpeget i 
henhold til stk. 1.

udgår

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

Or. es

Begrundelse

Stk. 7 bør udgå, da denne bestemmelse vil medføre yderligere administrative og finansielle 
byrder, hvilket skal ses i lyset af de nye IT-værktøjer i kapitel IV 
(informationsstyringssystemer) og afsnit VI (EU-aktiviteter). Der er behov for en vis 
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fleksibilitet for at undgå omdirigering af ressourcer til udvikling af nye overflødige IT-
applikationer på bekostning af specifikke kontroller.

Ændringsforslag 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) senest ti dage efter modtagelsen af 
anmodningen oplyse, hvor lang tid de skal 
bruge på at levere et velunderbygget svar 
på anmodningen

b) senest 15 dage efter modtagelsen af 
anmodningen oplyse, hvor lang tid de skal 
bruge på at levere et velunderbygget svar 
på anmodningen

Or. es

Ændringsforslag 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter aftale mellem de anmodende
kompetente myndigheder og de anmodede 
kompetente myndigheder kan personale 
udpeget af førstnævnte være til stede i 
forbindelse med den offentlige kontrol og 
de undersøgelser, der er omhandlet i stk. 
1, litra c), og som gennemføres af de 
anmodede kompetente myndigheder.

udgår

I sådanne tilfælde forholder det sig sådan, 
at de anmodende kompetente 
myndigheders personale:

a) til enhver tid skal kunne fremvise en 
skriftlig fuldmagt med angivelse af deres 
identitet og deres officielle adkomst til at 
medvirke i sagen

b) skal have adgang til de samme lokaler 
og dokumenter som personalet hos de 
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anmodede kompetente myndigheder ved 
deres mellemkomst og udelukkende i 
forbindelse med gennemførelsen af den 
administrative undersøgelse

c) ikke på eget initiativ må udøve de 
undersøgelsesbeføjelser, der er tillagt 
embedsmænd fra de anmodede 
kompetente myndigheder.

Or. es

Begrundelse

Forbindelserne mellem medlemsstaterne bør baseres på gensidig anerkendelse af de 
gennemførte kontroller. Kommissionen skal kunne gribe ind i tilfælde af uoverensstemmelser. 
I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 100 og 101.

Ændringsforslag 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplyser senest ti dage efter modtagelsen 
af underretningen:

b) oplyser senest 15 arbejdsdage efter 
modtagelsen af underretningen:

Or. es

Ændringsforslag 914
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis de kompetente myndigheder i 
forbindelse med offentlig kontrol af dyr 
eller varer med oprindelse i en anden 
medlemsstat konstaterer, at sådanne dyr 

1. Hvis de kompetente myndigheder i 
forbindelse med offentlig kontrol af dyr 
eller varer med oprindelse i en anden 
medlemsstat konstaterer, at sådanne dyr 
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eller varer ikke er i overensstemmelse med 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, så dette medfører en risiko for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for
miljøet eller udgør en alvorlig overtrædelse 
af disse regler, underretter de straks de 
kompetente myndigheder i 
afsendelsesmedlemsstaten og i enhver 
anden berørt medlemsstat for at sætte dem i 
stand til at iværksætte relevante 
undersøgelser.

eller varer ikke er i overensstemmelse med 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, så dette medfører en risiko for 
menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller for miljøet eller udgør 
en alvorlig overtrædelse af disse regler, 
underretter de straks de kompetente 
myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten 
og i enhver anden berørt medlemsstat for at
sætte dem i stand til at iværksætte relevante 
undersøgelser.

Or. en

Ændringsforslag 915
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis de kompetente myndigheder i 
forbindelse med offentlig kontrol af dyr 
eller varer med oprindelse i en anden 
medlemsstat konstaterer, at sådanne dyr 
eller varer ikke er i overensstemmelse med 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, så dette medfører en risiko for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet eller udgør en alvorlig overtrædelse 
af disse regler, underretter de straks de 
kompetente myndigheder i 
afsendelsesmedlemsstaten og i enhver 
anden berørt medlemsstat for at sætte dem i 
stand til at iværksætte relevante 
undersøgelser.

1. Hvis de kompetente myndigheder i 
forbindelse med offentlig kontrol af dyr 
eller varer med oprindelse i en anden 
medlemsstat konstaterer, at sådanne dyr 
eller varer ikke er i overensstemmelse med 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, så dette medfører en risiko for 
menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet eller udgør en alvorlig overtrædelse 
af disse regler, underretter de straks de 
kompetente myndigheder i 
afsendelsesmedlemsstaten og i enhver 
anden berørt medlemsstat for at sætte dem i 
stand til at iværksætte relevante 
undersøgelser.

Or. de
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Ændringsforslag 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis de kompetente myndigheder i 
forbindelse med offentlig kontrol af dyr 
eller varer med oprindelse i en anden 
medlemsstat konstaterer, at sådanne dyr 
eller varer ikke er i overensstemmelse med 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, så dette medfører en risiko for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet eller udgør en alvorlig overtrædelse 
af disse regler, underretter de straks de 
kompetente myndigheder i 
afsendelsesmedlemsstaten og i enhver 
anden berørt medlemsstat for at sætte dem i 
stand til at iværksætte relevante 
undersøgelser.

1. Hvis de kompetente myndigheder i 
forbindelse med offentlig kontrol af dyr 
eller varer med oprindelse i en anden 
medlemsstat konstaterer, at sådanne dyr 
eller varer ikke er i overensstemmelse med 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, så dette medfører en risiko for 
menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet eller udgør en alvorlig overtrædelse 
af disse regler, underretter de straks de 
kompetente myndigheder i 
afsendelsesmedlemsstaten og i enhver 
anden berørt medlemsstat for at sætte dem i 
stand til at iværksætte relevante 
undersøgelser.

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De andre berørte medlemsstater som 
omtalt i stk. 1 omfatter i tilfælde af 
overtrædelser af forordning (EF) nr. 
1/2005 om beskyttelse af dyr under 
transport:
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a) den medlemsstat, der gav transportøren 
godkendelsen

b) i det tilfælde, hvor den manglende 
overholdelse af forordningens 
bestemmelser vedrører en fejl i 
transportmidlet, den medlemsstat, som 
gav godkendelsescertifikatet for 
transportmidlet

c) i det tilfælde, hvor den manglende 
overholdelse af forordningens 
bestemmelser vedrører chaufføren, den 
medlemsstat, som udstedte chaufførens 
kompetencebevis.

Or. en

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport fastsætter de 
medlemsstater, der skal underrettes i tilfælde af en overtrædelse. Den foreslåede forordning 
om offentlige kontroller ophæver bestemmelsen i forordning (EF) nr. 1/2005. Denne bør 
således inddrages i den foreslåede forordning om offentlige kontroller, idet ordlyden "enhver 
anden berørt medlemsstat" er for generel og åbner op for forskellige fortolkninger.

Ændringsforslag 918
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) underrette alle relevante, berørte 
interessenter som anført i de nationale 
beredskabsplaner for fødevaresikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Forslag til forordning
Artikel 105

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 105 udgår

Bistand fra tredjelande

1. Hvis kompetente myndigheder 
modtager oplysninger fra et tredjeland om 
manglende overholdelse eller en risiko for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet, sørger de for straks:

a) at underrette de kompetente 
myndigheder i de øvrige berørte 
medlemsstater om disse oplysninger

b) at meddele Kommissionen sådanne 
oplysninger, hvis de er eller kan være 
relevante på EU-plan.

2. Oplysninger, der er kommet frem i 
forbindelse med offentlig kontrol, og 
undersøgelser, som gennemføres i 
henhold til denne forordning, kan 
meddeles det tredjeland, der er omhandlet 
i stk. 1, forudsat at:

a) de kompetente myndigheder, som 
fremkom med oplysningerne, giver deres 
samtykke hertil

b) tredjelandet har forpligtet sig til at yde 
den bistand, der er nødvendig for at 
indsamle bevismateriale om praksis, som 
ikke overholder eller ikke synes at 
overholde EU-reglerne, eller som udgør 
en risiko for mennesker, dyr eller planter 
eller miljøet

c) relevante EU-regler og nationale 
regler, som finder anvendelse på 
videregivelse af personoplysninger til 
tredjelande, er overholdt.

Or. es
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Begrundelse

I overensstemmelse med de øvrige ændringsforslag bør bestemmelser vedrørende eksport ikke 
henhøre under denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 920
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis kompetente myndigheder modtager 
oplysninger fra et tredjeland om manglende 
overholdelse eller en risiko for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for
miljøet, sørger de for straks:

1. Hvis kompetente myndigheder modtager 
oplysninger fra et tredjeland om manglende 
overholdelse eller en risiko for menneskers
eller dyrs sundhed, dyrevelfærden eller for 
miljøet, sørger de for straks:

Or. en

Ændringsforslag 921
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tredjelandet har forpligtet sig til at yde 
den bistand, der er nødvendig for at 
indsamle bevismateriale om praksis, som 
ikke overholder eller ikke synes at 
overholde EU-reglerne, eller som udgør en 
risiko for mennesker, dyr eller planter eller 
miljøet

b) tredjelandet har forpligtet sig til at yde 
den bistand, der er nødvendig for at 
indsamle bevismateriale om praksis, som 
ikke overholder eller ikke synes at 
overholde EU-reglerne, eller som udgør en 
risiko for mennesker eller dyr

Or. de
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Ændringsforslag 922
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tredjelandet har forpligtet sig til at yde 
den bistand, der er nødvendig for at 
indsamle bevismateriale om praksis, som 
ikke overholder eller ikke synes at 
overholde EU-reglerne, eller som udgør en 
risiko for mennesker, dyr eller planter eller
miljøet

b) tredjelandet har forpligtet sig til at yde 
den bistand, der er nødvendig for at 
indsamle bevismateriale om praksis, som 
ikke overholder eller ikke synes at 
overholde EU-reglerne, eller som udgør en 
risiko for mennesker, dyr eller miljøet

Or. en

Ændringsforslag 923
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tredjelandet har forpligtet sig til at yde 
den bistand, der er nødvendig for at 
indsamle bevismateriale om praksis, som 
ikke overholder eller ikke synes at 
overholde EU-reglerne, eller som udgør en 
risiko for mennesker, dyr eller planter eller
miljøet

b) tredjelandet har forpligtet sig til at yde 
den bistand, der er nødvendig for at 
indsamle bevismateriale om praksis, som 
ikke overholder eller ikke synes at 
overholde EU-reglerne, eller som udgør en 
risiko for mennesker, dyr eller miljøet

Or. de

Ændringsforslag 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende fastsættelse af regler for hurtig 
udveksling af oplysninger i de tilfælde, der 
er omhandlet i stk. 1.

3. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
for hurtig udveksling af oplysninger i de 
tilfælde, der er omhandlet i stk. 1.

Or. es

Begrundelse

For at sikre et passende lovgrundlag med henblik på harmonisering kan de regler for hurtig 
udveksling af oplysninger, der er omhandlet i artikel 106, fastsættes ved 
gennemførelsesretsakter og ikke ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag 925
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at offentlig 
kontrol, der er reguleret af denne 
forordning, gennemføres af de kompetente 
myndigheder ud fra en flerårig national 
kontrolplan, hvis udarbejdelse og 
gennemførelse koordineres i hele deres 
område.

1. Medlemsstaterne sikrer, at offentlig 
kontrol, der er reguleret af denne 
forordning, gennemføres af de kompetente 
myndigheder ud fra flerårige nationale 
kontrolplaner, hvis udarbejdelse og 
gennemførelse koordineres i hele deres 
område.

Or. en

Ændringsforslag 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udpeger én central 
myndighed, der er ansvarlig for:

2. Medlemsstaterne udpeger den eller de 
myndigheder, der er ansvarlig for:

Or. es

Begrundelse

Det er uhensigtsmæssigt at udpege én central myndighed, der er ansvarlig for aspekterne i 
stk. 2, hvilket skal ses i lyset af den store variation inden for de forskellige områder, der er 
omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning.

Ændringsforslag 927
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) koordineringen af udarbejdelsen af den 
plan, der er omhandlet i stk. 1, imellem 
alle kompetente myndigheder med ansvar 
for offentlig kontrol

a) koordineringen af udarbejdelsen af disse 
planer, der er omhandlet i stk. 1, imellem 
alle kompetente myndigheder med ansvar 
for offentlig kontrol

Or. en

Ændringsforslag 928
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sikre, at en sådan plan gennemføres 
på en sammenhængende og konsekvent 
måde.

b) at sikre, at disse planer gennemføres på 
en sammenhængende og konsekvent måde.

Or. en
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Ændringsforslag 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sikre, at en sådan plan gennemføres 
på en sammenhængende og konsekvent
måde.

b) at sikre, at en sådan plan gennemføres 
på en sammenhængende måde i henhold til 
denne forordning.

