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Amendement 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De officiële certificaten worden door de 
bevoegde autoriteiten afgegeven.

1. De officiële certificaten worden door de 
bevoegde autoriteiten of een gemachtigde 
instantie in overeenstemming met de 
artikelen 25 tot en met 32 afgegeven.

Or. es

Motivering

In overeenstemming met de inhoud van artikel 85, lid 2, van het voorstel voor een 
verordening.

Amendement 855
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 87– lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zijn vrij van belangenconflicten ten 
aanzien van het voorwerp van de 
certificering en treden onpartijdig op;

a) zijn vrij van belangenconflicten ten 
aanzien van het voorwerp van de 
certificering en treden onafhankelijk en
onpartijdig op;

Or. en

Amendement 856
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 88– lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de tijdelijke schorsing van het mandaat 
van de certificerend ambtenaar;

a) de schorsing van het mandaat van de 
certificerend ambtenaar;

Or. en

Amendement 857
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden opgesteld in een van de officiële 
talen van de instellingen van de Unie;

b) worden opgesteld in een van de officiële 
talen van de instellingen van de Unie of in 
een van de officiële talen van een lidstaat;

Or. en

Amendement 858
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 90– lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) onpartijdig zijn en vrij zijn van 
belangenconflicten ten aanzien van het 
voorwerp van de officiële verklaringen;

a) onafhankelijk en onpartijdig zijn en vrij 
zijn van belangenconflicten ten aanzien 
van het voorwerp van de officiële 
verklaringen;

Or. en

Amendement 859
Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentielaboratoria van de Europese Unie
aanwijzen voor de gebieden waarop de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving van 
toepassing is, wanneer de doeltreffendheid 
van de officiële controles ook afhangt van 
de kwaliteit, eenvormigheid en 
betrouwbaarheid van:

1. De Commissie wijst door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentielaboratoria van de Europese Unie
aan voor de gebieden waarop de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving van 
toepassing is, wanneer de doeltreffendheid 
van de officiële controles ook afhangt van 
de kwaliteit, eenvormigheid en 
betrouwbaarheid van:

Or. en

Amendement 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wordt regelmatig geëvalueerd. b) wordt elke vijf jaar geëvalueerd.

Or. es

Motivering

De aanwijzing moet in de loop der tijd herzien worden, in overeenstemming met de 
bepalingen van andere verordeningen.

Amendement 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wordt onderbouwd door een door de 
bevoegde autoriteit afgegeven 
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ondersteunende brief.

Or. es

Motivering

Het is passend dat de aanwijzing de steun krijgt van de betreffende bevoegde autoriteit.

Amendement 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie kan, indien zij dit 
wenselijk acht, meer dan één 
referentielaboratorium aanwijzen voor 
eenzelfde ziekte en daarnaast zorgen voor 
roulatie tussen deze nationale laboratoria 
die aan de bepalingen van lid 3 van dit 
artikel voldoen.

Or. es

Motivering

Het is passend om te voorzien in de mogelijkheid dat voor een bepaalde beoordeling of ziekte 
meerdere referentielaboratoria bestaan en om daarvoor in bepaalde omstandigheden meer 
middelen ter beschikking te stellen.

Amendement 863
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zijn onpartijdig en vrij van 
belangenconflicten ten aanzien van de 

b) zijn onafhankelijk, onpartijdig en vrij 
van belangenconflicten ten aanzien van de 
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uitoefening van hun taken als 
referentielaboratoria van de Europese 
Unie;

uitoefening van hun taken als 
referentielaboratoria van de Europese 
Unie;

Or. en

Amendement 864
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) kunnen volgens Beschikking 
90/424/EEG van de Raad van 26 juni 
1990 betreffende bepaalde uitgaven op 
veterinair gebied een financiële bijdrage 
van de Unie ontvangen.

Or. de

Motivering

De momenteel geldende regeling is ook opgenomen in het voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de 
voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en 
teeltmateriaal (Artikel 29, lid 1). Volgens de concordantietabel in dit voorstel is de 
oorspronkelijke regeling echter geschrapt en moet deze opnieuw worden opgenomen.

Amendement 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) staan ervoor in dat hun personeel 
het vertrouwelijke karakter van bepaalde 
zaken, resultaten en mededelingen 
eerbiedigt.
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Or. es

Motivering

De activiteiten en prestaties van referentielaboratoria in de Europese Unie moeten 
vertrouwelijk zijn, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 32, lid 4, onder d), van 
Verordening 882/2004.

Amendement 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 92 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het verstrekken van 
referentiemateriaal, gratis en zonder 
gebruiksbeperkingen (in het geval van 
diergezondheid, stammen en serum) aan 
de nationale referentielaboratoria om de 
methoden voor laboratoriumanalyses, -
tests en -diagnoses af te kunnen stellen en 
te harmoniseren.

Or. es

Amendement 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 92 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het coördineren van de toepassing van 
de onder a) bedoelde methoden door de 
nationale referentielaboratoria en, zo 
nodig, andere officiële laboratoria, in het 
bijzonder door regelmatig vergelijkend 
interlaboratoriumonderzoek te organiseren 
en aan dat vergelijkend onderzoek een 
passend vervolg te geven, overeenkomstig 
internationaal erkende protocollen indien 

b) het coördineren van de toepassing van 
de onder a) bedoelde methoden door de 
nationale referentielaboratoria, in het 
bijzonder door regelmatig vergelijkend 
interlaboratoriumonderzoek te organiseren 
en aan dat vergelijkend onderzoek een 
passend vervolg te geven, overeenkomstig 
internationaal erkende protocollen indien 
beschikbaar; de bevoegde autoriteiten op 
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beschikbaar; de hoogte brengen van het verloop en de 
resultaten van voornoemd vergelijkend 
interlaboratoriumonderzoek;

Or. es

Motivering

Dit moet beperkt worden tot de nationale referentielaboratoria.

Amendement 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 92 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het houden van cursussen voor de 
personeelsleden van de nationale 
referentielaboratoria en, zo nodig, andere 
officiële laboratoria, alsook voor 
deskundigen uit derde landen;

d) het houden van gratis cursussen voor de 
personeelsleden van de nationale 
referentielaboratoria; zo nodig ook het 
houden van cursussen voor de 
personeelsleden van andere officiële 
laboratoria, alsook voor deskundigen uit 
derde landen;

Or. es

Motivering

Het moet vermeld worden dat de cursussen gratis moeten zijn voor de nationale 
referentielaboratoria.

Amendement 869
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 92 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) actieve steun verlenen bij de diagnose h) actieve steun verlenen bij de diagnose 
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van uitbraken in de lidstaten van door 
levensmiddelen overgedragen, zoönotische 
of dierziekten of plaagorganismen bij 
planten, door studies op geïsoleerde 
ziekteverwekkers of monsters van 
plaagorganismen uit te voeren met het oog 
op bevestiging van de diagnose, 
karakterisering en taxonomisch of 
epizoötiologisch onderzoek;

van uitbraken in de lidstaten van door 
levensmiddelen overgedragen, zoönotische 
of dierziekten, door studies op geïsoleerde 
ziekteverwekkers of monsters van 
plaagorganismen uit te voeren met het oog 
op bevestiging van de diagnose, 
karakterisering en taxonomisch of 
epizoötiologisch onderzoek;

Or. en

Amendement 870
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 92 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) actieve steun verlenen bij de diagnose 
van uitbraken in de lidstaten van door 
levensmiddelen overgedragen, zoönotische 
of dierziekten of plaagorganismen bij 
planten, door studies op geïsoleerde 
ziekteverwekkers of monsters van 
plaagorganismen uit te voeren met het oog 
op bevestiging van de diagnose, 
karakterisering en taxonomisch of 
epizoötiologisch onderzoek;

h) actieve steun verlenen bij de diagnose 
van uitbraken in de lidstaten van door 
levensmiddelen overgedragen, zoönotische 
of dierziekten, door studies op geïsoleerde 
ziekteverwekkers of monsters van 
plaagorganismen uit te voeren met het oog 
op bevestiging van de diagnose, 
karakterisering en taxonomisch of 
epizoötiologisch onderzoek;

Or. de

Amendement 871
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 92 – lid 2 – letter j – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) referentieverzamelingen van 
plaagorganismen bij planten of

i) referentiestammen van 
ziekteverwekkers;



AM\1015542NL.doc 11/122 PE526.079v03-00

NL

referentiestammen van ziekteverwekkers;

Or. de

Amendement 872
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 92 – lid 2 – letter j – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) referentieverzamelingen van
plaagorganismen bij planten of
referentiestammen van ziekteverwekkers;

i) referentieverzamelingen van 
referentiestammen van ziekteverwekkers;

Or. en

Amendement 873
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 92 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 92 bis

1. De Commissie wijst door middel van 
gedelegeerde handelingen een EU-
referentielaboratorium voor 
voedselauthenticiteit aan;

2. De lidstaten kunnen nationale 
referentielaboratoria aanwijzen als deel 
van een netwerk van laboratoria die 
binnen de EU werkzaam zijn.

Or. en

Amendement 874
Horst Schnellhardt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 93 Schrappen

Aanwijzing van referentiecentra van de 
Europese Unie voor teeltmateriaal

1. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentiecentra 
van de Europese Unie aanwijzen die de 
activiteiten van de Commissie, de lidstaten 
en het Europees Bureau voor 
plantenrassen (EPVA) in verband met de 
toepassing van de in artikel 1, lid 2, 
onder h), bedoelde regelgeving 
ondersteunen.

2. De in lid 1 bedoelde aanwijzing:

a) volgt op een openbare 
selectieprocedure;

b) wordt regelmatig geëvalueerd.

3. De referentiecentra van de Europese 
Unie voor teeltmateriaal:

a) beschikken over een hoog niveau van 
wetenschappelijke en technische 
deskundigheid op het gebied van de 
inspectie, de bemonstering en het testen 
van teeltmateriaal;

b) beschikken over behoorlijk 
gekwalificeerde personeelsleden die 
behoorlijk opgeleid zijn op de onder a) 
bedoelde gebieden, alsook over 
ondersteunend personeel indien nodig;

c) beschikken over of hebben toegang tot 
de infrastructuur, uitrusting en producten 
die nodig zijn voor het uitvoeren van de 
hun toegewezen taken;

d) zorgen ervoor dat hun personeelsleden 
goede kennis van de internationale 
normen en praktijken op de onder a) 
bedoelde gebieden hebben en dat bij hun 
werk rekening wordt gehouden met de 
laatste ontwikkelingen van het onderzoek 
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op nationaal niveau, op het niveau van de 
Unie en op internationaal niveau op die 
gebieden.

Or. de

Motivering

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

Amendement 875
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 93 Schrappen

Aanwijzing van referentiecentra van de 
Europese Unie voor teeltmateriaal

1. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentiecentra 
van de Europese Unie aanwijzen die de 
activiteiten van de Commissie, de lidstaten 
en het Europees Bureau voor 
plantenrassen (EPVA) in verband met de 
toepassing van de in artikel 1, lid 2, 
onder h), bedoelde regelgeving 
ondersteunen.

2. De in lid 1 bedoelde aanwijzing:

a) volgt op een openbare 
selectieprocedure;

b) wordt regelmatig geëvalueerd.

3. De referentiecentra van de Europese 
Unie voor teeltmateriaal:

a) beschikken over een hoog niveau van 
wetenschappelijke en technische 
deskundigheid op het gebied van de 
inspectie, de bemonstering en het testen 
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van teeltmateriaal;

b) beschikken over behoorlijk 
gekwalificeerde personeelsleden die 
behoorlijk opgeleid zijn op de onder a) 
bedoelde gebieden, alsook over 
ondersteunend personeel indien nodig;

c) beschikken over of hebben toegang tot 
de infrastructuur, uitrusting en producten 
die nodig zijn voor het uitvoeren van de 
hun toegewezen taken;

d) zorgen ervoor dat hun personeelsleden 
goede kennis van de internationale 
normen en praktijken op de onder a) 
bedoelde gebieden hebben en dat bij hun 
werk rekening wordt gehouden met de 
laatste ontwikkelingen van het onderzoek 
op nationaal niveau, op het niveau van de 
Unie en op internationaal niveau op die 
gebieden.

(Wanneer dit amendement wordt 
aangenomen, verwijder dan alstublieft alle 
verwijzingen in de tekst.)

Or. en

Amendement 876
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 93

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 93 Schrappen

Aanwijzing van referentiecentra van de 
Europese Unie voor teeltmateriaal

1. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentiecentra 
van de Europese Unie aanwijzen die de 
activiteiten van de Commissie, de lidstaten 
en het Europees Bureau voor 
plantenrassen (EPVA) in verband met de 
toepassing van de in artikel 1, lid 2, 
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onder h), bedoelde regelgeving 
ondersteunen.

2. De in lid 1 bedoelde aanwijzing:

a) volgt op een openbare 
selectieprocedure;

b) wordt regelmatig geëvalueerd.

3. De referentiecentra van de Europese 
Unie voor teeltmateriaal:

a) beschikken over een hoog niveau van 
wetenschappelijke en technische 
deskundigheid op het gebied van de 
inspectie, de bemonstering en het testen 
van teeltmateriaal;

b) beschikken over behoorlijk 
gekwalificeerde personeelsleden die 
behoorlijk opgeleid zijn op de onder a) 
bedoelde gebieden, alsook over 
ondersteunend personeel indien nodig;

c) beschikken over of hebben toegang tot 
de infrastructuur, uitrusting en producten 
die nodig zijn voor het uitvoeren van de 
hun toegewezen taken;

d) zorgen ervoor dat hun personeelsleden 
goede kennis van de internationale 
normen en praktijken op de onder a) 
bedoelde gebieden hebben en dat bij hun 
werk rekening wordt gehouden met de 
laatste ontwikkelingen van het onderzoek 
op nationaal niveau, op het niveau van de 
Unie en op internationaal niveau op die 
gebieden.

Or. de

Amendement 877
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 94
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 94 Schrappen

Verantwoordelijkheden en taken van de 
referentiecentra van de Europese Unie 
voor teeltmateriaal

De overeenkomstig artikel 93, lid 1, 
aangewezen referentiecentra van de 
Europese Unie zijn, overeenkomstig de 
door de Commissie goedgekeurde 
jaarlijkse of meerjarige 
werkprogramma's, verantwoordelijk voor 
de volgende taken:

a) het verschaffen van wetenschappelijke 
en technische deskundigheid op hun 
werkterrein, betreffende:

i) veldkeuringen, bemonsteringen en tests 
met het oog op de certificering van 
teeltmateriaal;

ii) controles na certificering voor 
teeltmateriaal;

iii) tests van categorieën 
standaardmateriaal van teeltmateriaal;

b) de organisatie van vergelijkende tests 
en veldproeven van teeltmateriaal;

c) het houden van cursussen voor de 
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten en voor deskundigen uit derde 
landen;

d) bijdragen tot de ontwikkeling van 
testprotocollen voor de certificering van 
teeltmateriaal en voor het stadium na 
certificering, alsook van prestatie-
indicatoren voor de certificering van 
teeltmateriaal;

e) verspreiding van onderzoeksresultaten 
en technische innovaties binnen hun 
werkgebied.

Or. de
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Motivering

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

Amendement 878
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 94 Schrappen

Verantwoordelijkheden en taken van de 
referentiecentra van de Europese Unie 
voor teeltmateriaal

De overeenkomstig artikel 93, lid 1, 
aangewezen referentiecentra van de 
Europese Unie zijn, overeenkomstig de 
door de Commissie goedgekeurde 
jaarlijkse of meerjarige 
werkprogramma's, verantwoordelijk voor 
de volgende taken:

a) het verschaffen van wetenschappelijke 
en technische deskundigheid op hun 
werkterrein, betreffende:

i) veldkeuringen, bemonsteringen en tests 
met het oog op de certificering van 
teeltmateriaal;

ii) controles na certificering voor 
teeltmateriaal;

iii) tests van categorieën 
standaardmateriaal van teeltmateriaal;

b) de organisatie van vergelijkende tests 
en veldproeven van teeltmateriaal;

c) het houden van cursussen voor de 
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten en voor deskundigen uit derde 
landen;

d) bijdragen tot de ontwikkeling van 
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testprotocollen voor de certificering van 
teeltmateriaal en voor het stadium na 
certificering, alsook van prestatie-
indicatoren voor de certificering van 
teeltmateriaal;

e) verspreiding van onderzoeksresultaten 
en technische innovaties binnen hun 
werkgebied.

Or. en

Amendement 879
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 94 Schrappen

Verantwoordelijkheden en taken van de 
referentiecentra van de Europese Unie 
voor teeltmateriaal

De overeenkomstig artikel 93, lid 1, 
aangewezen referentiecentra van de 
Europese Unie zijn, overeenkomstig de 
door de Commissie goedgekeurde 
jaarlijkse of meerjarige 
werkprogramma's, verantwoordelijk voor 
de volgende taken:

a) het verschaffen van wetenschappelijke 
en technische deskundigheid op hun 
werkterrein, betreffende:

i) veldkeuringen, bemonsteringen en tests 
met het oog op de certificering van 
teeltmateriaal;

ii) controles na certificering voor 
teeltmateriaal;

iii) tests van categorieën 
standaardmateriaal van teeltmateriaal;

b) de organisatie van vergelijkende tests 
en veldproeven van teeltmateriaal;
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c) het houden van cursussen voor de 
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten en voor deskundigen uit derde 
landen;

d) bijdragen tot de ontwikkeling van 
testprotocollen voor de certificering van 
teeltmateriaal en voor het stadium na 
certificering, alsook van prestatie-
indicatoren voor de certificering van 
teeltmateriaal;

e) verspreiding van onderzoeksresultaten 
en technische innovaties binnen hun 
werkgebied.

Or. de

Amendement 880
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 94 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overeenkomstig artikel 93, lid 1, 
aangewezen referentiecentra van de 
Europese Unie zijn, overeenkomstig de 
door de Commissie goedgekeurde 
jaarlijkse of meerjarige 
werkprogramma's, verantwoordelijk voor 
de volgende taken:

De overeenkomstig artikel 93, lid 1, 
aangewezen referentiecentra van de 
Europese Unie zijn verantwoordelijk voor 
de volgende taken:

Or. en

Amendement 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Voorstel voor een verordening
Artikel 95 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan door middel van 1. De Commissie wijst door middel van 
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uitvoeringshandelingen referentiecentra 
van de Europese Unie aanwijzen die de 
activiteiten van de Commissie en de 
lidstaten in verband met de toepassing van 
de in artikel 1, lid 2, onder f), bedoelde 
regelgeving ondersteunen.

uitvoeringshandelingen referentiecentra 
van de Europese Unie aan die de 
activiteiten van de Commissie en de 
lidstaten in verband met de toepassing van 
de in artikel 1, lid 2, onder f), bedoelde 
regelgeving ondersteunen.

Or. en

Amendement 882
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 95 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) beschikken over een hoog niveau van 
wetenschappelijke en technische 
deskundigheid op het gebied van mens-
dierrelaties, diergedrag, dierfysiologie, 
diergezondheid en diervoeding in verband 
met dierenwelzijn, en 
dierenwelzijnsaspecten in verband met het 
commerciële en wetenschappelijke gebruik 
van dieren;

a) beschikken over behoorlijk 
gekwalificeerde personeelsleden met een 
hoog niveau van wetenschappelijke en 
technische deskundigheid op het gebied 
van mens-dierrelaties, diergedrag, 
dierfysiologie, diergezondheid en 
diervoeding in verband met dierenwelzijn, 
en dierenwelzijnsaspecten in verband met 
het commerciële en wetenschappelijke 
gebruik van dieren met inachtneming van 
ethische aspecten;

Or. de

Motivering

Vanwege inhoudelijke overlapping met Artikel 95, lid 3(b) zijn beide leden samengevoegd. 

Amendement 883
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 95 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) beschikken over behoorlijk 
gekwalificeerde personeelsleden die 
behoorlijk opgeleid zijn op de onder a) 
bedoelde gebieden en op het gebied van 
ethische vraagstukken in verband met 
dieren, alsook over ondersteunend 
personeel indien nodig;

Schrappen

Or. de

Motivering

Vanwege inhoudelijke overlapping met Artikel 95, lid 3(a) zijn beide leden samengevoegd. 