Or. es

Ændringsforslag 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Flerårige nationale kontrolplaner skal 
indeholde generelle oplysninger om 
strukturen i og opbygningen af de 
offentlige kontrolsystemer i den berørte 
medlemsstat og mindst indeholde 
oplysninger om følgende:

2. Flerårige nationale kontrolplaner skal 
indeholde generelle oplysninger om 
strukturen i og opbygningen af de 
offentlige kontrolsystemer i den berørte 
medlemsstat og inden for de forskellige 
berørte sektorer og mindst indeholde 
oplysninger om følgende:

Or. es

Begrundelse

Indholdet af kontrolplanerne for de forskellige sektorer bør ikke fremgå af et enkelt format 
eller dokument. Et globalt dokument kan virke forvirrende.

Ændringsforslag 931
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den flerårige nationale kontrolplans
strategiske målsætninger, og hvordan 
prioriteringen af offentlig kontrol og 
tildelingen af ressourcer afspejler disse 
målsætninger

a) de flerårige nationale kontrolplaners
strategiske målsætninger, og hvordan 
prioriteringen af offentlig kontrol og 
tildelingen af ressourcer afspejler disse 
målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 932
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 109 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at den
flerårige nationale kontrolplan, jf. artikel 
107, stk. 1, gøres offentligt tilgængelig, 
undtagen de dele af planen, hvis 
offentliggørelse kunne underminere den 
offentlige kontrols effektivitet.

1. Medlemsstaterne sørger for, at de
flerårige nationale kontrolplaner, jf. artikel 
107, stk. 1, gøres offentligt tilgængelige, 
undtagen de dele af planen, hvis 
offentliggørelse kunne underminere den 
offentlige kontrols effektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 933
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 109 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. disse planer kan udarbejdes efter 
høring af de relevante aktører med 
henblik på at sikre en risikobaseret 
tilgang til de officielle kontroller.

Or. en
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Ændringsforslag 934
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 109 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den flerårige nationale kontrolplan
ajourføres, hver gang det er nødvendigt, for 
at tilpasse den til ændringer af de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og 
revideres regelmæssigt for at tage højde for 
mindst følgende faktorer:

2. De flerårige nationale kontrolplaner
ajourføres, hver gang det er nødvendigt, for 
at tilpasse dem til ændringer af de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og 
revideres regelmæssigt for at tage højde for 
mindst følgende faktorer:

Or. en

Ændringsforslag 935
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 109 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forekomst af nye sygdomme, 
planteskadegørere eller andre risici for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller i tilfælde af GMO’er 
og plantebeskyttelsesmidler for miljøet

a) forekomst af nye sygdomme eller andre 
risici for menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller for miljøet

Or. en

Ændringsforslag 936
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 109 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forekomst af nye sygdomme, 
planteskadegørere eller andre risici for 

a) forekomst af nye sygdomme eller andre 
risici for menneskers eller dyrs sundhed, 
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menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller i tilfælde af GMO’er 
og plantebeskyttelsesmidler for miljøet

dyrevelfærden eller i tilfælde af GMO’er 
og plantebeskyttelsesmidler for miljøet

Or. de

Ændringsforslag 937
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 109 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en ajourført udgave af 
deres flerårige nationale kontrolplan efter 
anmodning.

3. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en ajourført udgave af 
deres flerårige nationale kontrolplaner
efter anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 110 udgår

Delegerede beføjelser i forbindelse med 
flerårige nationale kontrolplaner

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende de flerårige nationale 
kontrolplaner, der er omhandlet i artikel 
107, stk. 1.

Disse delegerede retsakter skal fastsætte 
regler for:

a) kriterier for risikoklassificering af 
operatørernes aktiviteter
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b) prioriteringer for offentlig kontrol ud 
fra de kriterier, der er fastlagt i artikel 8 
og i reglerne i artikel 15-24

c) procedurer, der maksimerer 
effektiviteten af den offentlige kontrol

d) de vigtigste resultatindikatorer, der skal 
anvendes af de kompetente myndigheder 
til vurdering af den flerårige nationale 
kontrolplan og dens gennemførelse.

Or. es

Begrundelse

Kriterierne for risikoklassificering bør fastsættes af medlemsstaterne, hvilket ligeledes gælder 
for procedurer og prioriteringer, hvorfor denne artikel bør udgå.

Ændringsforslag 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at foretage en EU-
dækkende målrettet vurdering af 
anvendelsen af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, eller bestemme 
prævalensen af visse risici i hele Unionen 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139
vedrørende:

Med henblik på at foretage en EU-
dækkende målrettet vurdering af 
anvendelsen af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, eller bestemme 
prævalensen af visse risici i hele Unionen 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter
vedrørende:

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne deltager i udarbejdelsen af bestemmelser 
vedrørende tilrettelæggelsen af koordinerede kontrolplaner, som skal gennemføres af de 
enkelte medlemsstater.



PE526.079v03-00 50/119 AM\1015542DA.doc

DA

Ændringsforslag 940
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
koordinerede kontrolplaner af begrænset 
varighed på et af de områder, der reguleres 
af de regler, der er omhandlet i artikel 1, 
stk. 2

a) udarbejdelsen, tilrettelæggelsen og 
gennemførelsen af koordinerede 
kontrolplaner af begrænset varighed på et 
af de områder, der reguleres af de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilrettelæggelsen på ad hoc-basis af 
indsamling af data og oplysninger i 
forbindelse med anvendelsen af et særligt 
sæt af de regler, der er omhandlet i artikel 
1, stk. 2, eller vedrørende prævalensen af 
visse risici.

b) tilrettelæggelsen på ad hoc-basis af 
indsamling af data og oplysninger i 
forbindelse med prævalensen af visse 
risici.

Or. es

Begrundelse

Dette er underforstået, da det fremgår af det foregående afsnit, at indsamlingen af data og 
oplysninger vedrører de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Ændringsforslag 942
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) interessenternes rolle i forbindelse 
med udarbejdelsen og gennemførelsen af 
de koordinerede kontrolplaner.

Or. en

Ændringsforslag 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages i henhold til 
undersøgelsesproceduren i artikel 141, 
stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne deltager i udarbejdelsen af bestemmelser 
vedrørende tilrettelæggelsen af koordinerede kontrolplaner, som skal gennemføres af de 
enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 944
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. juni hvert år forelægger 
den enkelte medlemsstat Kommissionen en 
rapport, der indeholder:

1. Senest den 30. juni hvert andet år efter 
denne forordnings ikrafttræden
forelægger den enkelte medlemsstat 
Kommissionen en rapport, der indeholder:
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Or. en

Begrundelse

Det ville være ret byrdefuldt at skulle forelægge en sådan rapport hvert år. En forelæggelse 
hvert andet år ville stadigvæk på passende vis opfylde indberetningskravene uden at bebyrde 
medlemsstaterne unødvendigt.

Ændringsforslag 945
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ændringer i dens flerårige nationale 
kontrolplaner for at tage hensyn til de 
faktorer, der er omhandlet i artikel 109, stk. 
2

a) ændringer i deres flerårige nationale 
kontrolplaner for at tage hensyn til de 
faktorer, der er omhandlet i artikel 109, stk. 
2

Or. en

Ændringsforslag 946
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) resultaterne af den offentlige kontrol, 
der er gennemført i det foregående år i 
medfør af dens flerårige nationale
kontrolplan

b) resultaterne af den offentlige kontrol, 
der er gennemført i det foregående år i 
medfør af deres flerårige nationale
kontrolplaner

Or. en

Ændringsforslag 947
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) arten og antallet af tilfælde af manglende 
overholdelse af de regler, som er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, der konstateret 
i det foregående år af de kompetente 
myndigheder

c) arten og antallet af tilfælde af manglende
overholdelse af de regler, som er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, der konstateret 
i det foregående år af de kompetente 
myndigheder, angivet for hver branche og 
med en passende detaljegrad

Or. en

Ændringsforslag 948
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de foranstaltninger, der er truffet for at 
sikre, at dens flerårige nationale
kontrolplan fungerer effektivt, herunder 
håndhævelsesforanstaltninger og 
resultaterne af sådanne foranstaltninger.

d) de foranstaltninger, der er truffet for at 
sikre, at deres flerårige nationale
kontrolplaner fungerer effektivt, herunder 
håndhævelsesforanstaltninger og 
resultaterne af sådanne foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 949
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) (og) oplysninger om opkrævning af 
gebyrerne i henhold til artikel 83, stk. 2, 
om gennemsigtighed.

Or. it
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Begrundelse

En konstant overvågning af gennemsigtigheden i forbindelse med de gebyr, der opkræves af 
medlemsstaterne, er af afgørende betydning for oprettelsen af et system uden 
konkurrenceforvridninger i EU.

Ændringsforslag 950
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen gør en årsrapport om 
gennemførelsen af offentlig kontrol i 
medlemsstaterne offentlig tilgængelig og 
inddrager:

1. Kommissionen gør inden den 31. 
december hvert andet år fra denne 
forordnings ikrafttræden en årsrapport om 
gennemførelsen af offentlig kontrol i 
medlemsstaterne offentlig tilgængelig og 
inddrager:

Or. en

Ændringsforslag 951
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de årsrapporter, som medlemsstaterne 
har forelagt i henhold til artikel 112

a) de årsrapporter, som medlemsstaterne 
har forelagt i henhold til artikel 112, 
heriblandt oplysninger om opkrævning af 
gebyrerne i henhold til artikel 83, stk. 2, 
om gennemsigtighed

Or. it

Begrundelse

En konstant overvågning af gennemsigtigheden i forbindelse med de gebyr, der opkræves af 
medlemsstaterne, er af afgørende betydning for oprettelsen af et system uden 
konkurrenceforvridninger i EU.
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Ændringsforslag 952
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten, jf. stk. 1, kan, hvis det er 
relevant, indeholde henstillinger om 
mulige forbedringer af de offentlige 
kontrolsystemer i medlemsstaterne og 
særlig offentlig kontrol på visse områder.

2. Årsrapporten, jf. stk. 1, indeholder, hvis 
det er relevant, henstillinger om mulige 
forbedringer af de offentlige 
kontrolsystemer i medlemsstaterne og
særlig offentlig kontrol på visse områder.

Or. en

Ændringsforslag 953
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, 
tilrettelægges i samarbejde med de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne og gennemføres 
regelmæssigt.

2. Den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, 
tilrettelægges i samarbejde med de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne og gennemføres 
regelmæssigt. Hyppigheden og antallet af 
kontrollerne skal tage højde for 
foranstaltningerne for at forbedre 
kontrollerne og, hvis relevant, de 
kompetente myndigheders akkreditering i 
henhold til internationale standarder.

Or. fr

Begrundelse

Nogle punkter i forordningen ligner kravene i de internationale standarder ISO/IEC 17020 
eller 17065 (f.eks. EN 45011). Tiltag fra kontroltjenesternes side bør bedømmes på grundlag 
af internationale standarder og mere generelt foranstaltningerne til forbedring af 
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kontrollerne, og Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontors kontrolpres på 
medlemsstaterne bør lettes tilsvarende.

Ændringsforslag 954
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, 
kan omfatte kontrol på stedet. 
Kommissionens eksperter kan ledsage 
personalet hos de kompetente 
myndigheder, der gennemfører offentlig 
kontrol.

3. Den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, 
kan omfatte kontrol på stedet. 
Kommissionens eksperter kan under 
forudsætning af de kompetente nationale 
myndigheders godkendelse heraf ledsage 
personalet hos de kompetente 
myndigheder, der gennemfører offentlig 
kontrol.

Or. de

Ændringsforslag 955
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan, hvis det er relevant,
i sine endelige rapporter, jf. stk. 1,
anbefale korrigerende eller forebyggende 
foranstaltninger fra medlemsstaternes side 
for at rette op på specifikke eller 
systemiske mangler, som dens eksperter 
har konstateret i forbindelse med kontrol 
gennemført i henhold til artikel 115, stk. 1.

2. Kommissionen anbefaler i sine endelige 
rapporter, jf. stk. 1, korrigerende eller 
forebyggende foranstaltninger fra 
medlemsstaternes side for at rette op på 
specifikke eller systemiske mangler, som 
dens eksperter har konstateret i forbindelse 
med kontrol gennemført i henhold til 
artikel 115, stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 956
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan, hvis det er relevant, 
i sine endelige rapporter, jf. stk. 1, anbefale 
korrigerende eller forebyggende 
foranstaltninger fra medlemsstaternes side 
for at rette op på specifikke eller 
systemiske mangler, som dens eksperter 
har konstateret i forbindelse med kontrol 
gennemført i henhold til artikel 115, stk. 1.

2. Kommissionen kan, hvis det er relevant, 
i sine endelige rapporter, jf. stk. 1, anbefale 
korrigerende eller forebyggende 
foranstaltninger fra medlemsstaternes side 
for at rette op på specifikke eller 
systemiske mangler, som dens eksperter 
har konstateret i forbindelse med kontrol 
gennemført i henhold til artikel 115, stk. 1.
Disse anbefalinger er ikke retligt 
bindende.

Or. de

Begrundelse

Det bør udtrykkeligt gøres klart, at anbefalinger ikke kan begrunde nogen form for 
myndighed.

Ændringsforslag 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter ændre sit 
kontrolprogram for at inddrage udviklingen 
på de områder, der er reguleret af de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2. Enhver 
sådan ændring meddeles medlemsstaterne.