Amendement 884
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overeenkomstig artikel 95, lid 1, 
aangewezen referentiecentra van de 
Europese Unie zijn, overeenkomstig de 
door de Commissie goedgekeurde 
jaarlijkse of meerjarige 
werkprogramma's, verantwoordelijk voor 
de volgende taken:

De overeenkomstig artikel 95, lid 1, 
aangewezen referentiecentra van de 
Europese Unie zijn verantwoordelijk voor 
de volgende taken:

Or. en

Amendement 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overeenkomstig artikel 95, lid 1, De overeenkomstig artikel 95, lid 1, 
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aangewezen referentiecentra van de 
Europese Unie zijn, overeenkomstig de 
door de Commissie goedgekeurde 
jaarlijkse of meerjarige werkprogramma's, 
verantwoordelijk voor de volgende taken:

aangewezen referentiecentra van de 
Europese Unie zijn, overeenkomstig de 
door de Commissie goedgekeurde 
jaarlijkse of meerjarige werkprogramma's, 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van
de aan hen opgedragen taken.

Or. es

Motivering

De opsomming van taken van de referentiecentra moet geschrapt worden, daar deze taken 
nog niet zijn vastgelegd. De functies en taken van de referentiecentra moeten later worden 
vastgesteld.

Amendement 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verschaffen van wetenschappelijke 
en technische deskundigheid op hun 
werkterrein aan de nationale netwerken 
of instanties voor wetenschappelijke 
ondersteuning als bedoeld in artikel 20 
van Verordening (EG) nr. 1099/2009;

Schrappen

Or. es

Motivering

De opsomming van taken van de referentiecentra moet geschrapt worden, daar deze taken 
nog niet zijn vastgelegd. De functies en taken van de referentiecentra moeten later worden 
vastgesteld.

Amendement 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het verschaffen van wetenschappelijke 
en technische deskundigheid met het oog 
op de ontwikkeling en toepassing van de 
in artikel 18, lid 3, onder f), bedoelde 
indicatoren voor dierenwelzijn;

Schrappen

Or. es

Motivering

De opsomming van taken van de referentiecentra moet geschrapt worden, daar deze taken 
nog niet zijn vastgelegd. De functies en taken van de referentiecentra moeten later worden 
vastgesteld.

Amendement 888
Marit Paulsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het coördineren van een netwerk 
van instellingen met erkende kennis van 
dierenwelzijn dat de bevoegde autoriteiten 
en belanghebbenden kan bijstaan bij de 
tenuitvoerlegging van de relevante EU-
wetgeving;

Or. en

Amendement 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het ontwikkelen of coördineren van de 
ontwikkeling van methoden voor de 

Schrappen
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beoordeling van het welzijnsniveau van 
dieren en van methoden ter verbetering 
van het welzijn van dieren;

Or. es

Motivering

De opsomming van taken van de referentiecentra moet geschrapt worden, daar deze taken 
nog niet zijn vastgelegd. De functies en taken van de referentiecentra moeten later worden 
vastgesteld.

Amendement 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het uitvoeren van wetenschappelijke en 
technische studies naar het welzijn van 
dieren die voor commerciële of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
gebruikt;

Schrappen

Or. es

Motivering

De opsomming van taken van de referentiecentra moet geschrapt worden, daar deze taken 
nog niet zijn vastgelegd. De functies en taken van de referentiecentra moeten later worden 
vastgesteld.

Amendement 891
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het uitvoeren van wetenschappelijke en d) coördinatie van het uitvoeren van 
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technische studies naar het welzijn van 
dieren die voor commerciële of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
gebruikt;

wetenschappelijke en technische studies 
naar het welzijn van dieren die voor 
commerciële of wetenschappelijke 
doeleinden worden gebruikt;

Or. de

Motivering

Om competentieoverlapping met de EFSA te vermijden, moet het referentiecentrum een 
coördinerende functie krijgen, terwijl EFSA in het vervolg zelf onderzoeken kan uitvoeren. 

Amendement 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het houden van cursussen voor de 
personeelsleden van de onder a) bedoelde 
nationale netwerken of instanties voor 
wetenschappelijke ondersteuning en de
bevoegde autoriteiten, alsook voor 
deskundigen uit derde landen;

Schrappen

Or. es

Motivering

De opsomming van taken van de referentiecentra moet geschrapt worden, daar deze taken 
nog niet zijn vastgelegd. De functies en taken van de referentiecentra moeten later worden 
vastgesteld.

Amendement 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – alinea 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) verspreiding van onderzoeksresultaten 
en technische innovaties, alsmede 
samenwerking met onderzoeksinstanties 
van de Unie, binnen hun werkgebied.

Schrappen

Or. es

Motivering

De opsomming van taken van de referentiecentra moet geschrapt worden, daar deze taken 
nog niet zijn vastgelegd. De functies en taken van de referentiecentra moeten later worden
vastgesteld.

Amendement 894
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in artikel 93 bedoelde 
referentiecentra van de Europese Unie 
voor teeltmateriaal;

Schrappen

Or. de

Motivering

Overeenkomstig de voorgestelde schrapping van de artikelen 93 en 94.

Amendement 895
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in artikel 93 bedoelde 
referentiecentra van de Europese Unie 
voor teeltmateriaal;

Schrappen

Or. en

Amendement 896
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in artikel 93 bedoelde 
referentiecentra van de Europese Unie 
voor teeltmateriaal;

schrappen

Or. de

Amendement 897
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling van de voorschriften, 
verantwoordelijkheden en taken van de 
referentielaboratoria van de Europese Unie, 
de referentiecentra van de Europese Unie 
voor teeltmateriaal en de referentiecentra 
van de Europese Unie voor dierenwelzijn, 
naast hetgeen is vastgesteld in artikel 91, 
lid 3, artikel 92, artikel 93, lid 3, artikel 95, 
lid 3, en artikel 96.

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling van de voorschriften, 
verantwoordelijkheden en taken van de 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
en de referentiecentra van de Europese 
Unie voor dierenwelzijn, naast hetgeen is 
vastgesteld in artikel 91, lid 3, artikel 92, 
artikel 95, lid 3, en artikel 96.
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Or. en

Amendement 898
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling van de voorschriften, 
verantwoordelijkheden en taken van de 
referentielaboratoria van de Europese Unie, 
de referentiecentra van de Europese Unie 
voor teeltmateriaal en de referentiecentra 
van de Europese Unie voor dierenwelzijn, 
naast hetgeen is vastgesteld in artikel 91, 
lid 3, artikel 92, artikel 93, lid 3, artikel 95, 
lid 3, en artikel 96.

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling van de voorschriften, 
verantwoordelijkheden en taken van de 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
en de referentiecentra van de Europese 
Unie voor dierenwelzijn, naast hetgeen is 
vastgesteld in artikel 91, lid 3, artikel 92, 
artikel 95, lid 3, en artikel 96.

Or. de

Amendement 899
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De referentielaboratoria en 
referentiecentra van de Europese Unie zijn 
onderworpen aan controles van de 
Commissie op de naleving van artikel 91, 
lid 3, artikel 92, artikel 93, lid 3, artikel 95, 
lid 3, en artikel 96.

3. De referentielaboratoria en 
referentiecentra van de Europese Unie zijn 
onderworpen aan controles van de 
Commissie op de naleving van artikel 91, 
lid 3, artikel 92, artikel 95, lid 3, en 
artikel 96.

Or. de
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Amendement 900
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 98– lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zijn onpartijdig en vrij van 
belangenconflicten ten aanzien van de 
uitoefening van hun taken als nationaal
referentielaboratoria;

a) zijn onafhankelijk, onpartijdig en vrij 
van belangenconflicten ten aanzien van de 
uitoefening van hun taken als nationale
referentielaboratoria;

Or. en

Amendement 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 99 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zij werken samen met de 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
en nemen deel aan door die laboratoria 
georganiseerde cursussen en vergelijkend 
interlaboratoriumonderzoek;

a) zij werken samen met de 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
en kunnen deelnemen aan door die 
laboratoria georganiseerde cursussen en 
vergelijkend interlaboratoriumonderzoek;

Or. es

Motivering

Het moet een mogelijkheid zijn om deel te nemen.

Amendement 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 99 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij coördineren de activiteiten van de 
overeenkomstig artikel 36, lid 1, 
aangewezen officiële laboratoria met het 
oog op harmonisatie en verbetering van de 
methoden voor laboratoriumanalyses, -tests 
en -diagnoses en de toepassing ervan;

b) zij coördineren de activiteiten van de 
overeenkomstig artikel 36, lid 1, 
aangewezen officiële nationale laboratoria 
met het oog op harmonisatie en verbetering 
van de methoden voor 
laboratoriumanalyses, -tests en -diagnoses 
en de toepassing ervan;

Or. es

Motivering

De term "nationale" wordt toegevoegd, aangezien de coördinatie erg moeilijk zou worden als 
er officiële laboratoria in andere lidstaten worden aangewezen.

Amendement 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 99 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zij organiseren, indien nodig, 
vergelijkend interlaboratoriumonderzoek 
tussen officiële laboratoria, zorgen ervoor 
dat aan dat onderzoek een passend vervolg 
wordt gegeven en informeren de bevoegde 
autoriteiten over de resultaten van dat 
onderzoek en de follow-up ervan;

c) zij organiseren, indien nodig, 
vergelijkend interlaboratoriumonderzoek 
tussen officiële nationale laboratoria, 
zorgen ervoor dat aan dat onderzoek een 
passend vervolg wordt gegeven en 
informeren de bevoegde autoriteiten over 
de resultaten van dat onderzoek en de 
follow-up ervan;

Or. es

Motivering

De term "nationale" wordt toegevoegd, aangezien de coördinatie erg moeilijk zou worden als 
er officiële laboratoria in andere lidstaten worden aangewezen.
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Amendement 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 99 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) zij geven de door het 
referentielaboratorium van de Europese 
Unie verstrekte informatie door aan de 
bevoegde autoriteit en de officiële 
laboratoria;

d) zij geven de door het 
referentielaboratorium van de Europese 
Unie verstrekte informatie door aan de 
bevoegde autoriteit en de officiële
nationale laboratoria;

Or. es

Motivering

De term "nationale" wordt toegevoegd, aangezien de coördinatie erg moeilijk zou worden als 
er officiële laboratoria in andere lidstaten worden aangewezen.

Amendement 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 99 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) zij dragen actief bij aan de diagnose 
van uitbraken in de lidstaten van door 
levensmiddelen overgedragen, 
zoönotische of dierziekten, door studies op 
geïsoleerde ziekteverwekkers of monsters 
van plaagorganismen uit te voeren met 
het oog op bevestiging van de diagnose, 
karakterisering en taxonomisch of 
epizoötiologisch onderzoek, zoals is 
bepaald voor de nationale 
referentielaboratoria van de Unie in 
artikel 92, lid 2, onder h).

Or. es
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Motivering

In overeenstemming met de bepalingen voor de referentielaboratoria van de Europese Unie, 
in artikel 92, lid 2, onder h).

Amendement 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 100 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Die administratieve bijstand omvat, 
indien passend, de deelname door de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat aan 
officiële controles ter plaatse die door de 
bevoegde autoriteiten van een andere 
lidstaat worden verricht.

Schrappen

Or. es

Motivering

De betrekkingen tussen de lidstaten moeten gebaseerd zijn op wederzijdse erkenning van de 
uitgevoerde controles. In geval van discrepanties moet de Commissie ingrijpen.

Amendement 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 100 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de uitwisseling van mededelingen 
te stroomlijnen en te vereenvoudigen, stelt 
de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een 
standaardformaat vast voor:

Schrappen

a) verzoeken om bijstand overeenkomstig 
artikel 102, lid 1;

b) gangbare en terugkerende 



AM\1015542NL.doc 33/122 PE526.079v03-00

NL

kennisgevingen en antwoorden.

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

Or. es

Motivering

Tot op heden is een standaardformaat niet nodig gebleken voor uitwisselingen. Een dergelijk 
standaardformaat zal de procedure alleen maar complexer maken en zal zelfs resulteren in 
formalisme. Het zal leiden tot meer bureaucratie en hogere kosten omdat er gebruik zal 
moeten worden gemaakt van nieuwe informaticatools, waardoor er meer zal moeten worden 
geïnvesteerd in personeel voor informaticadiensten, ten koste van de officiële 
controleambtenaren die met de mededelingen moeten werken en de officiële controles moeten 
uitvoeren.

Amendement 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 100 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De communicatie tussen de 
bevoegde autoriteiten in het kader van de 
bepalingen van deze titel moet geschieden 
onverminderd de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 16/2011 van de 
Commissie van 10 januari 2011 tot 
vaststelling van uitvoeringsmaatregelen 
voor het systeem voor snelle 
waarschuwingen voor levensmiddelen en 
diervoeders (RASFF), met betrekking tot 
de communicatie die geschiedt via het 
RASFF.

Or. es

Motivering

Het is belangrijk om uitdrukkelijk te vermelden dat er voor bepaalde communicatie tussen 
bevoegde instanties van de lidstaten een specifiek meldingssysteem bestaat, het systeem voor 
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snelle waarschuwingen (RASFF). Deze communicatie valt niet onder de bepalingen van deze 
titel, maar is in andere wetgeving geregeld.

Amendement 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling van 
minimumvoorschriften waaraan de 
overeenkomstig lid 1 aangewezen 
contactinstanties moeten voldoen.

Schrappen

Or. es

Motivering

De contactinstanties zijn eenheden met uiteenlopende statussen die aan de verschillende 
bevoegde autoriteiten van de centrale overheden zijn toegekend; overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel moeten het dan ook de lidstaten zelf zijn die de minimumvoorschriften 
voor deze instanties vastleggen.

Amendement 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de specificaties 
vast van de technische hulpmiddelen en 
procedures voor de communicatie tussen
de overeenkomstig lid 1 aangewezen 
contactinstanties.

Schrappen

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

Or. es

Motivering

Er wordt voorgesteld om lid 7 te schrappen, omdat deze bepaling ook een toename van de 
administratieve en financiële lasten inhoudt, rekening houdend met de nieuwe 
informaticatools van hoofdstuk IV (informatiemanagementsystemen) van titel VI betreffende 
activiteiten van de Unie. Er moet worden gezorgd voor voldoende soepelheid en er moet 
worden vermeden dat er middelen gaan naar de creatie van nieuwe en overbodige 
informaticatoepassingen ten koste van de specifieke controles.

Amendement 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) geven binnen tien dagen na ontvangst 
van het verzoek aan hoeveel tijd zij nodig 
hebben om een onderbouwd antwoord op 
het verzoek te geven;

b) geven binnen vijftien dagen na 
ontvangst van het verzoek aan hoeveel tijd 
zij nodig hebben om een onderbouwd 
antwoord op het verzoek te geven;

Or. es

Amendement 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de in lid 1, onder c), bedoelde 
officiële controles en onderzoeken die 
worden verricht door de bevoegde 
autoriteiten waaraan het verzoek is 
gericht, mogen, in onderlinge 
overeenstemming tussen beide bevoegde 

Schrappen
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autoriteiten, personeelsleden aanwezig 
zijn die zijn aangewezen door de bevoegde 
autoriteiten die het verzoek hebben 
gedaan.

In dat geval geldt voor de personeelsleden 
van de bevoegde autoriteiten die het 
verzoek hebben gedaan, dat zij:

a) te allen tijde een schriftelijke 
machtiging moeten kunnen overleggen 
waarin hun identiteit en hun officiële 
hoedanigheid zijn vermeld;

b) toegang moeten hebben tot dezelfde 
gebouwen en documenten als de 
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten waaraan het verzoek is 
gericht, door bemiddeling van 
laatstgenoemden, met als enig doel ervoor 
te zorgen dat het administratief onderzoek 
wordt uitgevoerd;

c) niet op eigen initiatief de 
onderzoeksbevoegdheden van ambtenaren 
van de autoriteit waaraan het verzoek is 
gericht mogen uitoefenen.

Or. es

Motivering

De betrekkingen tussen de lidstaten moeten gebaseerd zijn op wederzijdse erkenning van de 
uitgevoerde controles. In geval van discrepanties moet de Commissie ingrijpen. In 
overeenstemming met de artikelen 100 en 101.

Amendement 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 103 – lid 2 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) geven binnen tien dagen na ontvangst 
van de kennisgeving aan:

b) geven binnen vijftien werkdagen na 
ontvangst van de kennisgeving aan:
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Or. es

Amendement 914
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de bevoegde autoriteiten bij de 
uitvoering van officiële controles van 
dieren of goederen die uit een andere 
lidstaat afkomstig zijn, vaststellen dat die 
dieren of goederen op zodanige wijze niet 
aan de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving voldoen dat een risico voor de 
gezondheid van mensen, dieren of planten, 
voor het dierenwelzijn, dan wel, wat ggo's 
en gewasbeschermingsmiddelen betreft,
voor het milieu ontstaat of sprake is van 
een ernstige inbreuk op die regelgeving, 
stellen zij de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van verzending en van elke andere 
betrokken lidstaat daarvan onverwijld in 
kennis, zodat die passende onderzoeken 
kunnen instellen.

1. Wanneer de bevoegde autoriteiten bij de 
uitvoering van officiële controles van 
dieren of goederen die uit een andere 
lidstaat afkomstig zijn, vaststellen dat die 
dieren of goederen op zodanige wijze niet 
aan de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving voldoen dat een risico voor de 
gezondheid van mensen of dieren, voor het 
dierenwelzijn, dan wel voor het milieu 
ontstaat of sprake is van een ernstige 
inbreuk op die regelgeving, stellen zij de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
verzending en van elke andere betrokken 
lidstaat daarvan onverwijld in kennis, zodat 
die passende onderzoeken kunnen 
instellen.

Or. en

Amendement 915
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de bevoegde autoriteiten bij de 
uitvoering van officiële controles van 
dieren of goederen die uit een andere 
lidstaat afkomstig zijn, vaststellen dat die 
dieren of goederen op zodanige wijze niet 

1. Wanneer de bevoegde autoriteiten bij de 
uitvoering van officiële controles van 
dieren of goederen die uit een andere 
lidstaat afkomstig zijn, vaststellen dat die 
dieren of goederen op zodanige wijze niet 
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aan de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving voldoen dat een risico voor de 
gezondheid van mensen, dieren of planten, 
voor het dierenwelzijn, dan wel, wat ggo's 
en gewasbeschermingsmiddelen betreft, 
voor het milieu ontstaat of sprake is van 
een ernstige inbreuk op die regelgeving, 
stellen zij de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van verzending en van elke andere 
betrokken lidstaat daarvan onverwijld in 
kennis, zodat die passende onderzoeken 
kunnen instellen.

aan de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving voldoen dat een risico voor de 
gezondheid van mensen of dieren, voor het 
dierenwelzijn, dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu ontstaat of sprake is van een 
ernstige inbreuk op die regelgeving, stellen 
zij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van verzending en van elke andere 
betrokken lidstaat daarvan onverwijld in 
kennis, zodat die passende onderzoeken 
kunnen instellen.

Or. de

Amendement 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de bevoegde autoriteiten bij de 
uitvoering van officiële controles van 
dieren of goederen die uit een andere 
lidstaat afkomstig zijn, vaststellen dat die 
dieren of goederen op zodanige wijze niet 
aan de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving voldoen dat een risico voor de 
gezondheid van mensen, dieren of planten, 
voor het dierenwelzijn, dan wel, wat ggo's 
en gewasbeschermingsmiddelen betreft, 
voor het milieu ontstaat of sprake is van 
een ernstige inbreuk op die regelgeving, 
stellen zij de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van verzending en van elke andere 
betrokken lidstaat daarvan onverwijld in 
kennis, zodat die passende onderzoeken 
kunnen instellen.

1. Wanneer de bevoegde autoriteiten bij de 
uitvoering van officiële controles van 
dieren of goederen die uit een andere 
lidstaat afkomstig zijn, vaststellen dat die 
dieren of goederen op zodanige wijze niet 
aan de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving voldoen dat een risico voor de 
gezondheid van mensen of dieren, voor het 
dierenwelzijn, dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu ontstaat of sprake is van een 
ernstige inbreuk op die regelgeving, stellen 
zij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van verzending en van elke andere 
betrokken lidstaat daarvan onverwijld in 
kennis, zodat die passende onderzoeken 
kunnen instellen.

Or. es
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Motivering

In overeenstemming met het toepassingsgebied dat werd voorgesteld middels het amendement 
op artikel 1, lid 2, letter g.