2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter ændre sit 
kontrolprogram for at inddrage udviklingen 
på de områder, der er reguleret af de regler, 
der er omhandlet i artikel 1, stk. 2. Enhver 
sådan ændring meddeles medlemsstaterne
forud herfor.

Or. es
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Begrundelse

Tilføjelsen er nødvendig for at sikre, at medlemsstaterne meddeles behørigt forud for enhver 
ændring.

Ændringsforslag 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 118 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) yder al fornøden bistand og 
tilvejebringer al den dokumentation og 
anden tekniske bistand, som
Kommissionens eksperter anmoder om, 
således at de kan gennemføre kontrollen 
effektivt

b) yder fornøden teknisk bistand og 
tilvejebringer den dokumentation og anden 
tekniske bistand til Kommissionens 
eksperter, således at de kan gennemføre 
kontrollen effektivt

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere den bistand, som medlemsstaterne yder, samt begrænse denne 
til teknisk bistand. Ændringen sker ligeledes for at tage hensyn til, at visse forhold skal 
tilpasses de enkelte situationer.

Ændringsforslag 959
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 119 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionens eksperter kan 
gennemføre kontrol i tredjelande med 
henblik på:

1. Kommissionens eksperter gennemfører 
jævnligt og mindst med samme hyppighed 
som Kommissionens kontroller i 
medlemsstaterne kontrol i tredjelande med 
henblik på:

Or. en
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Ændringsforslag 960
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 119 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at verificere, om et tredjelands 
lovgivning og systemer, herunder officiel 
certificering og udstedelse af officielle 
certifikater, officielle mærkesedler, 
officielle mærker og andre officielle 
attesteringer, opfylder eller er ækvivalente 
med de krav, som er fastlagt i de regler, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2

a) at verificere, om et tredjelands 
lovgivning og systemer, herunder officiel 
certificering og udstedelse af officielle 
certifikater, officielle mærkesedler, 
officielle mærker og andre officielle 
attesteringer, opfylder de krav, som er 
fastlagt i de regler, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 961
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 119 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at verificere tredjelandets
kontrolsystems kapacitet til at sikre, at 
sendinger af dyr og varer, som eksporteres 
til Unionen, opfylder de relevante krav, der 
er fastlagt i de regler, som er omhandlet i 
artikel 1, stk. 2, eller krav, der er 
anerkendt som værende mindst 
ækvivalente hermed

b) at verificere, at tredjelandets
kontrolsystem sikrer, at sendinger af dyr 
og varer, som eksporteres til Unionen, 
opfylder de relevante krav, der er fastlagt i 
de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 
2

Or. en

Ændringsforslag 962
Bart Staes
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 119 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i givet fald situationen vedrørende 
dyresundhed, zoonoser og plantesundhed 
samt procedurerne for at underrette 
Kommissionen og relevante internationale 
organer om udbrud af dyresygdomme og 
planteskadegørere

f) i givet fald situationen vedrørende 
dyresundhed, zoonoser og procedurerne for 
at underrette Kommissionen og relevante 
internationale organer om udbrud af 
dyresygdomme

Or. en

Ændringsforslag 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 119 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i givet fald situationen vedrørende 
dyresundhed, zoonoser og plantesundhed
samt procedurerne for at underrette 
Kommissionen og relevante internationale 
organer om udbrud af dyresygdomme og 
planteskadegørere

f) i givet fald situationen vedrørende 
dyresundhed og zoonoser samt 
procedurerne for at underrette 
Kommissionen og relevante internationale 
organer om udbrud af dyresygdomme

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med det foreslåede anvendelsesområde for denne forordning.

Ændringsforslag 964
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 119 – stk. 2 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) i givet fald situationen vedrørende 
dyresundhed, zoonoser og plantesundhed
samt procedurerne for at underrette 
Kommissionen og relevante internationale 
organer om udbrud af dyresygdomme og 
planteskadegørere

f) i givet fald situationen vedrørende 
dyresundhed og zoonoser samt 
procedurerne for at underrette 
Kommissionen og relevante internationale 
organer om udbrud af dyresygdomme

Or. de

Ændringsforslag 965
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 119 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) omfanget og den faktiske gennemførelse 
af offentlig kontrol af dyr, planter og 
produkter fremstillet heraf fra andre 
tredjelande

g) omfanget og den faktiske gennemførelse 
af offentlig kontrol af dyr og produkter 
fremstillet heraf fra andre tredjelande

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 966
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 119 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) omfanget og den faktiske gennemførelse 
af offentlig kontrol af dyr, planter og 

g) omfanget og den faktiske gennemførelse 
af offentlig kontrol af dyr og produkter 
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produkter fremstillet heraf fra andre 
tredjelande

fremstillet heraf fra andre tredjelande

Or. en

Ændringsforslag 967
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 119 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) de garantier, som tredjelandet kan give 
med hensyn til opfyldelse af eller 
ækvivalens med de krav, som er fastlagt i 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2.

h) de garantier, som tredjelandet kan give 
med hensyn til opfyldelse af de krav, som 
er fastlagt i de regler, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 968
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 120 – stk. 1 – litra g – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Plantebeskyttelsesorganisationen for 
Europa og Middelhavsområderne

udgår

Or. de

Begrundelse

Adskillelsen af de sektorspecifikke regler vedrørende plantesundhed, 
planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler gør denne udvidelse unødvendig i 
denne forordning.
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Ændringsforslag 969
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 120 – stk. 1 – litra g – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Plantebeskyttelsesorganisationen for 
Europa og Middelhavsområderne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 970
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 120 – stk. 1 – litra g – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Plantebeskyttelsesorganisationen for 
Europa og Middelhavsområderne

udgår

Or. de

Ændringsforslag 971
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 120 – stk. 1 – litra g – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) sekretariatet for den internationale 
plantebeskyttelseskonvention

udgår

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 972
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 120 – stk. 1 – litra g – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) sekretariatet for den internationale 
plantebeskyttelseskonvention

udgår

Or. en

Ændringsforslag 973
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 120 – stk. 1 – litra g – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) sekretariatet for den internationale 
plantebeskyttelseskonvention

udgår

Or. de

Ændringsforslag 974
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 120 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 123

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 123 udgår

Tredjelandes kontrol i medlemsstaterne

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om:

a) planlagt kontrol på deres område fra de 
kompetente myndigheders side i 
tredjelande

b) en sådan kontrols påtænkte tidsplan og 
omfang

2.

Kommissionens eksperter kan deltage i 
kontrollen, jf. stk. 1, efter anmodning fra 
en af følgende parter:

a) de kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvor kontrollen 
gennemføres

b) de kompetente myndigheder i det 
tredjeland, der gennemfører kontrollen.

Deltagelse af Kommissionens eksperter og 
den endelige tidsplan og det endelige 
omfang af den kontrol, der er omhandlet i 
stk. 1, fastlægges i nært samarbejde 
mellem Kommissionen og de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
kontrollen gennemføres.

3. Deltagelse af Kommissionens eksperter 
i den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, 
har navnlig til formål at:
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a) yde rådgivning om de regler, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2

b) formidle oplysninger og data, der er 
tilgængelige på EU-plan, og som kan 
være nyttige for den kontrol, der 
gennemføres af de kompetente 
myndigheder i tredjelandet

c) sikre ensartethed, for så vidt angår den 
kontrol, som de kompetente myndigheder 
i tredjelande gennemfører.

Or. es

Begrundelse

Bestemmelser vedrørende eksport bør udelukkes fra denne forordning og reguleres af de 
enkelte medlemsstater. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om de kontroller, som 
tredjelande agter at foretage på deres område, samt give Kommissionen mulighed for at 
deltage i disse kontrolbesøg, hvilket dog vanskeliggøres af det nuværende system for 
bilaterale forhandlinger om eksport mellem medlemsstater og tredjelande.

Ændringsforslag 976
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen anmoder tredjelande, der 
agter at eksportere dyr og varer til 
Unionen, om at forelægge følgende 
nøjagtige og ajourførte oplysninger om den 
generelle tilrettelæggelse og forvaltning af
sundheds- og 
plantesundhedskontrolsystemer på deres 
område:

1. Kommissionen anmoder tredjelande, der 
agter at eksportere dyr og varer til 
Unionen, om at forelægge følgende 
nøjagtige og ajourførte oplysninger om den 
generelle tilrettelæggelse og forvaltning af
sundhedskontrolsystemer på deres 
område:

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget.)

Or. de
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 977
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen anmoder tredjelande, der 
agter at eksportere dyr og varer til 
Unionen, om at forelægge følgende 
nøjagtige og ajourførte oplysninger om den 
generelle tilrettelæggelse og forvaltning af
sundheds- og 
plantesundhedskontrolsystemer på deres 
område:

1. Kommissionen anmoder tredjelande, der 
agter at eksportere dyr og varer til 
Unionen, om at forelægge følgende 
nøjagtige og ajourførte oplysninger om den 
generelle tilrettelæggelse og forvaltning af
sundhedskontrolsystemer på deres 
område:

Or. en

Ændringsforslag 978
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen anmoder tredjelande, der 
agter at eksportere dyr og varer til 
Unionen, om at forelægge følgende 
nøjagtige og ajourførte oplysninger om den 
generelle tilrettelæggelse og forvaltning af
sundheds- og 
plantesundhedskontrolsystemer på deres 
område:

1. Kommissionen anmoder tredjelande, der 
agter at eksportere dyr og varer til 
Unionen, om at forelægge følgende 
nøjagtige og ajourførte oplysninger om den 
generelle tilrettelæggelse og forvaltning af
sundhedskontrolsystemer på deres 
område:

Or. de



PE526.079v03-00 68/119 AM\1015542DA.doc

DA

Ændringsforslag 979
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle sundheds- og 
plantesundhedsforskrifter, der er vedtaget 
eller foreslået på deres område

a) alle sundhedsforskrifter, der er vedtaget 
eller foreslået på deres område

Or. en

Ændringsforslag 980
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle sundheds- og 
plantesundhedsforskrifter, der er vedtaget 
eller foreslået på deres område

a) alle sundhedsforskrifter, der er vedtaget 
eller foreslået på deres område

Or. de

Ændringsforslag 981
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) risikovurderingsprocedurer og -faktorer, 
der er taget i betragtning i forbindelse med 
risikovurdering og bestemmelse af det 
relevante niveau for sundheds- eller 

b) risikovurderingsprocedurer og -faktorer, 
der er taget i betragtning i forbindelse med 
risikovurdering og bestemmelse af det 
relevante niveau for sundhedsbeskyttelse
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plantesundhedsbeskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 982
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) risikovurderingsprocedurer og -faktorer, 
der er taget i betragtning i forbindelse med 
risikovurdering og bestemmelse af det 
relevante niveau for sundheds- eller 
plantesundhedsbeskyttelse

b) risikovurderingsprocedurer og -faktorer, 
der er taget i betragtning i forbindelse med 
risikovurdering og bestemmelse af det 
relevante niveau for sundhedsbeskyttelse

Or. de

Ændringsforslag 983
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis det er relevant, resultater af 
offentlig kontrol af dyr og varer, der agtes 
eksporteret til Unionen

f) i givet fald resultater af offentlig kontrol 
af dyr og varer, der agtes eksporteret til 
Unionen

Or. en

Ændringsforslag 984
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis det er relevant, oplysninger om 
ændringer, der er foretaget i 
kontrolsystemers opbygning og måde at 
fungere på for at opfylde EU-sundheds- og 
plantesundhedskrav eller de henstillinger, 
der er omhandlet i artikel 121, stk. 2.

g) hvis det er relevant, oplysninger om 
ændringer, der er foretaget i 
kontrolsystemers opbygning og måde at 
fungere på for at opfylde EU-
sundhedskrav eller de henstillinger, der er 
omhandlet i artikel 121, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 985
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis det er relevant, oplysninger om 
ændringer, der er foretaget i 
kontrolsystemers opbygning og måde at 
fungere på for at opfylde EU-sundheds- og 
plantesundhedskrav eller de henstillinger, 
der er omhandlet i artikel 121, stk. 2.

g) hvis det er relevant, oplysninger om 
ændringer, der er foretaget i 
kontrolsystemers opbygning og måde at 
fungere på for at opfylde EU-
sundhedskrav eller de henstillinger, der er 
omhandlet i artikel 121, stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 986
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 125 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende de betingelser, der skal 
opfyldes af dyr og varer, som indføres til 
Unionen fra tredjelande, hvis disse er 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende de betingelser, der skal 
opfyldes af dyr og varer, som indføres til 
Unionen fra tredjelande, hvis disse er 
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nødvendige for at sikre, at dyr og varer 
opfylder de relevante krav, der er fastlagt i 
de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, bortset fra artikel 1, stk. 2, litra d), e), g) 
og h), og artikel 6 i forordning (EF) nr. 
853/2004, eller krav, der anerkendes som 
værende mindst ækvivalente.

nødvendige for at sikre, at dyr og varer 
opfylder de relevante krav, der er fastlagt i 
de regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, bortset fra artikel 1, stk. 2, litra d), e), g) 
og h), og artikel 6 i forordning (EF) nr. 
853/2004.