Amendement 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De andere betrokken lidstaten, als 
bedoeld in lid 1, zijn in het geval van een 
inbreuk op Verordening (EG) nr. 1/2005 
inzake de bescherming van dieren tijdens 
het vervoer:

a) de lidstaat die de vergunning heeft 
verleend aan de vervoerder;

b) in het geval de niet-naleving van de 
vereisten van de verordening te maken 
heeft met een gebrekkig vervoermiddel, de 
lidstaat die het certificaat van 
goedkeuring heeft afgegeven voor het 
vervoermiddel;

c) in het geval de bestuurder betrokken is 
bij de niet-naleving van de voorschriften 
van de verordening, de lidstaat die het 
certificaat van vakbekwaamheid van de 
bestuurder heeft afgegeven.

Or. en

Motivering

In Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer is bepaald welke 
lidstaten moeten worden geïnformeerd in geval van een inbreuk. Met de voorgestelde 
verordening inzake officiële controles wordt deze bepaling van Verordening 1/2005 
ingetrokken. Derhalve moet deze nu worden opgenomen in de voorstelde verordening inzake 
officiële controles, aangezien de definitie "elke andere betrokken lidstaat" te algemeen is en 
op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd.
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Amendement 918
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 104 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) zij informeren alle relevante, 
betrokken belanghebbenden, zoals 
gespecificeerd in de nationale 
noodplannen voor de voedselveiligheid.

Or. en

Amendement 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 105 Schrappen

Bijstand door derde landen

1. Wanneer de bevoegde autoriteiten 
informatie van een derde land ontvangen 
die wijst op niet-naleving of op een risico 
voor de gezondheid van mensen, dieren of 
planten, voor het dierenwelzijn, dan wel, 
wat ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu, doen zij 
onverwijld het volgende:

a) zij stellen de bevoegde autoriteiten in de 
andere betrokken lidstaten daarvan in 
kennis;

b) zij delen die informatie aan de 
Commissie mee wanneer zij voor de Unie 
van belang is of kan zijn.

2. Informatie die verkregen is door middel 
van overeenkomstig deze verordening 
verrichte officiële controles en 
onderzoeken, mag aan een derde land als 
bedoeld in lid 1 worden doorgegeven op 
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voorwaarde dat:

a) de bevoegde autoriteiten die de 
informatie hebben verstrekt, met die 
doorgifte instemmen;

b) het derde land zich ertoe verbonden 
heeft de nodige bijstand te verlenen om 
bewijsmateriaal te verzamelen over 
praktijken die in strijd met de 
voorschriften van de Unie zijn of lijken te 
zijn dan wel een risico voor mensen, 
dieren of planten of voor het milieu 
opleveren;

c) voldaan wordt aan de desbetreffende 
voorschriften van de Unie en de lidstaten 
die van toepassing zijn op de doorgifte van 
persoonsgegevens aan derde landen.

Or. es

Motivering

In overeenstemming met andere amendementen waarin is bepaald dat uitvoer buiten het 
toepassingsgebied van deze verordening moet vallen.

Amendement 920
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de bevoegde autoriteiten 
informatie van een derde land ontvangen 
die wijst op niet-naleving of op een risico 
voor de gezondheid van mensen, dieren of 
planten, voor het dierenwelzijn, dan wel, 
wat ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu, doen zij 
onverwijld het volgende:

1. Wanneer de bevoegde autoriteiten 
informatie van een derde land ontvangen 
die wijst op niet-naleving of op een risico 
voor de gezondheid van mensen of dieren, 
voor het dierenwelzijn, dan wel voor het 
milieu, doen zij onverwijld het volgende:

Or. en
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Amendement 921
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het derde land zich ertoe verbonden 
heeft de nodige bijstand te verlenen om 
bewijsmateriaal te verzamelen over 
praktijken die in strijd met de voorschriften 
van de Unie zijn of lijken te zijn dan wel 
een risico voor mensen, dieren of planten 
of voor het milieu opleveren;

b) het derde land zich ertoe verbonden 
heeft de nodige bijstand te verlenen om 
bewijsmateriaal te verzamelen over 
praktijken die in strijd met de voorschriften 
van de Unie zijn of lijken te zijn dan wel 
een risico voor mensen of dieren 
opleveren;

Or. de

Amendement 922
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het derde land zich ertoe verbonden 
heeft de nodige bijstand te verlenen om 
bewijsmateriaal te verzamelen over 
praktijken die in strijd met de voorschriften 
van de Unie zijn of lijken te zijn dan wel 
een risico voor mensen, dieren of planten 
of voor het milieu opleveren;

b) het derde land zich ertoe verbonden 
heeft de nodige bijstand te verlenen om 
bewijsmateriaal te verzamelen over 
praktijken die in strijd met de voorschriften 
van de Unie zijn of lijken te zijn dan wel 
een risico voor mensen, dieren of voor het 
milieu opleveren;

Or. en

Amendement 923
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 105 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het derde land zich ertoe verbonden 
heeft de nodige bijstand te verlenen om 
bewijsmateriaal te verzamelen over 
praktijken die in strijd met de voorschriften 
van de Unie zijn of lijken te zijn dan wel 
een risico voor mensen, dieren of planten 
of voor het milieu opleveren;

b) het derde land zich ertoe verbonden 
heeft de nodige bijstand te verlenen om 
bewijsmateriaal te verzamelen over 
praktijken die in strijd met de voorschriften 
van de Unie zijn of lijken te zijn dan wel 
een risico voor mensen, dieren of voor het 
milieu opleveren;

Or. de

Amendement 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om
voorschriften voor de snelle uitwisselingen 
van informatie in de in lid 1 bedoelde 
gevallen vast te stellen.

3. De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften
vaststellen voor de snelle uitwisselingen 
van informatie in de in lid 1 bedoelde 
gevallen.

Or. es

Motivering

De in artikel 106 bedoelde voorschriften voor de snelle uitwisselingen van informatie dienen 
niet middels gedelegeerde handelingen te worden vastgesteld, maar middels 
uitvoeringshandelingen, hetgeen juridisch gezien strookt met de doelstelling van deze 
bepaling, namelijk een harmonisatie.

Amendement 925
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 107 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
officiële controles waarop deze 
verordening van toepassing is, door de 
bevoegde autoriteiten worden verricht op 
grond van een meerjarig nationaal 
controleplan, waarvan de opstelling en 
uitvoering op hun hele grondgebied 
worden gecoördineerd.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
officiële controles waarop deze 
verordening van toepassing is, door de 
bevoegde autoriteiten worden verricht op 
grond van meerjarige nationale 
controleplannen, waarvan de opstelling en 
uitvoering op hun hele grondgebied 
worden gecoördineerd.

Or. en

Amendement 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 107 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten wijzen één autoriteit aan die 
verantwoordelijk is voor:

2. De lidstaten wijzen de autoriteit(en) aan 
die verantwoordelijk is (zijn) voor:

Or. es

Motivering

Het is ontoereikend om slechts één autoriteit te belasten met de in lid 2 vermelde 
verantwoordelijkheden, aangezien deze tussen de verschillende gebieden die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening vallen erg variëren.

Amendement 927
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 107– lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de coördinatie van de opstelling van het
in lid 1 bedoelde plan tussen alle bevoegde 
autoriteiten die voor de officiële controles 

a) de coördinatie van de opstelling van
deze in lid 1 bedoelde plannen tussen alle 
bevoegde autoriteiten die voor de officiële 
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verantwoordelijk zijn; controles verantwoordelijk zijn;

Or. en

Amendement 928
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 107 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het waarborgen dat het plan coherent is
en op consequente wijze wordt uitgevoerd.

b) het waarborgen dat de plannen coherent
zijn en op consequente wijze worden
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 107 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het waarborgen dat het plan coherent is 
en op consequente wijze wordt uitgevoerd.

b) het waarborgen dat het plan coherent is 
en overeenstemt met deze verordening.

Or. es

Amendement 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 108 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De meerjarige nationale controleplannen 
bevatten algemene informatie over de 
structuur en de organisatie van de systemen 

2. De meerjarige nationale controleplannen 
bevatten algemene informatie over de 
structuur en de organisatie van de systemen 
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van officiële controles in de betrokken 
lidstaat, waarbij ten minste informatie 
wordt gegeven over:

van officiële controles in de betrokken 
lidstaat voor elk van de betrokken 
sectoren, waarbij ten minste informatie 
wordt gegeven over:

Or. es

Motivering

De controleplannen voor verschillende sectoren moeten niet worden opgesteld in een enkel 
formaat of worden gebundeld in één enkel document. Een alomvattend document zou voor 
verwarring zorgen.

Amendement 931
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 108– lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de strategische doelstellingen van het
meerjarige nationale controleplan en de 
manier waarop deze tot uiting komen in de 
prioriteiten van de officiële controles en de 
toewijzing van middelen;

a) de strategische doelstellingen van de
meerjarige nationale controleplannen en 
de manier waarop deze tot uiting komen in 
de prioriteiten van de officiële controles en 
de toewijzing van middelen;

Or. en

Amendement 932
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 109 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het in 
artikel 107, lid 1, bedoelde meerjarige 
nationale controleplan openbaar wordt
gemaakt, met uitzondering van de delen 
van het plan waarvan de bekendmaking de 
doeltreffendheid van de officiële controles 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 107, lid 1, bedoelde meerjarige 
nationale controleplannen openbaar
worden gemaakt, met uitzondering van de 
delen van het plan waarvan de 
bekendmaking de doeltreffendheid van de 
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zou aantasten. officiële controles zou aantasten.

Or. en

Amendement 933
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 109 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Dergelijke plannen kunnen in 
overleg met relevante exploitanten worden 
opgesteld, met het oog op het garanderen 
van een op risico gebaseerde benadering 
van officiële controles.

Or. en

Amendement 934
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 109 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het meerjarige nationale controleplan 
wordt telkens wanneer dit nodig is 
aangepast aan veranderingen in de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving en
wordt op gezette tijden geëvalueerd om 
rekening te houden met ten minste de 
volgende factoren:

2. De meerjarige nationale
controleplannen worden telkens wanneer 
dit nodig is aangepast aan veranderingen in 
de in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving 
en worden op gezette tijden geëvalueerd 
om rekening te houden met ten minste de 
volgende factoren:

Or. en

Amendement 935
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 109– lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verschijnen van nieuwe ziekten, 
plaagorganismen bij planten of andere 
risico's voor de gezondheid van mensen,
dieren of planten, voor het dierenwelzijn, 
dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu;

a) het verschijnen van nieuwe ziekten of 
andere risico's voor de gezondheid van 
mensen of dieren, voor het dierenwelzijn, 
dan wel voor het milieu;

Or. en

Amendement 936
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 109 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verschijnen van nieuwe ziekten, 
plaagorganismen bij planten of andere 
risico's voor de gezondheid van mensen,
dieren of planten, voor het dierenwelzijn, 
dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu;

a) het verschijnen van nieuwe ziekten of 
andere risico's voor de gezondheid van 
mensen of dieren, voor het dierenwelzijn, 
dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu;

Or. de

Amendement 937
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 109 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verstrekken de Commissie 
op verzoek een actuele versie van hun 
meerjarige nationale controleplan.

3. De lidstaten verstrekken de Commissie 
op verzoek een actuele versie van hun 
meerjarige nationale controleplannen.
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Or. en

Amendement 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 110

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 110 Schrappen

Gedelegeerde bevoegdheden voor 
meerjarige nationale controleplannen

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 139 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de meerjarige 
nationale controleplannen als bedoeld in 
artikel 107, lid 1.

Die gedelegeerde handelingen bevatten 
voorschriften betreffende:

a) de criteria voor de indeling van de 
activiteiten van exploitanten in 
risicocategorieën;

b) de prioriteiten voor officiële controles 
overeenkomstig de criteria in artikel 8 en 
de in de artikelen 15 tot en met 24 
bedoelde voorschriften;

c) procedures om de officiële controles zo 
doeltreffend mogelijk te maken;

d) de belangrijkste prestatie-indicatoren 
die de bevoegde autoriteiten bij de 
beoordeling van het meerjarige nationale 
controleplan en de uitvoering ervan 
moeten toepassen.

Or. es

Motivering

De risicocriteria, de procedures en de prioriteiten moeten door de lidstaten worden 
vastgelegd; bijgevolg wordt de schrapping van dit artikel voorgesteld.
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Amendement 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op een op de hele Unie 
gerichte beoordeling van de naleving van 
de in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving 
of de vaststelling van de aanwezigheid van 
bepaalde gevaren in de hele Unie, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 139 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot:

Met het oog op een op de hele Unie 
gerichte beoordeling van de naleving van 
de in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving 
of de vaststelling van de aanwezigheid van 
bepaalde gevaren in de hele Unie, is de 
Commissie bevoegd
uitvoeringshandelingen vast te stellen met 
betrekking tot:

Or. es

Motivering

Het is cruciaal dat de lidstaten deelnemen aan het uitwerken van de normen voor de 
organisatie van de gecoördineerde controleplannen die door de lidstaten ten uitvoer gelegd 
zullen worden.

Amendement 940
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 111– alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de organisatie en uitvoering van 
gecoördineerde controleplannen met een 
beperkte duur op een van de gebieden 
waarop de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving van toepassing is;

a) het opstellen, de organisatie en de
uitvoering van gecoördineerde 
controleplannen met een beperkte duur op 
een van de gebieden waarop de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde regelgeving van toepassing 
is;

Or. en
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Amendement 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de organisatie, op ad-hocbasis, van de 
verzameling van gegevens en informatie in 
verband met de toepassing van een 
specifieke reeks voorschriften van de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving of 
betreffende de aanwezigheid van bepaalde 
gevaren.

b) de organisatie, op ad-hocbasis, van de 
verzameling van gegevens en informatie in 
verband met de aanwezigheid van bepaalde 
gevaren.

Or. es

Motivering

Aangezien dit vermeld staat in de eerste alinea, is het duidelijk dat de verzamelde gegevens en 
informatie verband houden met de in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving.

Amendement 942
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de rol van belanghebbenden bij de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van de 
gecoördineerde controleplannen;

Or. en

Amendement 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. es

Motivering

Het is cruciaal dat de lidstaten deelnemen aan het uitwerken van de normen voor de 
organisatie van de gecoördineerde controleplannen die door de lidstaten ten uitvoer gelegd 
zullen worden.

Amendement 944
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 112 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar dient 
elke lidstaat een verslag bij de Commissie 
in, waarin het volgende wordt beschreven:

1. Uiterlijk op 30 juni van elk tweede jaar
na inwerkingtreding van deze verordening
dient elke lidstaat een verslag bij de 
Commissie in, waarin het volgende wordt 
beschreven:

Or. en

Motivering

Een jaarlijkse indiening van een dergelijk verslag zou veel lasten met zich meebrengen. Bij 
het elke twee jaar indienen van het verslag zou nog steeds afdoende worden voldaan aan de 
rapportageverplichtingen, zonder de lidstaten onnodig te belasten.

Amendement 945
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 112– lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) alle wijzigingen die in zijn meerjarige 
nationale controleplan zijn aangebracht 
om rekening te houden met de in 
artikel 109, lid 2, bedoelde factoren;

a) alle wijzigingen die in hun meerjarige 
nationale controleplannen zijn 
aangebracht om rekening te houden met de 
in artikel 109, lid 2, bedoelde factoren;

Or. en

Amendement 946
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 112 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de resultaten van de officiële controles 
die in het vorige jaar op grond van zijn
meerjarige nationale controleplan zijn 
verricht;

b) de resultaten van de officiële controles 
die in het vorige jaar op grond van hun
meerjarige nationale controleplannen zijn 
verricht;

Or. en

Amendement 947
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 112 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het soort en aantal gevallen van niet-
naleving van de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving die in het vorige jaar door de 
bevoegde autoriteiten zijn ontdekt;

c) het soort en aantal gevallen van niet-
naleving van de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving die in het vorige jaar door de 
bevoegde autoriteiten zijn ontdekt, 
gespecificeerd per sector en met een 
passend niveau van gedetailleerdheid;

Or. en
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Amendement 948
Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 112– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de maatregelen die zijn genomen om de 
doeltreffende uitvoering van zijn
meerjarige nationale controleplan te 
waarborgen, met inbegrip van 
handhavingsacties en de resultaten van die 
maatregelen.

d) de maatregelen die zijn genomen om de 
doeltreffende uitvoering van hun
meerjarige nationale controleplannen te 
waarborgen, met inbegrip van 
handhavingsacties en de resultaten van die 
maatregelen.

Or. en

Amendement 949
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 112 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) informatie over de toepassing van 
de vergoedingen als bedoeld in artikel 83, 
lid 2, inzake transparantie.

Or. it

Motivering

Aanhoudend toezicht op de transparantie met betrekking tot de door de lidstaten toegepaste 
vergoedingen is fundamenteel voor de oprichting van een systeem dat de mededinging binnen 
de Europese Unie niet verstoort.

Amendement 950
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie maakt een jaarverslag 
over de uitvoering van officiële controles 
in de lidstaten openbaar, rekening houdend 
met:

1. De Commissie maakt op uiterlijk 31 
december van elk tweede jaar na de 
inwerkingtreding van de verordening een 
jaarverslag over de uitvoering van officiële 
controles in de lidstaten openbaar, rekening 
houdend met:

Or. en

Amendement 951
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de overeenkomstig artikel 112 door de 
lidstaten ingediende jaarverslagen;

a) de overeenkomstig artikel 112 door de 
lidstaten ingediende jaarverslagen, met 
inbegrip van de informatie over de 
toepassing van de vergoedingen als 
bedoeld in artikel 83, lid 2, inzake 
transparantie;

Or. it

Motivering

Aanhoudend toezicht op de transparantie met betrekking tot de door de lidstaten toegepaste 
vergoedingen is fundamenteel voor de oprichting van een systeem dat de mededinging binnen 
de Europese Unie niet verstoort.

Amendement 952
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het in lid 1 bedoelde jaarverslag 
worden zo nodig aanbevelingen 
opgenomen voor mogelijke verbeteringen 
van de systemen van officiële controles in 
de lidstaten, alsook voor specifieke 
officiële controles op bepaalde gebieden.

2. In het in lid 1 bedoelde jaarverslag 
worden aanbevelingen opgenomen voor 
mogelijke verbeteringen van de systemen 
van officiële controles in de lidstaten, 
alsook voor specifieke officiële controles 
op bepaalde gebieden.

Or. en

Amendement 953
Eric Andrieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 115 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde controles worden in 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten georganiseerd 
en op gezette tijden uitgevoerd.

2. De in lid 1 bedoelde controles worden in 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten georganiseerd 
en op gezette tijden uitgevoerd. De 
frequentie en het aantal van deze 
controles hangt af van de maatregelen ter 
instelling van een kader voor de controles 
en, in voorkomend geval, van de 
accreditatie volgens internationale 
normen van de bevoegde autoriteiten.

Or. fr

Motivering

Sommige punten van de verordening vertonen gelijkenissen met de vereisten van de normen 
ISO/IEC 17020 of 17065 (voorheen EN 45011). De op grond van internationale normen door 
de controlediensten genomen maatregelen moeten worden gevaloriseerd en, meer in het 
algemeen, de maatregelen ter instelling van een kader voor de controles en bijgevolg ter 
vermindering van de controledruk van de Commissie (het Voedsel- en Veterinair Bureau) op 
de lidstaten.

Amendement 954
Ewald Stadler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 115 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde controles kunnen 
controles ter plaatse omvatten. 
Deskundigen van de Commissie mogen de 
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten die de officiële controles 
uitvoeren vergezellen.

3. De in lid 1 bedoelde controles kunnen 
controles ter plaatse omvatten. 
Deskundigen van de Commissie mogen, 
onder voorbehoud van toestemming van
de bevoegde nationale autoriteiten, de
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten die de officiële controles 
uitvoeren vergezellen.

Or. de

Amendement 955
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 116 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zo nodig kan de Commissie in haar 
definitieve verslagen als bedoeld in lid 1 
aanbevelingen doen voor corrigerende of 
preventieve maatregelen van de lidstaten 
om de door haar deskundigen tijdens de 
overeenkomstig artikel 115, lid 1, verrichte 
controles vastgestelde specifieke of 
systemische tekortkomingen te verhelpen.

2. De Commissie doet in haar definitieve 
verslagen als bedoeld in lid 1 
aanbevelingen voor corrigerende of 
preventieve maatregelen van de lidstaten 
om de door haar deskundigen tijdens de 
overeenkomstig artikel 115, lid 1, verrichte 
controles vastgestelde specifieke of 
systemische tekortkomingen te verhelpen.