Or. en

Ændringsforslag 987
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 125 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) krav om, at sendinger af visse dyr og 
varer fra tredjelande skal afsendes fra og 
fremstilles af eller forarbejdes i 
virksomheder, som opfylder de relevante 
krav, der er omhandlet i stk. 1, eller krav, 
der anerkendes som værende mindst 
ækvivalente hermed

b) krav om, at sendinger af visse dyr og 
varer fra tredjelande skal afsendes fra og 
fremstilles af eller forarbejdes i 
virksomheder, som opfylder de relevante 
krav, der er omhandlet i stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 988
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 125 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) krav om, at sendinger af visse dyr og 
varer skal ledsages af et officielt certifikat, 
en officiel attestering eller ethvert andet 
bevis for, at sendingerne opfylder de 
relevante krav, som er omhandlet i stk. 1,
eller krav, der anerkendes som værende 

c) krav om, at sendinger af visse dyr og 
varer skal ledsages af et officielt certifikat, 
en officiel attestering eller ethvert andet 
bevis for, at sendingerne opfylder de 
relevante krav, som er omhandlet i stk. 1,
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mindst ækvivalente hermed

Or. en

Ændringsforslag 989
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 125 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ethvert andet krav, der er nødvendigt for 
at sikre, at visse dyr og varer frembyder et 
niveau af beskyttelse af sundheden og, for 
så vidt angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, af miljøet, som 
er ækvivalent med det, som sikres af de 
krav, der er omhandlet i stk. 1.

e) ethvert andet krav, der er nødvendigt for 
at sikre, at visse dyr og varer opfylder de 
krav, der er omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 990
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 126 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen godkender ved
gennemførelsesretsakter den anmodning, 
som er fremsendt til den med henblik herpå 
af det berørte tredjeland, ledsaget af 
passende dokumentation og garantier for, 
at de pågældende dyr og varer fra dette 
tredjeland opfylder de relevante krav, der 
er omhandlet i artikel 125, stk. 1, eller 
ækvivalente krav. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages og 
ajourføres efter undersøgelsesproceduren 
i artikel 141, stk. 2,

2. Kommissionen godkender ved
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 139 den anmodning, som er 
fremsendt til den med henblik herpå af det 
berørte tredjeland, ledsaget af passende 
dokumentation og garantier for, at de 
pågældende dyr og varer fra dette 
tredjeland opfylder de relevante krav, der 
er omhandlet i artikel 125, stk. 1, eller 
ækvivalente krav.
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Or. en

Ændringsforslag 991
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 126 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gennemførelsen fra tredjelandets 
kompetente myndigheders side af passende 
offentlig kontrol og andre aktiviteter med 
henblik på at vurdere forekomsten af farer 
for menneskers, dyrs eller planters
sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt 
angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet

c) gennemførelsen fra tredjelandets 
kompetente myndigheders side af passende 
offentlig kontrol og andre aktiviteter med 
henblik på at vurdere forekomsten af farer 
for menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller for miljøet

Or. en

Ændringsforslag 992
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 126 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gennemførelsen fra tredjelandets 
kompetente myndigheders side af passende 
offentlig kontrol og andre aktiviteter med 
henblik på at vurdere forekomsten af farer 
for menneskers, dyrs eller planters
sundhed, dyrevelfærden eller, for så vidt 
angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet

c) gennemførelsen fra tredjelandets 
kompetente myndigheders side af passende 
offentlig kontrol og andre aktiviteter med 
henblik på at vurdere forekomsten af farer 
for menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet

Or. de
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Ændringsforslag 993
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 126 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den regelmæssighed og hurtighed, 
hvormed tredjelandet udsender oplysninger 
om forekomsten af farer for menneskers,
dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden 
eller, for så vidt angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet

d) den regelmæssighed og hurtighed, 
hvormed tredjelandet udsender oplysninger 
om forekomsten af farer for menneskers
eller dyrs sundhed, dyrevelfærden eller for 
miljøet

Or. en

Ændringsforslag 994
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 126 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den regelmæssighed og hurtighed, 
hvormed tredjelandet udsender oplysninger 
om forekomsten af farer for menneskers,
dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden 
eller, for så vidt angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet

d) den regelmæssighed og hurtighed, 
hvormed tredjelandet udsender oplysninger 
om forekomsten af farer for menneskers
eller dyrs sundhed, dyrevelfærden eller, for 
så vidt angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet

Or. de

Ændringsforslag 995
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 126 – stk. 3 – litra e – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) betingelser for de virksomheder, hvorfra 
dyr og varer eksporteres til Unionen, 
opfylder krav, som er ækvivalente med 
dem, der er omhandlet i artikel 125, stk. 1

i) betingelser for de virksomheder, hvorfra 
dyr og varer eksporteres til Unionen, 
opfylder de krav, der er omhandlet i artikel 
125, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 996
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 126 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre oplysninger eller data om 
tredjelandets evne til at sikre, at kun dyr 
eller varer, som frembyder det samme eller 
et ækvivalent niveau af beskyttelse i 
forhold til det, der er fastsat i de relevante 
krav, som er omhandlet i artikel 125, stk. 1, 
indføres til Unionen.

f) andre oplysninger eller data om 
tredjelandets evne til at sikre, at kun dyr 
eller varer, som frembyder det samme 
niveau af beskyttelse i forhold til det, der er 
fastsat i de relevante krav, som er 
omhandlet i artikel 125, stk. 1, indføres til 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 997
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 127 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der i andre tilfælde end dem, der er 
omhandlet i artikel 53 i forordning (EF) nr. 
178/2002, artikel 249 i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] og i artikel 27, stk. 1, 

1. Hvis der i andre tilfælde end dem, der er 
omhandlet i artikel 53 i forordning (EF) nr. 
178/2002, artikel 249 i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health], er dokumentation for, at
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artikel 29, stk. 1, artikel 40, stk. 2, artikel 
41, stk. 2, artikel 47, stk. 1, artikel 49, stk. 
2, og artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], er dokumentation for, at indførsel 
til Unionen af visse dyr eller varer med 
oprindelse i et tredjeland, en region heri 
eller en gruppe af tredjelande kan udgøre 
en risiko for menneskers, dyrs eller 
planters sundhed eller, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for
miljøet, eller hvis der er dokumentation 
for, at der kan forekomme omfattende 
alvorlig manglende overholdelse af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
vedtager Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter de 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
begrænse en sådan risiko eller bringe den 
konstaterede manglende overholdelse til 
ophør. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 141, stk. 2.

indførsel til Unionen af visse dyr eller 
varer med oprindelse i et tredjeland, en 
region heri eller en gruppe af tredjelande 
kan udgøre en risiko for menneskers eller
dyrs sundhed eller for miljøet, eller hvis 
der er dokumentation for, at der kan 
forekomme omfattende alvorlig manglende 
overholdelse af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, vedtager Kommissionen 
ved delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 de 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
begrænse en sådan risiko eller bringe den 
konstaterede manglende overholdelse til 
ophør.

Or. en

Ændringsforslag 998
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 127 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der i andre tilfælde end dem, der er 
omhandlet i artikel 53 i forordning (EF) nr. 
178/2002, artikel 249 i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] og i artikel 27, stk. 1, 
artikel 29, stk. 1, artikel 40, stk. 2, artikel 
41, stk. 2, artikel 47, stk. 1, artikel 49, stk. 
2, og artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 

1. Hvis der i andre tilfælde end dem, der er 
omhandlet i artikel 53 i forordning (EF) nr. 
178/2002, artikel 249 i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health], er dokumentation for, at 
indførsel til Unionen af visse dyr eller 
varer med oprindelse i et tredjeland, en 
region heri eller en gruppe af tredjelande 
kan udgøre en risiko for menneskers eller
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please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], er dokumentation for, at indførsel 
til Unionen af visse dyr eller varer med 
oprindelse i et tredjeland, en region heri 
eller en gruppe af tredjelande kan udgøre 
en risiko for menneskers, dyrs eller 
planters sundhed eller, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet, eller hvis der er dokumentation 
for, at der kan forekomme omfattende 
alvorlig manglende overholdelse af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter de 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
begrænse en sådan risiko eller bringe den 
konstaterede manglende overholdelse til 
ophør. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 141, stk. 2.

dyrs sundhed eller, for så vidt angår 
GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet, eller hvis der er dokumentation 
for, at der kan forekomme omfattende 
alvorlig manglende overholdelse af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter de 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
begrænse en sådan risiko eller bringe den 
konstaterede manglende overholdelse til 
ophør. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 141, stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 999
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 127 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) krav om, at sendinger af de dyr og varer, 
der er omhandlet i stk. 1, med oprindelse i 
eller afsendt fra visse tredjelande eller 
regioner heri ledsages af et officielt 
certifikat, en officiel attestering eller 
enhver anden form for dokumentation for, 
at sendingen opfylder kravene i de regler, 
som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, eller 
krav, der er anerkendt som værende 
mindst ækvivalente hermed

d) krav om, at sendinger af de dyr og varer, 
der er omhandlet i stk. 1, med oprindelse i 
eller afsendt fra visse tredjelande eller 
regioner heri ledsages af et officielt 
certifikat, en officiel attestering eller 
enhver anden form for dokumentation for, 
at sendingen opfylder kravene i de regler, 
som er omhandlet i artikel 1, stk. 2

Or. en
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Ændringsforslag 1000
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 128

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 128 udgår

Ækvivalens

1. På de områder, der reguleres af de 
regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
bortset fra artikel 1, stk. 2, litra d), e), g) 
og h), kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter anerkende, at 
foranstaltninger, som finder anvendelse i 
et tredjeland eller regioner heri, er 
ækvivalente med de krav, der er fastlagt i 
de pågældende regler, ud fra:

a) en grundig undersøgelse af oplysninger 
og data fra det det berørte tredjeland i 
henhold til artikel 124, stk. 1

b) hvis det er relevant, et tilfredsstillende 
resultat af en kontrol gennemført i 
henhold til artikel 119, stk. 1.

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

2. I de gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i stk. 1, fastlægges de 
specifikke betingelser for indførsel af dyr 
og varer til Unionen fra det berørte 
tredjeland eller regioner heri, og kan 
omfatte:

a) arten og indholdet af de officielle 
certifikater eller attesteringer, som skal 
ledsage dyrene eller varerne

b) særlige krav, der gælder for indførsel 
til Unionen af dyr eller varer, og hvilken 
offentlig kontrol der skal gennemføres ved 
indførsel til Unionen
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c) om nødvendigt procedurer for 
udarbejdelse og ændring af lister over 
regioner eller virksomheder i det berørte 
tredjeland, hvorfra indførsel af dyr og 
varer til Unionen er tilladt.

3. Kommissionen ophæver straks ved 
gennemførelsesretsakter de 
gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i stk. 1, hvis en af 
betingelserne for anerkendelse af 
ækvivalens ikke længere er opfyldt.

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

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

Or. en

Begrundelse

Der er en risiko for, at produkter fra tredjelande erklæres "ækvivalente" uden rigtig at 
opfylde EU-lovgivningens bestemmelser efter mange menneskers opfattelse. Hvis udtrykket 
medtages i denne forordning, vil det åbne op for uhåndterbare muligheder for misbrug (f.eks. 
hvad angår behandling af slagtekroppe, anvendelse af hormoner i kødproduktionen osv.).

Ændringsforslag 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 128 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 128a

Støtte til udviklingslande

1. For at sikre, at udviklingslande kan 
overholde denne forordnings 
bestemmelser, kan der vedtages 
foranstaltninger, som opretholdes, så 
længe de har en påviselig virkning, og 
som støtter følgende:
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- opfyldelse af betingelser for indførsel til 
Unionen af dyr og varer

- udformning af retningslinjer for 
tilrettelæggelsen af offentlig kontrol med 
de produkter, der udføres til Unionen

- udsendelse af eksperter fra EU eller 
medlemsstaterne til udviklingslande for at 
støtte tilrettelæggelsen af de officielle 
kontroller

- deltagelse af kontrolpersonale fra 
udviklingslande i uddannelse eller 
træning.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 med 
bestemmelser om den i stk. 1 omhandlede 
støtte til udviklingslande.

Or. de

Begrundelse

Baseret på de allerede gældende regler bør der også fremover sikres støtte til 
udviklingslandene i opbygningen af deres kontrolkapaciteter.

Ændringsforslag 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 129 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan tilrettelægge
uddannelsesaktiviteter for de kompetente 
myndigheders personale og, hvis det er 
relevant, for personale fra andre 
myndigheder i medlemsstaterne, som er 
involveret i undersøgelser af mulige 
overtrædelser af denne forordning og af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Kommissionen tilrettelægger
uddannelsesaktiviteter for de kompetente 
myndigheders personale og, hvis det er 
relevant, for personale fra andre 
myndigheder i medlemsstaterne, som er 
involveret i undersøgelser af mulige 
overtrædelser af denne forordning og af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

Or. es
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Begrundelse

Denne beføjelse bør ikke tillægges Kommissionen, men derimod Rådet og Europa-
Parlamentet.

Ændringsforslag 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 129 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan tilrettelægge disse 
aktiviteter i samarbejde med 
medlemsstaterne.

Kommissionen tilrettelægger disse 
aktiviteter i samarbejde med 
medlemsstaterne.

Or. es

Begrundelse

Denne beføjelse bør ikke tillægges Kommissionen, men derimod Rådet og Europa-
Parlamentet.

Ændringsforslag 1004
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 130 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indfører og forvalter et 
IT-informationsstyringssystem for 
integreret drift af de mekanismer og 
værktøjer, gennem hvilke data, oplysninger 
og dokumenter vedrørende offentlig 
kontrol forvaltes og håndteres (IMSOC).

1. Kommissionen indfører og forvalter et 
IT-informationsstyringssystem for 
integreret drift af de mekanismer og 
værktøjer, gennem hvilke data, oplysninger 
og dokumenter vedrørende offentlig 
kontrol automatiseret fremsendes fra 
databaser i medlemsstaterne og forvaltes 
og håndteres (IMSOC).

Or. de
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Begrundelse

De eksisterende databaser i medlemsstaterne bør kunne benyttes til overførsel af de 
pågældende data.

Ændringsforslag 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 130 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indfører og forvalter et 
IT-informationsstyringssystem for 
integreret drift af de mekanismer og 
værktøjer, gennem hvilke data, oplysninger 
og dokumenter vedrørende offentlig 
kontrol forvaltes og håndteres (IMSOC).

1. Kommissionen indfører og forvalter et 
IT-informationsstyringssystem for 
integreret drift af de mekanismer og 
værktøjer, gennem hvilke data, oplysninger 
og dokumenter vedrørende offentlig 
kontrol forvaltes og håndteres samt 
udveksles automatisk (IMSOC).

Or. en

Ændringsforslag 1006
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 130 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen indfører og forvalter et 
IT-informationsstyringssystem for 
integreret drift af de mekanismer og 
værktøjer, gennem hvilke data, oplysninger 
og dokumenter vedrørende offentlig 
kontrol forvaltes og håndteres (IMSOC).

1. Kommissionen indfører og forvalter et 
IT-informationsstyringssystem for 
integreret drift af de mekanismer og 
værktøjer, gennem hvilke data, oplysninger 
og dokumenter vedrørende offentlig 
kontrol forvaltes og håndteres (IMSOC), 
idet der tages højde for de eksisterende 
nationale systemer.

Or. en
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Begrundelse

En række medlemsstater har allerede eller har givet tilsagn om at ville indføre elektroniske 
systemer til at reducere den administrative byrde og forbedre omkostningseffektiviteten. For 
at undgå unødvendigt dobbeltarbejde bør ethvert fremtidigt informationsforvaltningssystem 
som fastsat ved Kommissionen tage højde for og være i overensstemmelse med alle de 
eksisterende systemer.

Ændringsforslag 1007
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 130 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved overførslen af elektroniske 
certifikater eller andre elektroniske 
dokumenter benytter Kommissionen og 
medlemsstaterne internationalt 
standardiserede programmeringssprog, 
meddelelsesstrukturer og 
overførselsprotokoller samt sikre 
overførselsprocedurer.

Or. de

Begrundelse

Interoperabilitet mellem systemerne er en afgørende forudsætning for, at 
informationsstyringssystemet kan fungere.

Ændringsforslag 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 130 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fuldt ud integrere og foretage den 
fornødne ajourføring af eksisterende IT-
systemer, der forvaltes af Kommissionen, 
og som anvendes til hurtig udveksling af 

b) fuldt ud integrere og foretage den 
fornødne ajourføring af eksisterende IT-
systemer, der forvaltes af Kommissionen, 
og som anvendes til hurtig udveksling af 
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data, oplysninger og dokumenter i 
forbindelse med risici for menneskers og 
dyrs sundhed, dyrevelfærden og
plantesundheden, jf. artikel 50 i 
forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 20 i 
forordning (EU) XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] og artikel 97 
i forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants]

data, oplysninger og dokumenter i 
forbindelse med risici for menneskers og 
dyrs sundhed, dyrevelfærden, økologisk 
landbrug og ethvert andet område, jf. 
artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002, 
artikel 20 i forordning (EU) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health]

Or. es

Begrundelse

Denne artikel henviser hverken til informationssystemet for økologisk landbrug (OFIS) eller 
til de særlige kvalitetsegenskaber. Ændringen sker i overensstemmelse med det foreslåede 
anvendelsesområde for denne forordning, jf. ændringsforslaget til artikel 1, stk. 2, litra g.

Ændringsforslag 1009
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 130 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fuldt ud integrere og foretage den 
fornødne ajourføring af eksisterende IT-
systemer, der forvaltes af Kommissionen, 
og som anvendes til hurtig udveksling af 
data, oplysninger og dokumenter i 
forbindelse med risici for menneskers og 
dyrs sundhed, dyrevelfærden og 
plantesundheden, jf. artikel 50 i 
forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 20 i 
forordning (EU) XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] og artikel 97 
i forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants]

b) fuldt ud integrere og foretage den 
fornødne ajourføring af eksisterende IT-
systemer, der forvaltes af Kommissionen, 
og som anvendes til hurtig udveksling af 
data, oplysninger og dokumenter i 
forbindelse med risici for menneskers og 
dyrs sundhed og dyrevelfærden, jf. artikel 
50 i forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 
20 i forordning (EU) XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health]
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Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1010
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 130 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fuldt ud integrere og foretage den 
fornødne ajourføring af eksisterende IT-
systemer, der forvaltes af Kommissionen, 
og som anvendes til hurtig udveksling af 
data, oplysninger og dokumenter i 
forbindelse med risici for menneskers og 
dyrs sundhed, dyrevelfærden og 
plantesundheden, jf. artikel 50 i 
forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 20 i 
forordning (EU) XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] og artikel 97 
i forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants]

b) fuldt ud integrere og foretage den 
fornødne ajourføring af eksisterende IT-
systemer, der forvaltes af Kommissionen, 
og som anvendes til hurtig udveksling af 
data, oplysninger og dokumenter i 
forbindelse med risici for menneskers og 
dyrs sundhed, dyrevelfærden, jf. artikel 50 
i forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 20 i 
forordning (EU) XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] og i forhold 
til fødevaresvig generelt

Or. en

Ændringsforslag 1011
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 130 – stk. 2 – litra b



PE526.079v03-00 86/119 AM\1015542DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fuldt ud integrere og foretage den 
fornødne ajourføring af eksisterende IT-
systemer, der forvaltes af Kommissionen, 
og som anvendes til hurtig udveksling af 
data, oplysninger og dokumenter i 
forbindelse med risici for menneskers og 
dyrs sundhed, dyrevelfærden og 
plantesundheden, jf. artikel 50 i 
forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 20 i 
forordning (EU) XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] og artikel 97 
i forordning (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants]

b) fuldt ud integrere og foretage den 
fornødne ajourføring af eksisterende IT-
systemer, der forvaltes af Kommissionen, 
og som anvendes til hurtig udveksling af 
data, oplysninger og dokumenter i 
forbindelse med risici for menneskers og 
dyrs sundhed og dyrevelfærden, jf. artikel 
50 i forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 
20 i forordning (EU) XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health]

Or. de

Ændringsforslag 1012
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 130 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med udvekslingen af 
elektroniske data såsom elektroniske 
certifikater anvender Kommissionen og de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne et internationalt 
standardiseret sprog, en 
meddelelsesstruktur og 
udvekslingsprotokoller.

Or. en

Ændringsforslag 1013
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 132 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges imidlertid 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
139 vedrørende, hvornår og i hvilket 
omfang første afsnit finder anvendelse på 
de varer, der er omhandlet i andet afsnit.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 132 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af eksporterede dyr og varer, 
på hvilke EU-reglerne finder anvendelse i 
forbindelse med udstedelsen af 
eksportcertifikat, skal IMSOC gøre det 
muligt for de kompetente myndigheder på 
afsendelsesstedet og andre kompetente 
myndigheder med ansvar for at 
gennemføre offentlig kontrol at udveksle 
data, oplysninger og dokumenter i realtid 
vedrørende sådanne dyr og varer og 
resultatet af den kontrol, der er 
gennemført af disse dyr og varer.

udgår

Or. es

Begrundelse

Eftersom der ikke findes en EU-handelspolitik på dette område, kan Kommissionen ikke 
deltage i de bilaterale forhandlinger mellem et tredjeland og en medlemsstat, som vedrører 
eksport til det pågældende tredjeland.



PE526.079v03-00 88/119 AM\1015542DA.doc

DA

Ændringsforslag 1015
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 134 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder prioriterer 
foranstaltninger, der skal træffes for at 
eliminere eller begrænse risici for 
menneskers, dyrs og planters sundhed, 
dyrevelfærden og, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for
miljøet, når de handler i henhold til dette 
kapitel.

1. De kompetente myndigheder prioriterer 
foranstaltninger, der skal træffes for at 
eliminere eller begrænse risici for 
menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden og for miljøet, når de 
handler i henhold til dette kapitel. I lyset af 
den øgede forekomst af svig på 
fødevareområdet skal der i højere grad 
lægges vægt på håndteringen af 
handlinger, der vildleder forbrugerne, 
hvad angår arten og kvaliteten af den
fødevare, de køber og indtager.

Or. en

Ændringsforslag 1016
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 134 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder prioriterer 
foranstaltninger, der skal træffes for at 
eliminere eller begrænse risici for 
menneskers, dyrs og planters sundhed, 
dyrevelfærden og, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet, når de handler i henhold til dette 
kapitel.

1. De kompetente myndigheder prioriterer 
foranstaltninger, der skal træffes for at 
eliminere eller begrænse risici for 
menneskers og dyrs sundhed, 
dyrevelfærden og, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet, når de handler i henhold til dette 
kapitel.

Or. de
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Ændringsforslag 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 134 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder prioriterer 
foranstaltninger, der skal træffes for at 
eliminere eller begrænse risici for 
menneskers, dyrs og planters sundhed, 
dyrevelfærden og, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet, når de handler i henhold til dette 
kapitel.

1. De kompetente myndigheder prioriterer 
foranstaltninger, der skal træffes for at 
eliminere eller begrænse risici for 
menneskers og dyrs sundhed, 
dyrevelfærden og, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet, når de handler i henhold til dette 
kapitel.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med det foreslåede anvendelsesområde for denne forordning, jf. 
ændringsforslaget til artikel 1, stk. 2, litra g).

Ændringsforslag 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 134 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af skærpet offentlig 
kontrol af dyr, varer og operatører i en 
passende periode

a) gennemførelse af skærpet offentlig 
kontrol af dyr, varer og operatører i en 
passende periode i lyset af den mulige 
risiko

Or. es

Begrundelse

For at undgå subjektive fortolkninger præciseres det, at perioden skal være passende i lyset af 
den mulige risiko.
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Ændringsforslag 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) træffe passende foranstaltninger med 
henblik på at sikre, at operatøren retter op 
på den manglende overholdelse og
forebygger yderligere forekomster heraf.

b) træffe passende foranstaltninger med 
henblik på at sikre, at operatøren retter op 
på den manglende overholdelse og
indfører systemer til forebyggelse af
yderligere forekomster heraf.

Or. en

Begrundelse

Ifølge kravet i forordning (EF) nr. 1/2005 skal transportøren "etablere systemer for at 
forhindre" gentagen overtrædelse. Denne ordlyd er klarere end ordlyden i Kommissionens 
forslag.

Ændringsforslag 1020
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) i de tilfælde, hvor resultatet af de 
offentlige kontroller af logbøger, jf. 
artikel 18, stk. 1, litra b), nr. i), ikke er 
tilfredsstillende, kræves det af arrangøren 
at ændre foranstaltningerne for den 
planlagte langvarige rejse med henblik på 
at sikre overholdelse af forordning (EF) 
nr. 1/2005

Or. en

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport fastsætter, at såfremt en 
logbog (den rejseplan, som skal forelægges for den kompetente myndighed inden 
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gennemførelse af langdistancetransport af dyr) ikke angiver, at forordningen bliver overholdt 
under rejsen, kan den kompetente myndighed kræve en ændring af foranstaltningerne for 
rejsen. Den foreslåede forordning om offentlige kontroller ophæver bestemmelsen i 
forordning (EF) nr. 1/2005. Det bør derfor indgå i den foreslåede forordning om offentlige 
kontroller.

Ændringsforslag 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) påbyde aflæsning, overførsel til et andet 
transportmiddel, anbringelse og pasning af 
dyrene, karantæneperioder, udsættelse af 
slagtning af dyrene

b) påbyde aflæsning, overførsel til et andet 
transportmiddel, passende anbringelse og 
pasning af dyrene, karantæneperioder, 
udsættelse af slagtning af dyrene, at der 
om nødvendigt skal skaffes dyrlægehjælp

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at være mere tydelig med hensyn til, hvad der menes med "anbringelse og 
pasning". De foreslåede ekstra ord inddrages i forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af 
dyr under transport. Den foreslåede forordning om offentlige kontroller ophæver ordlyden i 
forordning (EF) nr. 1/2005. Den bør derfor indgå i den foreslåede forordning om offentlige 
kontroller.