Or. en

Amendement 956
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 116 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zo nodig kan de Commissie in haar 
definitieve verslagen als bedoeld in lid 1 
aanbevelingen doen voor corrigerende of 
preventieve maatregelen van de lidstaten 
om de door haar deskundigen tijdens de 
overeenkomstig artikel 115, lid 1, verrichte 
controles vastgestelde specifieke of 
systemische tekortkomingen te verhelpen.

2. Zo nodig kan de Commissie in haar 
definitieve verslagen als bedoeld in lid 1 
aanbevelingen doen voor corrigerende of 
preventieve maatregelen van de lidstaten 
om de door haar deskundigen tijdens de 
overeenkomstig artikel 115, lid 1, verrichte 
controles vastgestelde specifieke of 
systemische tekortkomingen te verhelpen.
Deze aanbevelingen zijn niet bindend.

Or. de

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat aanbevelingen geen recht op het overnemen van de 
leiding rechtvaardigen.

Amendement 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan haar 
controleprogramma door middel van 
uitvoeringshandelingen aanpassen aan 
ontwikkelingen op de gebieden waarop de 
in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving van 
toepassing is. Dergelijke wijzigingen 
worden aan de lidstaten meegedeeld.

2. De Commissie kan haar 
controleprogramma door middel van 
uitvoeringshandelingen aanpassen aan 
ontwikkelingen op de gebieden waarop de 
in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving van 
toepassing is. Dergelijke wijzigingen 
worden voldoende van tevoren aan de 
lidstaten meegedeeld.

Or. es

Motivering

Het is van belang de lidstaten van tevoren in te lichten zodat ze voldoende geïnformeerd zijn.
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Amendement 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 118 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) verstrekken alle nodige bijstand, alsook
alle documentatie en andere technische 
ondersteuning waarom de deskundigen van 
de Commissie verzoeken om de controles 
doelmatig en doeltreffend te kunnen 
uitvoeren;

b) verstrekken de nodige technische
bijstand, alsook de nodige documentatie en 
andere technische ondersteuning aan de 
deskundigen van de Commissie, zodat zij
de controles doelmatig en doeltreffend 
kunnen uitvoeren;

Or. es

Motivering

Er moet worden gepreciseerd wat voor bijstand de lidstaten moeten verstrekken: deze moet 
tot technische bijstand worden beperkt. Bovendien moet bij de gezamenlijke aanpak rekening 
worden gehouden met bepaalde omstandigheden die afhankelijk zijn van de situaties die zich 
voordoen.

Amendement 959
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 119 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deskundigen van de Commissie kunnen
controles in derde landen verrichten om:

1. Deskundigen van de Commissie
verrichten regelmatig, en niet minder 
vaak dan de Commissie dit in de lidstaten 
doet, controles in derde landen om:

Or. en

Amendement 960
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 119– lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de naleving van de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving te verifiëren dan wel 
de gelijkwaardigheid van de wetgeving en 
systemen van het derde land, met inbegrip 
van de officiële certificering en de afgifte 
van officiële certificaten, officiële 
etiketten, officiële merken en andere 
officiële verklaringen, met die regelgeving;

a) de naleving van de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving te verifiëren van de 
wetgeving en systemen van het derde land, 
met inbegrip van de officiële certificering 
en de afgifte van officiële certificaten, 
officiële etiketten, officiële merken en 
andere officiële verklaringen, met die 
regelgeving;

Or. en

Amendement 961
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 119 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) te verifiëren of het controlesysteem van 
het derde land toereikend is om te 
waarborgen dat zendingen dieren en 
goederen die naar de Unie worden 
uitgevoerd, voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften van de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving of aan voorschriften 
waarvan erkend is dat zij ten minste 
gelijkwaardig daaraan zijn;

b) te verifiëren of het controlesysteem van 
het derde land waarborgt dat zendingen 
dieren en goederen die naar de Unie 
worden uitgevoerd, voldoen aan de 
desbetreffende voorschriften van de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving;

Or. en

Amendement 962
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 119 – lid 2 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien van toepassing, de situatie met 
betrekking tot diergezondheid, zoönosen
en plantgezondheid, en de procedures voor 
kennisgeving, aan de Commissie en de 
bevoegde internationale organen, van 
uitbraken van dierziekten en 
plaagorganismen bij planten;

f) indien van toepassing, de situatie met 
betrekking tot diergezondheid en
zoönosen, en de procedures voor 
kennisgeving, aan de Commissie en de 
bevoegde internationale organen, van 
uitbraken van dierziekten;

Or. en

Amendement 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 119 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien van toepassing, de situatie met 
betrekking tot diergezondheid, zoönosen
en plantgezondheid, en de procedures voor 
kennisgeving, aan de Commissie en de 
bevoegde internationale organen, van 
uitbraken van dierziekten en 
plaagorganismen bij planten;

f) indien van toepassing, de situatie met 
betrekking tot diergezondheid en
zoönosen, en de procedures voor 
kennisgeving, aan de Commissie en de 
bevoegde internationale organen, van 
uitbraken van dierziekten;

Or. es

Motivering

In overeenstemming met het voor deze verordening voorgestelde toepassingsgebied.

Amendement 964
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 119 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien van toepassing, de situatie met f) indien van toepassing, de situatie met 



PE526.079v03-00 62/122 AM\1015542NL.doc

NL

betrekking tot diergezondheid, zoönosen
en plantgezondheid, en de procedures voor 
kennisgeving, aan de Commissie en de 
bevoegde internationale organen, van 
uitbraken van dierziekten en 
plaagorganismen bij planten;

betrekking tot diergezondheid en
zoönosen, en de procedures voor 
kennisgeving, aan de Commissie en de 
bevoegde internationale organen, van 
uitbraken van dierziekten;

Or. de

Amendement 965
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 119 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de reikwijdte en uitvoering van officiële 
controles betreffende dieren, planten en 
daarvan afgeleide producten die uit andere 
derde landen aankomen;

g) de reikwijdte en uitvoering van officiële 
controles betreffende dieren en daarvan 
afgeleide producten die uit andere derde 
landen aankomen;

Or. de

Motivering

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

Amendement 966
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 119 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de reikwijdte en uitvoering van officiële 
controles betreffende dieren, planten en 
daarvan afgeleide producten die uit andere 
derde landen aankomen;

g) de reikwijdte en uitvoering van officiële 
controles betreffende dieren en daarvan 
afgeleide producten die uit andere derde 
landen aankomen;
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Or. en

Amendement 967
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 119 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de garanties die het derde land kan 
geven ten aanzien van de naleving van of
de gelijkwaardigheid met de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde regelgeving.

h) de garanties die het derde land kan 
geven ten aanzien van de naleving van de 
in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving.

Or. en

Amendement 968
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 120 – alinea 1 – letter g – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) Plantenbeschermingsorganisatie voor 
Europa en het gebied van de 
Middellandse Zee

Schrappen

Or. de

Motivering

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

Amendement 969
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 120 – alinea 1 – letter g – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de Plantenbeschermingsorganisatie 
voor Europa en het gebied van de 
Middellandse Zee;

Schrappen

Or. en

Amendement 970
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 120 – alinea 1 – letter g – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) Plantenbeschermingsorganisatie voor 
Europa en het gebied van de 
Middellandse Zee

Schrappen

Or. de

Amendement 971
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 120 – alinea 1 – letter g – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) het secretariaat van het Internationaal 
Verdrag voor de bescherming van 
planten;

Schrappen

Or. de

Motivering

Door de uitsluiting van de sectorale voorschriften inzake plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen is het niet nodig deze in de verordening op te nemen.
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Amendement 972
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 120 – alinea 1 – letter g – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) het secretariaat van het Internationaal 
Verdrag voor de bescherming van 
planten;

Schrappen

Or. en

Amendement 973
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 120 – alinea 1 – letter g – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) het secretariaat van het Internationaal 
Verdrag voor de bescherming van 
planten;

Schrappen

Or. de

Amendement 974
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 120 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 123

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 123 Schrappen

Controles door derde landen in de 
lidstaten

1. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van:

a) op hun grondgebied geplande controles 
door de bevoegde autoriteiten van derde 
landen;

b) het beoogde schema en de reikwijdte 
van die controles.

2.

Aan de in lid 1 bedoelde controles kan 
door deskundigen van de Commissie 
worden deelgenomen op verzoek van een 
van de volgende autoriteiten:

a) de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten waar de controles worden 
verricht;

b) de bevoegde autoriteiten van het derde 
land dat de controles uitvoert.

Bij de organisatie van de deelname van 
deskundigen van de Commissie en het 
definitieve schema en de definitieve 
reikwijdte van de in lid 1 bedoelde 
controles werken de Commissie en de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar 
de controles worden verricht nauw samen.

3. De deelname van deskundigen van de 
Commissie aan de in lid 1 bedoelde 
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controles dient met name om:

a) advies te geven over de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde regelgeving;

b) op het niveau van de Unie beschikbare 
informatie en gegevens te verstrekken die 
nuttig kunnen zijn voor de controle die de 
bevoegde autoriteiten van het derde land 
uitvoeren;

c) de eenvormigheid van de door de 
bevoegde autoriteiten van derde landen 
verrichte controles te waarborgen.

Or. es

Motivering

Uitvoer moet buiten het toepassingsgebied van deze verordening vallen en door elke lidstaat 
zelf worden geregeld. De lidstaten moeten de Commissie op de hoogte brengen van de 
controles die derde landen gaan uitvoeren op hun grondgebied, zodat de Commissie de 
mogelijkheid krijgt deel te nemen aan deze controlebezoeken. Dit is namelijk moeilijk in te 
passen in het huidige systeem van bilaterale onderhandelingen inzake uitvoer tussen een 
lidstaat en een derde land.

Amendement 976
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie verzoekt derde landen die 
voornemens zijn dieren en goederen naar 
de Unie uit te voeren de volgende correcte, 
geactualiseerde informatie te verstrekken 
over de algemene organisatie en het 
algemene beheer van de sanitaire en 
fytosanitaire controlesystemen op hun 
grondgebied:

1. De Commissie verzoekt derde landen die 
voornemens zijn dieren en goederen naar 
de Unie uit te voeren de volgende correcte, 
geactualiseerde informatie te verstrekken 
over de algemene organisatie en het 
algemene beheer van de sanitaire 
controlesystemen op hun grondgebied:

(Bij aanname geldt deze wijziging voor het 
hele artikel.) 