Ændringsforslag 1022
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at kræve af de aktører, der afliver dyr 
eller udfører hermed beslægtede opgaver, 
som henhører under anvendelsesområdet 
af forordning (EF) nr. 1099/2009, ændrer 
deres standardprocedurer og navnlig 
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sænker eller indstiller produktionen

Or. en

Begrundelse

Denne bemyndigelse er anført i forordning (EF) nr. 1099/2009 om beskyttelse af dyr på 
aflivningstidspunktet. Den foreslåede forordning om offentlige kontroller ophæver denne 
bemyndigelse i forordning (EF) nr. 1099/2009. Denne bemyndigelse bør derfor indgå i den 
foreslåede forordning om offentlige kontroller.

Ændringsforslag 1023
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) påbyde, at visse af den berørte operatørs 
aktiviteter skal være omfattet af øget eller 
systematisk offentlig kontrol

f) påbyde, at visse af den berørte operatørs 
aktiviteter skal være omfattet af øget eller 
systematisk offentlig kontrol, herunder i 
tilfælde af dyretransport, kræve 
tilstedeværelse af en dyrlæge ved læsning 
af dyrene

Or. en

Begrundelse

Ifølge forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport kan den kompetente 
myndighed kræve tilstedeværelse af en dyrlæge, når dyrene læsses. Den foreslåede forordning 
om offentlige kontroller ophæver ordlyden i forordning (EF) nr. 1/2005. Den bør derfor indgå 
i den foreslåede forordning om offentlige kontroller, idet dette er en vigtig foranstaltning til 
forbedring af opfyldelsen af kravene om dyrs beskyttelse under transport.

Ændringsforslag 1024
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 2 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) påbyde suspension eller inddragelse af 
godkendelsen af berørte virksomhed, 
anlæg, bedrift eller transportmiddel eller af 
autorisationen af en transportør

j) påbyde suspension eller inddragelse af 
godkendelsen af berørte virksomhed, 
anlæg, bedrift eller transportmiddel eller af 
autorisationen af en transportør eller 
chaufførens kompetencebevis

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at chaufførens kompetencebevis i givet fald kan suspenderes eller inddrages, 
navnlig hvis overtrædelsen viser, at chaufføren ikke har den nødvendige viden om eller 
opmærksomhed på dyretransport i henhold til forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af 
dyr under transport.

Ændringsforslag 1025
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 2 – nr. l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) hvis der under den offentlige kontrol 
af logbøger, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), 
nr. i), konstateres manglende 
overholdelse, kræves det af arrangøren at 
ændre foranstaltningerne for den 
planlagte langvarige rejse med henblik på 
at sikre overholdelse af forordning (EF) 
nr. 1/2005.

Or. en

Ændringsforslag 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 136 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset den tilstræbte økonomiske fordel 
skal sanktionernes størrelse desuden 
fastsættes under hensyn til risikoen for 
sundhedsmæssige skader for forbrugerne.

Or. de

Begrundelse

Også i tilfælde, hvor den økonomiske fordel i forbindelse med overtrædelsen ikke er særlig 
stor, men forbrugernes sundhed potentielt kan være alvorligt truet, bør der straffes med 
tilsvarende drastiske sanktioner.

Ændringsforslag 1027
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 136 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de finansielle 
sanktioner for forsætlige overtrædelser af 
bestemmelserne i denne forordning og af 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, mindst opvejer den økonomiske fordel, 
som søgtes opnået ved overtrædelsen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de finansielle 
sanktioner for forsætlige overtrædelser af 
bestemmelserne i denne forordning og af 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, mindst ligger på det dobbelte beløb af
den økonomiske fordel, som søgtes opnået 
ved overtrædelsen.

Or. en

Ændringsforslag 1028
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 136 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de finansielle 2. Medlemsstaterne sikrer, at de finansielle 
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sanktioner for forsætlige overtrædelser af 
bestemmelserne i denne forordning og af 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, mindst opvejer den økonomiske fordel, 
som søgtes opnået ved overtrædelsen.

sanktioner for forsætlige overtrædelser af 
bestemmelserne i denne forordning og af 
de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 
2, mindst svarer til det dobbelte beløb af
den økonomiske fordel, som søgtes opnået 
ved overtrædelsen.

Or. en

Ændringsforslag 1029
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 136 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) falsk eller vildledende officiel 
certificering

b) falsk eller vildledende officiel 
certificering eller erklæringer

Or. en

Ændringsforslag 1030
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 136 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) skadelig indvirkning på forbrugernes 
sundhed.

Or. de

Ændringsforslag 1031
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 136 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sørger for, at de 
midler, der følger af anvendelsen af de 
finansielle sanktioner i henhold til denne 
artikel, bruges til oplysnings- og 
uddannelsestiltag i den produktionsfase, 
som er genstand for sanktionen.

Or. it

Ændringsforslag 1032
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 136 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 136a

Indberetning af overtrædelser

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder indfører 
effektive og pålidelige mekanismer, som 
tilskynder til at indberette potentielle eller 
faktiske overtrædelser af denne 
forordning og nationale bestemmelser i 
forbindelse med denne forordning til de 
kompetente myndigheder.

2. De mekanismer, som er omhandlet i 
stk. 1, skal som minimum omfatte:

a) særlige procedurer for modtagelse af 
indberetninger om overtrædelser og 
opfølgningen heraf

b) passende beskyttelse af ansatte i 
institutter, som indberetter overtrædelser i 
instituttet, i det mindste mod gengældelse, 
forskelsbehandling og andre former for 
uretfærdig behandling

c) beskyttelse af personoplysninger både 
hvad angår den person, som indberetter 
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overtrædelserne, og den fysiske person, 
som formodes at være ansvarlig for en
overtrædelse, i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF

d) klare regler, der sikrer, at en person, 
der indberetter overtrædelser begået i 
instituttet, til enhver tid garanteres fuld 
fortrolighed, medmindre offentliggørelse 
kræves i national ret som led i yderligere 
undersøgelser eller efterfølgende 
retssager.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
institutterne har passende procedurer for 
deres ansatte, således at de ansatte kan 
indberette overtrædelser internt gennem 
en særlig uafhængig og selvstændig 
kanal. En sådan kanal kan også oprettes 
ved ordninger aftalt mellem 
arbejdsmarkedets parter. Der skal 
anvendes samme beskyttelse som i stk. 2, 
litra b), c) og d).

Or. en

Begrundelse

Denne artikel, som har til formål at beskytte "whistleblowers", er blevet tilføjet i en række 
retsakter.

Ændringsforslag 1033
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 137 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen har dokumentation for 
en alvorlig fejl i en medlemsstats 
kontrolsystem, og en sådan fejl kan udgøre 
en potentiel og udbredt risiko for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 

Hvis Kommissionen har dokumentation for 
en alvorlig fejl i en medlemsstats 
kontrolsystem, og en sådan fejl kan udgøre 
en potentiel og udbredt risiko for 
menneskers eller dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller for miljøet, føre til 
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GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for
miljøet eller føre til en omfattende 
overtrædelse af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, vedtager den ved 
gennemførelsesretsakter en eller flere af 
følgende foranstaltninger, som anvendes, 
indtil der er rettet op på fejlen i 
kontrolsystemet:

manglende indfrielse af forbrugernes 
forventninger, hvad angår fødevarers og 
varers art, kvalitet og sammensætning,
eller på anden vis føre til en omfattende 
overtrædelse af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, vedtager den ved 
gennemførelsesretsakter en eller flere af 
følgende foranstaltninger, som anvendes, 
indtil der er rettet op på fejlen i 
kontrolsystemet:

Or. en

Ændringsforslag 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 137 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen har dokumentation for 
en alvorlig fejl i en medlemsstats 
kontrolsystem, og en sådan fejl kan udgøre 
en potentiel og udbredt risiko for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet eller føre til en omfattende 
overtrædelse af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, vedtager den ved 
gennemførelsesretsakter en eller flere af 
følgende foranstaltninger, som anvendes, 
indtil der er rettet op på fejlen i 
kontrolsystemet:

Hvis Kommissionen har dokumentation for 
en alvorlig fejl i en medlemsstats 
kontrolsystem, og en sådan fejl kan udgøre 
en potentiel og udbredt risiko for 
menneskers eller dyrs sundhed eller, for så 
vidt angår GMO’er og 
plantebeskyttelsesmidler, for miljøet eller 
føre til en omfattende overtrædelse af de 
regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
vedtager den ved gennemførelsesretsakter 
en eller flere af følgende foranstaltninger, 
som anvendes, indtil der er rettet op på 
fejlen i kontrolsystemet:

Or. es

Begrundelse

Dyrevelfærd kan ikke sidestilles med menneskers sundhed. Det bør under alle 
omstændigheder præciseres, hvilke overtrædelser af lovgivningen om dyrevelfærd der er 
omfattet at denne artikel.
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Ændringsforslag 1035
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 137 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen har dokumentation for 
en alvorlig fejl i en medlemsstats 
kontrolsystem, og en sådan fejl kan udgøre 
en potentiel og udbredt risiko for 
menneskers, dyrs eller planters sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet eller føre til en omfattende 
overtrædelse af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, vedtager den ved 
gennemførelsesretsakter en eller flere af 
følgende foranstaltninger, som anvendes, 
indtil der er rettet op på fejlen i 
kontrolsystemet:

Hvis Kommissionen har dokumentation for 
en alvorlig fejl i en medlemsstats 
kontrolsystem, og en sådan fejl kan udgøre 
en potentiel og udbredt risiko for 
menneskers og dyrs sundhed, 
dyrevelfærden eller, for så vidt angår 
GMO’er og plantebeskyttelsesmidler, for 
miljøet eller føre til en omfattende 
overtrædelse af de regler, der er omhandlet 
i artikel 1, stk. 2, vedtager den ved 
gennemførelsesretsakter en eller flere af 
følgende foranstaltninger, som anvendes, 
indtil der er rettet op på fejlen i 
kontrolsystemet:

Or. de

Ændringsforslag 1036
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 139 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 15, stk. 
2, artikel 16, 17, artikel 18, stk. 3, artikel 
19, 20, 21, 22, artikel 23, stk. 1, artikel 24, 
stk. 1, artikel 25, stk. 3, artikel 26, stk. 2, 
artikel 40, artikel 43, stk. 4, artikel 45, stk. 
3, artikel 46, 49, artikel 51, stk. 1, artikel 
52, stk. 1 og 2, artikel 56, stk. 2, artikel 60, 
stk. 3, artikel 62, stk. 2, artikel 69, stk. 3, 
artikel 75, stk. 1 og 2, artikel 97, stk. 2, 
artikel 98, stk. 6, artikel 99, stk. 2, artikel 
101, stk. 3, artikel 106, stk. 3, artikel 110, 
111, artikel 114, stk. 4, artikel 125, stk. 1, 

2. 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 15, stk. 
2, litra a, c og d, artikel 16, 17, artikel 18, 
stk. 3, artikel 19, litra b, c og d, 20, litra b, 
c og d, 21, litra b, c og d, 22, litra b, c og 
d, artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 1, litra 
b, c og d, artikel 25, stk. 3, artikel 26, stk. 
2, artikel 40, artikel 43, stk. 4, artikel 45, 
stk. 3, artikel 46, 49, artikel 51, stk. 1, 
artikel 52, stk. 1 og 2, artikel 56, stk. 2, 
artikel 62, stk. 2, artikel 69, stk. 3, artikel 
75, stk. 1 og 2, artikel 97, stk. 2, artikel 98, 
stk. 6, artikel 99, stk. 2, artikel 101, stk. 3, 
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artikel 132, stk. 1, tredje afsnit, artikel 133, 
artikel 138, stk. 1 og 2, artikel 143, stk. 2, 
artikel 144, stk. 3, artikel 151, stk. 3, 
artikel 153, stk. 3, og artikel 159, stk. 3, 
tillægges for en ubegrænset periode fra 
datoen for nærværende forordnings 
ikrafttræden.

artikel 106, stk. 3, artikel 110, 111, artikel 
114, stk. 4, artikel 125, stk. 1, artikel 132, 
stk. 1, tredje afsnit, artikel 133, artikel 138, 
stk. 1 og 2, artikel 143, stk. 2, artikel 144, 
stk. 3, artikel 151, stk. 3, artikel 153, stk. 3, 
og artikel 159, stk. 3, tillægges for en 
ubegrænset periode fra datoen for 
nærværende forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 1037
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 139 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 15, stk. 
2, artikel 16, 17, artikel 18, stk. 3, artikel 
19, 20, 21, 22, artikel 23, stk. 1, artikel 24, 
stk. 1, artikel 25, stk. 3, artikel 26, stk. 2, 
artikel 40, artikel 43, stk. 4, artikel 45, stk. 
3, artikel 46, 49, artikel 51, stk. 1, artikel 
52, stk. 1 og 2, artikel 56, stk. 2, artikel 60, 
stk. 3, artikel 62, stk. 2, artikel 69, stk. 3, 
artikel 75, stk. 1 og 2, artikel 97, stk. 2, 
artikel 98, stk. 6, artikel 99, stk. 2, artikel 
101, stk. 3, artikel 106, stk. 3, artikel 110, 
111, artikel 114, stk. 4, artikel 125, stk. 1, 
artikel 132, stk. 1, tredje afsnit, artikel 133, 
artikel 138, stk. 1 og 2, artikel 143, stk. 2, 
artikel 144, stk. 3, artikel 151, stk. 3, 
artikel 153, stk. 3, og artikel 159, stk. 3, 
tillægges for en ubegrænset periode fra 
datoen for nærværende forordnings 
ikrafttræden.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 15, stk. 
2, artikel 16, 17, artikel 18, stk. 3, artikel 
19, 20, 21, 22, artikel 23, stk. 1, artikel 24,
stk. 1, artikel 25, stk. 3, artikel 26, stk. 2, 
artikel 40, artikel 43, stk. 4, artikel 45, stk. 
3, artikel 46, 49, artikel 51, stk. 1, artikel 
52, stk. 1 og 2, artikel 56, stk. 2, artikel 60, 
stk. 3, artikel 62, stk. 2, artikel 69, stk. 3, 
artikel 75, stk. 1 og 2, artikel 97, stk. 2, 
artikel 98, stk. 6, artikel 99, stk. 2, artikel 
101, stk. 3, artikel 106, stk. 3, artikel 110, 
111, artikel 114, stk. 4, artikel 125, stk. 1, 
artikel 132, stk. 1, tredje afsnit, artikel 133, 
artikel 138, stk. 1 og 2, artikel 143, stk. 2, 
artikel 144, stk. 3, artikel 151, stk. 3, 
artikel 153, stk. 3, og artikel 159, stk. 3, 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra den [Publikationskontoret 
bedes indsætte datoen for denne 
ændringsretsakts ikrafttræden].

Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårs-perioden. Delegationen af 
beføjelserne forlænges stiltiende for 
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perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. en

Ændringsforslag 1038
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 139 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 15, stk. 
2, artikel 16, 17, artikel 18, stk. 3, artikel 
19, 20, 21, 22, artikel 23, stk. 1, artikel 24, 
stk. 1, artikel 25, stk. 3, artikel 26, stk. 2, 
artikel 40, artikel 43, stk. 4, artikel 45, stk. 
3, artikel 46, 49, artikel 51, stk. 1, artikel 
52, stk. 1 og 2, artikel 56, stk. 2, artikel 60, 
stk. 3, artikel 62, stk. 2, artikel 69, stk. 3, 
artikel 75, stk. 1 og 2, artikel 97, stk. 2, 
artikel 98, stk. 6, artikel 99, stk. 2, artikel 
101, stk. 3, artikel 106, stk. 3, artikel 110, 
111, artikel 114, stk. 4, artikel 125, stk. 1, 
artikel 132, stk. 1, tredje afsnit, artikel 133, 
artikel 138, stk. 1 og 2, artikel 143, stk. 2, 
artikel 144, stk. 3, artikel 151, stk. 3, 
artikel 153, stk. 3, og artikel 159, stk. 3, 
tillægges for en ubegrænset periode fra 
datoen for nærværende forordnings 
ikrafttræden.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 15, stk. 
2, artikel 16, 17, artikel 18, stk. 3, artikel 
19, 20, 21, 22, artikel 23, stk. 1, artikel 24, 
stk. 1, artikel 25, stk. 3, artikel 26, stk. 2, 
artikel 40, artikel 43, stk. 4, artikel 45, stk. 
3, artikel 46, 49, artikel 51, stk. 1, artikel 
52, stk. 1 og 2, artikel 56, stk. 2, artikel 60, 
stk. 3, artikel 62, stk. 2, artikel 69, stk. 3, 
artikel 75, stk. 1 og 2, artikel 97, stk. 2, 
artikel 98, stk. 6, artikel 99, stk. 2, artikel 
101, stk. 3, artikel 106, stk. 3, artikel 110, 
111, artikel 114, stk. 4, artikel 125, stk. 1, 
artikel 132, stk. 1, tredje afsnit, artikel 133, 
artikel 138, stk. 1 og 2, artikel 143, stk. 2, 
artikel 144, stk. 3, artikel 151, stk. 3, 
artikel 153, stk. 3, og artikel 159, stk. 3, 
tillægges for en periode på fem år fra 
datoen for nærværende forordnings 
ikrafttræden.

Or. de

Ændringsforslag 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 139 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 15, stk. 
2, artikel 16, 17, artikel 18, stk. 3, artikel 
19, 20, 21, 22, artikel 23, stk. 1, artikel 24, 
stk. 1, artikel 25, stk. 3, artikel 26, stk. 2, 
artikel 40, artikel 43, stk. 4, artikel 45, stk. 
3, artikel 46, 49, artikel 51, stk. 1, artikel 
52, stk. 1 og 2, artikel 56, stk. 2, artikel 60, 
stk. 3, artikel 62, stk. 2, artikel 69, stk. 3, 
artikel 75, stk. 1 og 2, artikel 97, stk. 2, 
artikel 98, stk. 6, artikel 99, stk. 2, artikel 
101, stk. 3, artikel 106, stk. 3, artikel 110, 
111, artikel 114, stk. 4, artikel 125, stk. 1, 
artikel 132, stk. 1, tredje afsnit, artikel 133, 
artikel 138, stk. 1 og 2, artikel 143, stk. 2, 
artikel 144, stk. 3, artikel 151, stk. 3, 
artikel 153, stk. 3, og artikel 159, stk. 3, 
tillægges for en ubegrænset periode fra 
datoen for nærværende forordnings 
ikrafttræden.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 15, stk. 
2, artikel 16, 17, artikel 18, stk. 3, artikel 
19, 20, 21, 22, artikel 23, stk. 1, artikel 24, 
stk. 1, artikel 25, stk. 3, artikel 26, stk. 2, 
artikel 40, artikel 43, stk. 4, artikel 45, stk. 
3, artikel 46, 49, artikel 51, stk. 1, artikel 
52, stk. 1 og 2, artikel 56, stk. 2, artikel 60, 
stk. 3, artikel 62, stk. 2, artikel 69, stk. 3, 
artikel 75, stk. 1 og 2, artikel 97, stk. 2, 
artikel 98, stk. 6, artikel 99, stk. 2, artikel 
101, stk. 3, artikel 106, stk. 3, artikel 110, 
111, artikel 114, stk. 4, artikel 125, stk. 1, 
artikel 132, stk. 1, tredje afsnit, artikel 133, 
artikel 138, stk. 1 og 2, artikel 143, stk. 2, 
artikel 144, stk. 3, artikel 151, stk. 3, 
artikel 153, stk. 3, og artikel 159, stk. 3, 
tillægges for en periode på syv år fra 
datoen for nærværende forordnings 
ikrafttræden.

Or. es

Begrundelse

Tillæggelsen af beføjelser bør reguleres i henhold til en konkret frist i overensstemmelse med 
de øvrige bestemmelser.

Ændringsforslag 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 139 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med udøvelsen af de 
delegerede beføjelser er det meget vigtigt, 
at Kommissionen foretager passende 
høringer i forbindelse med det 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 



AM\1015542DA.doc 103/119 PE526.079v03-00

DA

forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og til 
Rådet.

Or. es

Begrundelse

Tilføjelsen af dette stykke skal understrege, at Kommissionen er forpligtet til at inddrage 
medlemsstaternes arbejdsgrupper og eksperter forud for offentliggørelsen af en delegeret 
retsakt.

Ændringsforslag 1041
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 139 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 15, stk. 2, 
artikel 16, 17, artikel 18, stk. 3, artikel 19, 
20, 21, 22, artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 
1, artikel 25, stk. 3, artikel 26, stk. 2, 
artikel 40, artikel 43, stk. 4, artikel 45, stk. 
3, artikel 46, 49, artikel 51, stk. 1, artikel 
52, stk. 1 og 2, artikel 56, stk. 2, artikel 60, 
stk. 3, artikel 62, stk. 2, artikel 69, stk. 3, 
artikel 75, stk. 1 og 2, artikel 97, stk. 2, 
artikel 98, stk. 6, artikel 99, stk. 2, artikel 
101, stk. 3, artikel 106, stk. 3, artikel 110, 
111, artikel 114, stk. 4, artikel 125, stk. 1, 
artikel 132, stk. 1, tredje afsnit, artikel 133, 
artikel 138, stk. 1 og 2, artikel 143, stk. 2, 
artikel 144, stk. 3, artikel 151, stk. 3, 
artikel 153, stk. 3, og artikel 159, stk. 3, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 15, stk. 2, 
artikel 16, 17, artikel 18, stk. 3, artikel 19, 
20, 21, 22, artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 
1, artikel 25, stk. 3, artikel 26, stk. 2, 
artikel 40, artikel 43, stk. 4, artikel 45, stk. 
3, artikel 46, 49, artikel 51, stk. 1, artikel 
52, stk. 1 og 2, artikel 56, stk. 2, artikel 60, 
stk. 3, artikel 62, stk. 2, artikel 69, stk. 3, 
artikel 75, stk. 1 og 2, artikel 97, stk. 2, 
artikel 98, stk. 6, artikel 99, stk. 2, artikel 
101, stk. 3, artikel 106, stk. 3, artikel 110, 
111, artikel 114, stk. 4, artikel 125, stk. 1, 
artikel 132, stk. 1, tredje afsnit, artikel 133, 
artikel 138, stk. 1 og 2, artikel 143, stk. 2,
artikel 144, stk. 3, artikel 151, stk. 3, 
artikel 153, stk. 3, og artikel 159, stk. 3, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
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efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen.
Den berører ikke gyldigheden af
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et
tidligere eller senere tidspunkt, der angives 
i afgørelsen. Der kan fra tidspunktet for 
afgørelsen gøres indsigelse mod
delegerede retsakter, der allerede er i kraft, 
af dem, der er berørt af den delegerede 
retsakt.

Or. de

Begrundelse

Tilbagekaldelse af delegerede beføjelser har til formål at kontrollere Kommissionens 
lovgivning. Derfor bør det også være muligt at tilsidesætte delegerede beføjelser med 
tilbagevirkende kraft.

Ændringsforslag 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 141 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af Den Stående 
Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og 
Foder nedsat ved artikel 58, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 178/2002. Denne 
komité er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af Den Stående 
Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og 
Foder nedsat ved artikel 58, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 178/2002. Denne 
komité er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011. Med 
forbehold af bestemmelserne i artikel 23 
bistås Kommissionen af udvalg i henhold 
til forordning (EF) nr. 834/2007 om 
økologisk produktion, forordning (EU) 
nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer 
(beskyttede oprindelsesbetegnelser, 
beskyttede geografiske betegnelser og 
garanterede traditionelle specialiteter), 
forordning (EF) nr. 1234/2007 om 
bestemmelser for visse 
landbrugsprodukter (beskyttede 
oprindelsesbetegnelser og beskyttede 
geografiske betegnelser) og forordning 
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(EF) nr. 110/2008 om geografiske 
betegnelser for spiritus.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 23.

Ændringsforslag 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 141 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, 
vedtager Kommissionen ikke udkastet til 
gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, 
tredje afsnit, i forordning (EU) 
nr. 182/2011 anvendes.

Or. es

Begrundelse

Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, bør det sikres, at Kommissionen kan revidere 
udkastene til gennemførelsesretsakter under hensyn til de synspunkter, der er givet udtryk for 
i udvalget.

Ændringsforslag 1044
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 142 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udpegelsen af de enkelte EU-
referencelaboratorier som omhandlet i 
bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 
er fortsat gyldig, indtil der på de enkelte 
berørte områder udpeges et EU-
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referencelaboratorium i henhold til 
artikel 91, stk. 2, i denne forordning, dog 
med forbehold af artikel 91, stk. 3a.

Or. it

Ændringsforslag 1045
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 142 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordning (EF) nr. 854/2004 og
direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF, 
91/496/EØF, 96/23/EF og 97/78/EF 
ophæves med virkning fra den [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 3 years].

2. Direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF, 
91/496/EØF, 96/23/EF og 97/78/EF 
ophæves med virkning fra den [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 3 years].

Or. de

Begrundelse

En ophævelse af forordning (EF) nr. 854/2004 vil skabe uklarhed om specifikke 
kontrolbestemmelser vedrørende animalske produkter, der ikke er omfattet af det foreliggende 
forslag til forordning, og deres egnethed til konsum.

Ændringsforslag 1046
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 150 – stk. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 1/2005
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Artikel 14, 15, 16, 21, artikel 22, stk. 2, 
artikel 23, 24 og 26 udgår.

b) Artikel 14, 15, 16, 21, artikel 23, 24 og 
26 udgår.

Or. en
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Begrundelse

Artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport bør ikke 
udgå. Dette er en vigtig bestemmelse, som beskytter dyrene mod unødige forsinkelser under 
transport, idet disse kan medføre alvorlige velfærdsproblemer. I henhold til ordlyden i artikel 
18, stk. 3, i den foreslåede forordning må bemyndigelsen til at udarbejde delegerede retsakter 
i henhold til artikel 18, stk. 3, ikke gælde for anliggender berørt af artikel 22, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1/2005. Det er derfor særlig vigtigt, at denne artikel ikke udgår.

Ændringsforslag 1047
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 150 – stk. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 1/2005
Artikel 14, 15, 16, 21, 22, stk. 2, 23, 24 og 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Artikel 14, 15, 16, 21, artikel 22, stk. 2, 
artikel 23, 24 og 26 udgår.

b) Artikel 14, 15, 16, 21, artikel 22, stk. 2, 
artikel 23, 24 og 26 finder fortsat 
anvendelse, indtil der er udarbejdet 
lovgivningsforslag som omtalt i artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 1048
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 151 – stk. 2
Forordning (EF) nr. 396/2005
Artikel 26, 27, stk. 1 og 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 26, artikel 27, stk. 1, og artikel 
30 i forordning (EF) nr. 396/2005 finder 
fortsat anvendelse indtil den dato, der 
fastsættes i den delegerede retsakt, som
vedtages i henhold til stk. 3.

2. Artikel 26, artikel 27, stk. 1, og artikel 
30 i forordning (EF) nr. 396/2005 finder 
fortsat anvendelse indtil
anvendelsesdatoen for de tilsvarende 
bestemmelser, som fastsættes i henhold til
lovgivningsforslagene som omtalt i denne 
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forordnings artikel 16.

Or. en

Ændringsforslag 1049
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 151 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 396/2005
Artikel 26, 27, stk. 1 og 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende den dato, fra hvilken artikel 
26, artikel 27, stk. 1, og artikel 30, jf. stk. 
2, ikke længere finder anvendelse. Denne 
dato skal falde sammen med 
anvendelsesdatoen for de tilsvarende 
regler, der skal fastsættes i medfør af de 
delegerede retsakter, jf. artikel 16 i 
nærværende forordning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1050
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 153 – stk. 1 – litra c – nr. ii
Forordning (EF) nr. 834/2007
Artikel 27, stk. 3 til 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Stk. 2-14 udgår. ii) Stk. 3-14 udgår.

Or. en
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Ændringsforslag 1051
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 153 – stk. 1 – litra c – nr. ii
Forordning (EF) nr. 834/2007
Artikel 27, stk. 3 til 6 og 8 til 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Stk. 2-14 udgår. ii) Stk. 3 til 6 og 8 til 14 udgår.

Or. it

Begrundelse

Forbuddet mod at delegere tilsyn med og revision af kontrolorganer og indrømme 
undtagelser under usædvanlige omstændigheder bør forblive gældende.

Ændringsforslag 1052
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 153 – stk. 2
Forordning (EF) nr. 834/2007
Artikel 27 og 30, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 27 og artikel 30, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 834/2007 finder fortsat 
anvendelse indtil den dato, der fastlægges i 
den delegerede retsakt, som vedtages i 
henhold til stk. 3.

2. Artikel 27, stk. 3-14, og artikel 30, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 834/2007 finder 
fortsat anvendelse indtil den dato, der 
fastlægges i den delegerede retsakt, som 
vedtages i henhold til stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 1053
Mario Pirillo
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Forslag til forordning
Artikel 153 – stk. 2
Forordning (EF) nr. 834/2007
Artikel 27 og 30, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 27 og artikel 30, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 834/2007 finder fortsat 
anvendelse indtil den dato, der fastlægges i 
den delegerede retsakt, som vedtages i 
henhold til stk. 3.

2. Artikel 27, stk. 3 til 6 og 8 til 14, og
artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
834/2007 finder fortsat anvendelse indtil 
den dato, der fastlægges i den delegerede 
retsakt, som vedtages i henhold til stk. 3.

Or. it

Ændringsforslag 1054
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 2
Direktiv 2009/128/EF
Artikel 8 og bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 8, stk. 1, stk. 2, andet afsnit, og 
stk. 3, 4 og 6 i og bilag II til direktiv 
2009/128/EF finder fortsat anvendelse 
indtil den dato, der fastsættes i den 
delegerede retsakt, som vedtages i henhold 
til stk. 3.

2. Artikel 8, stk. 1, stk. 2, andet afsnit, og 
stk. 3, 4 og 6 i og bilag II til direktiv 
2009/128/EF finder fortsat anvendelse 
indtil anvendelsesdatoen for de 
tilsvarende bestemmelser, som fastsættes i 
henhold til lovgivningsforslagene som 
omtalt i denne forordnings artikel 22.

Or. en

Ændringsforslag 1055
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 139 
vedrørende den dato, fra hvilken de 
bestemmelser, der er omhandlet i stk. 2, 
ikke længere finder anvendelse. Denne 
dato skal falde sammen med 
anvendelsesdatoen for de tilsvarende 
regler, der skal fastsættes i medfør af de 
delegerede retsakter, jf. artikel 22 i denne 
forordning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1056
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 161 – stk. 1 – litra a – nr. ii
Forordning (EU) nr. [.…]/2013
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) EU-referencecentrene for 
planteformeringsmateriale, jf. artikel 93 i 
nævnte forordning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1057
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 161 – stk. 1 – litra a – nr. ii
Forordning (EU) nr. [.…]/2013
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) EU-referencecentrene for udgår
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planteformeringsmateriale, jf. artikel 93 i 
nævnte forordning

Or. de

Ændringsforslag 1058
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 161 – stk. 1 – litra b
Forordning (EU) nr. [.…]/2013
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som artikel 29a: udgår

"Artikel 29a

Akkreditering af nationale 
referencelaboratorier for plantesundhed

1. Der kan ydes tilskud til de nationale 
referencelaboratorier, der er omhandlet i 
artikel 98 i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation], 
til udgifter, som afholdes for at opnå 
akkreditering i henhold til EN ISO/IEC 
17025-standarden med henblik på 
anvendelse af laboratorieanalyse-, 
-undersøgelses- og –
diagnosticeringsmetoder for at verificere 
overholdelsen af reglerne om 
beskyttelsesforanstaltninger mod 
planteskadegørere.

2. Der kan ydes tilskud til ét enkelt 
nationalt referencelaboratorium i hver 
medlemsstat for hvert EU-
referencelaboratorium for plantesundhed 
i op til tre år efter udpegelsen af det 
pågældende EU-referencelaboratorium.".

Or. de
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 1059
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 161 – stk. 1 – litra b
Forordning (EU) nr. [.…]/2013
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som artikel 29a: udgår

"Artikel 29a

Akkreditering af nationale 
referencelaboratorier for plantesundhed

1. Der kan ydes tilskud til de nationale 
referencelaboratorier, der er omhandlet i 
artikel 98 i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation], 
til udgifter, som afholdes for at opnå 
akkreditering i henhold til EN ISO/IEC 
17025-standarden med henblik på 
anvendelse af laboratorieanalyse-, 
-undersøgelses- og –
diagnosticeringsmetoder for at verificere 
overholdelsen af reglerne om 
beskyttelsesforanstaltninger mod 
planteskadegørere.

2. Der kan ydes tilskud til ét enkelt 
nationalt referencelaboratorium i hver 
medlemsstat for hvert EU-
referencelaboratorium for plantesundhed 
i op til tre år efter udpegelsen af det 
pågældende EU-referencelaboratorium.".

Or. en
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Ændringsforslag 1060
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Artikel 161 – stk. 1 – litra b
Forordning (EU) nr. [.…]/2013
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som artikel 29a: udgår

"Artikel 29a

Akkreditering af nationale 
referencelaboratorier for plantesundhed

1. Der kan ydes tilskud til de nationale 
referencelaboratorier, der er omhandlet i 
artikel 98 i forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation], 
til udgifter, som afholdes for at opnå 
akkreditering i henhold til EN ISO/IEC 
17025-standarden med henblik på 
anvendelse af laboratorieanalyse-, 
-undersøgelses- og –
diagnosticeringsmetoder for at verificere 
overholdelsen af reglerne om 
beskyttelsesforanstaltninger mod 
planteskadegørere.

2. Der kan ydes tilskud til ét enkelt 
nationalt referencelaboratorium i hver 
medlemsstat for hvert EU-
referencelaboratorium for plantesundhed 
i op til tre år efter udpegelsen af det 
pågældende EU-referencelaboratorium.".

Or. de

Ændringsforslag 1061
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 162 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)



AM\1015542DA.doc 115/119 PE526.079v03-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest et år efter denne forordnings 
ikrafttræden fremlægger Kommissionen 
en omfattende vejledning, som skal 
hjælpe operatører og nationale 
myndigheder med effektivt at gennemføre 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1062
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 162 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest fem år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
til præsentation af de erfaringer, der er 
blevet gjort ved anvendelsen af denne 
forordning, som navnlig skal omhandle 
reduktionen af den administrative byrde 
for den private sektor og effektiviteten af 
de kontroller, der er blevet udført af de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 1063
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 162 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På det område, der er omfattet af de 
regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 

udgår
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litra g), finder nærværende forordning 
anvendelse fra [Office of Publications, 
please insert date of application of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] med følgende 
undtagelser:

a) Artikel 91, 92, 97, 98 og 99 finder 
anvendelse i henhold til stk. 1.

b) Artikel 33, stk. 1, 2, 3 og 4, artikel 36, 
stk. 4, litra e) og artikel 36, stk. 5, finder 
anvendelse fra [Office of Publications, 
please insert date of entry into force of 
this Regulation + 5 years].

Or. en

Ændringsforslag 1064
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 162 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På det område, der er omfattet af de 
regler, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, 
litra h), finder nærværende forordning 
anvendelse fra [Office of Publications, 
please insert date of application of the 
Regulation on the production and making 
available on the market of plant 
reproductive material] med følgende 
undtagelser:

udgår

a) Artikel 93, 94 og 97 finder anvendelse i 
henhold til stk. 1.

b) Artikel 33, stk. 1, 2, 3 og 4, finder 
anvendelse fra [Office of Publications, 
please insert date of entry into force of 
this Regulation + 5 years].

Or. en
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Ændringsforslag 1065
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Artikel 162 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Artikel 15, stk. 1, artikel 18, stk. 1, 
artikel 45-62, 76-84, artikel 150, litra b), 
artikel 152, litra b), nr. i), artikel 154, litra 
b), nr. i), artikel 155, litra b), nr. i), og 
artikel 156, litra b), finder anvendelse fra 
[Office of Publications, please insert date 
of entry into force this Regulation + 3 
years].

4. Artikel 15, stk. 1, artikel 18, stk. 1, 
artikel 45-62, 76-84, artikel 152, litra b), 
nr. i), artikel 154, litra b), nr. i), og artikel 
155, litra b), nr. i), finder anvendelse fra 
[Office of Publications, please insert date 
of entry into force this Regulation + 3 
years]". Artikel 150, litra b), og artikel 
156, litra b), finder ikke anvendelse, før 
de delegerede retsakter, som erstatter 
disse, er trådt i kraft.

Or. en

Begrundelse

Artikel 150, litra b), og artikel 156, litra b),ophæver en række vigtige bestemmelser i 
forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport samt forordning (EU) nr. 
1099/2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet. Ophævelsen bør ikke finde sted, før 
de delegerede retsakter, som erstatter disse, er trådt i kraft.

Ændringsforslag 1066
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på offentlig kontrol, der 
gennemføres af de kompetente 
myndigheder for at verificere 
overensstemmelsen med de regler, som er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g), og 
andre officielle aktiviteter, der 
gennemføres i forbindelse med artikel 1, 
stk. 2, litra g), forstås henvisninger til 

udgår
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tredjelande som henvisninger til 
tredjelande og til de områder, som er 
opført i bilag I til forordning (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], og henvisninger til Unionens 
område forstås som henvisninger til 
Unionens område bortset fra de områder, 
der er opført i det pågældende bilag.

Or. en

Ændringsforslag 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Forslag til forordning
Bilag II – kapitel 1 – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Risici som følge af antimikrobiel 
resistens for folkesundheden og 
dyresundheden

Or. en

Begrundelse

Overdreven brug af veterinærlægemidler indeholdende antibiotika har medført stigende 
niveauer af antimikrobiel resistens i både dyr og mennesker i Europa. Denne udvikling udgør 
en trussel mod dyrs og menneskers sundhed samt mod miljøet, og EU bør derfor finde måder 
til at reducere anvendelsen af sådanne veterinærlægemidler. Risici for antimikrobiel resistens 
bør derfor indgå i uddannelsen af de medarbejdere, der udfører officielle kontroller.

Ændringsforslag 1068
Ewald Stadler

Forslag til forordning
Bilag II – kapitel 1 – punkt 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De forskellige produktions-, 
forarbejdnings- og distributionsled samt 
mulige risici for menneskers sundhed og, 
hvis det er relevant, for dyrs og planters
sundhed, dyrevelfærden, miljøet og 
identiteten og kvaliteten af 
planteformeringsmateriale

6. De forskellige produktions-, 
forarbejdnings- og distributionsled samt 
mulige risici for menneskers sundhed og, 
hvis det er relevant, for dyrs sundhed, 
dyrevelfærden og miljøet

Or. de

Ændringsforslag 1069
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – kapitel 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De forskellige produktions-, 
forarbejdnings- og distributionsled samt 
mulige risici for menneskers sundhed og, 
hvis det er relevant, for dyrs og planters
sundhed, dyrevelfærden, miljøet og 
identiteten og kvaliteten af 
planteformeringsmateriale

6. De forskellige produktions-, 
forarbejdnings- og distributionsled samt 
mulige risici for menneskers sundhed og, 
hvis det er relevant, for dyrs sundhed, 
dyrevelfærden, miljøet

Or. en