Or. de
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Motivering

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

Amendement 977
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie verzoekt derde landen die 
voornemens zijn dieren en goederen naar 
de Unie uit te voeren de volgende correcte, 
geactualiseerde informatie te verstrekken 
over de algemene organisatie en het 
algemene beheer van de sanitaire en 
fytosanitaire controlesystemen op hun 
grondgebied:

1. De Commissie verzoekt derde landen die 
voornemens zijn dieren en goederen naar 
de Unie uit te voeren de volgende correcte, 
geactualiseerde informatie te verstrekken 
over de algemene organisatie en het 
algemene beheer van de sanitaire 
controlesystemen op hun grondgebied:

Or. en

Amendement 978
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie verzoekt derde landen die 
voornemens zijn dieren en goederen naar 
de Unie uit te voeren de volgende correcte, 
geactualiseerde informatie te verstrekken 
over de algemene organisatie en het 
algemene beheer van de sanitaire en 
fytosanitaire controlesystemen op hun 
grondgebied:

1. De Commissie verzoekt derde landen die 
voornemens zijn dieren en goederen naar 
de Unie uit te voeren de volgende correcte, 
geactualiseerde informatie te verstrekken 
over de algemene organisatie en het 
algemene beheer van de sanitaire 
controlesystemen op hun grondgebied:

Or. de
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Amendement 979
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 124– lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) alle sanitaire of fytosanitaire
regelgeving die op hun grondgebied is 
vastgesteld of voorgesteld;

a) alle sanitaire regelgeving die op hun 
grondgebied is vastgesteld of voorgesteld;

Or. en

Amendement 980
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) alle sanitaire of fytosanitaire
regelgeving die op hun grondgebied is 
vastgesteld of voorgesteld;

a) alle sanitaire regelgeving die op hun 
grondgebied is vastgesteld of voorgesteld;

Or. de

Amendement 981
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de risicobeoordelingsprocedures en de 
factoren waarmee bij de beoordeling van 
de risico's en de vaststelling van het 
passende niveau van sanitaire of 

b) de risicobeoordelingsprocedures en de 
factoren waarmee bij de beoordeling van 
de risico's en de vaststelling van het 
passende niveau van sanitaire bescherming 
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fytosanitaire bescherming rekening wordt 
gehouden;

rekening wordt gehouden;

Or. en

Amendement 982
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de risicobeoordelingsprocedures en de 
factoren waarmee bij de beoordeling van 
de risico's en de vaststelling van het 
passende niveau van sanitaire of 
fytosanitaire bescherming rekening wordt 
gehouden;

b) de risicobeoordelingsprocedures en de 
factoren waarmee bij de beoordeling van 
de risico's en de vaststelling van het 
passende niveau van sanitaire bescherming 
rekening wordt gehouden;

Or. de

Amendement 983
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) in voorkomend geval, de resultaten van 
officiële controles die verricht zijn op 
dieren en goederen die bestemd zijn om 
naar de Unie te worden uitgevoerd;

f) indien aanwezig, de resultaten van 
officiële controles die verricht zijn op 
dieren en goederen die bestemd zijn om 
naar de Unie te worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 984
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) in voorkomend geval, informatie over 
wijzigingen die in de structuur en werking 
van de controlesystemen zijn aangebracht 
om aan de sanitaire of fytosanitaire
voorschriften of aan de in artikel 121, 
tweede alinea, bedoelde aanbevelingen te 
voldoen.

g) in voorkomend geval, informatie over 
wijzigingen die in de structuur en werking 
van de controlesystemen zijn aangebracht 
om aan de sanitaire voorschriften of aan de 
in artikel 121, tweede alinea, bedoelde 
aanbevelingen te voldoen.

Or. en

Amendement 985
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) in voorkomend geval, informatie over 
wijzigingen die in de structuur en werking 
van de controlesystemen zijn aangebracht 
om aan de sanitaire of fytosanitaire
voorschriften of aan de in artikel 121, 
tweede alinea, bedoelde aanbevelingen te 
voldoen.

g) in voorkomend geval, informatie over 
wijzigingen die in de structuur en werking 
van de controlesystemen zijn aangebracht 
om aan de sanitaire voorschriften of aan de 
in artikel 121, tweede alinea, bedoelde 
aanbevelingen te voldoen.

Or. de

Amendement 986
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
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handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de voorwaarden waaraan voldaan moet 
worden door dieren en goederen die uit 
derde landen in de Unie binnenkomen, 
wanneer die noodzakelijk zijn om te 
waarborgen dat de dieren en goederen 
voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften van de regelgeving als 
bedoeld in artikel 1, lid 2, met uitzondering 
van artikel 1, lid 2, onder d), e), g) en h), 
en van artikel 6 van Verordening (EG) 
nr. 853/2004 of aan voorschriften 
waarvan erkend is dat zij ten minste 
gelijkwaardig zijn.

handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de voorwaarden waaraan voldaan moet 
worden door dieren en goederen die uit 
derde landen in de Unie binnenkomen, 
wanneer die noodzakelijk zijn om te 
waarborgen dat de dieren en goederen 
voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften van de regelgeving als 
bedoeld in artikel 1, lid 2, met uitzondering 
van artikel 1, lid 2, onder d), e), g) en h), 
en van artikel 6 van Verordening (EG) 
nr. 853/2004.

Or. en

Amendement 987
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het voorschrift dat zendingen van 
bepaalde dieren en goederen uit derde 
landen moeten worden verzonden vanuit en 
verkregen of bereid in inrichtingen die 
voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften als bedoeld in lid 1 of aan 
voorschriften waarvan erkend is dat zij 
ten minste gelijkwaardig zijn;

b) het voorschrift dat zendingen van 
bepaalde dieren en goederen uit derde 
landen moeten worden verzonden vanuit en 
verkregen of bereid in inrichtingen die 
voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften als bedoeld in lid 1;

Or. en

Amendement 988
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het voorschrift dat zendingen van 
bepaalde dieren en goederen vergezeld 
moeten gaan van een officieel certificaat, 
een officiële verklaring of enig ander 
bewijsstuk waaruit blijkt dat de zendingen 
voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften als bedoeld in lid 1 of aan 
voorschriften waarvan erkend is dat zij 
ten minste gelijkwaardig zijn;

c) het voorschrift dat zendingen van 
bepaalde dieren en goederen vergezeld 
moeten gaan van een officieel certificaat, 
een officiële verklaring of enig ander 
bewijsstuk waaruit blijkt dat de zendingen 
voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften als bedoeld in lid 1;

Or. en

Amendement 989
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 125 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) elk ander voorschrift dat noodzakelijk is 
om te waarborgen dat bepaalde dieren en 
goederen een niveau van bescherming van
de gezondheid en, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, het 
milieu bieden dat gelijkwaardig is aan het 
door de in lid 1 bedoelde voorschiften 
gewaarborgde niveau.

e) elk ander voorschrift dat noodzakelijk is 
om te waarborgen dat bepaalde dieren en 
goederen voldoen aan de in lid 1 bedoelde
voorschriften.

Or. en

Amendement 990
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie hecht door middel van
uitvoeringshandelingen haar goedkeuring 
aan daartoe strekkende verzoeken die 
worden ingediend door het betrokken derde 
land en vergezeld gaan van behoorlijke 
bewijsstukken en garanties dat de 
betrokken dieren en goederen uit dat derde 
land voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften als bedoeld in artikel 125, 
lid 1, of aan voorschriften die daaraan 
gelijkwaardig zijn. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld en aangepast volgens de in 
artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

2. De Commissie hecht door middel van
gedelegeerde handelingen, in 
overeenstemming met artikel 139, haar 
goedkeuring aan daartoe strekkende 
verzoeken die worden ingediend door het 
betrokken derde land en vergezeld gaan 
van behoorlijke bewijsstukken en garanties 
dat de betrokken dieren en goederen uit dat 
derde land voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften als bedoeld in artikel 125, 
lid 1, of aan voorschriften die daaraan 
gelijkwaardig zijn.

Or. en

Amendement 991
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de uitvoering door de bevoegde 
autoriteiten van het derde land van 
toereikende officiële controles en andere 
activiteiten om de aanwezigheid van 
gevaren voor de gezondheid van mensen,
dieren of planten, voor het dierenwelzijn 
dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu te beoordelen;

c) de uitvoering door de bevoegde 
autoriteiten van het derde land van 
toereikende officiële controles en andere 
activiteiten om de aanwezigheid van 
gevaren voor de gezondheid van mensen of
dieren, voor het dierenwelzijn dan wel voor 
het milieu te beoordelen;

Or. en

Amendement 992
Ewald Stadler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 126 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de uitvoering door de bevoegde 
autoriteiten van het derde land van 
toereikende officiële controles en andere 
activiteiten om de aanwezigheid van 
gevaren voor de gezondheid van mensen,
dieren of planten, voor het dierenwelzijn 
dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu te beoordelen;

c) de uitvoering door de bevoegde 
autoriteiten van het derde land van 
toereikende officiële controles en andere 
activiteiten om de aanwezigheid van 
gevaren voor de gezondheid van mensen of
dieren, voor het dierenwelzijn dan wel, wat 
ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu te beoordelen;

Or. de

Amendement 993
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 126– lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de regelmaat en snelheid waarmee het 
derde land informatie verstrekt over de 
aanwezigheid van gevaren voor de 
gezondheid van mensen, dieren of planten, 
voor het dierenwelzijn of, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu;

d) de regelmaat en snelheid waarmee het 
derde land informatie verstrekt over de 
aanwezigheid van gevaren voor de 
gezondheid van mensen of dieren, voor het 
dierenwelzijn of voor het milieu;

Or. en

Amendement 994
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 – lid 3 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de regelmaat en snelheid waarmee het 
derde land informatie verstrekt over de 
aanwezigheid van gevaren voor de 
gezondheid van mensen, dieren of planten, 
voor het dierenwelzijn of, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu;

d) de regelmaat en snelheid waarmee het 
derde land informatie verstrekt over de 
aanwezigheid van gevaren voor de 
gezondheid van mensen of dieren, voor het 
dierenwelzijn of, wat ggo's en
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu;

Or. de

Amendement 995
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 – lid 3 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de voorwaarden die van toepassing zijn 
op de inrichtingen waaruit dieren of 
goederen naar de Unie worden uitgevoerd, 
voldoen aan voorschriften die 
gelijkwaardig zijn aan de in artikel 125, 
lid 1, bedoelde voorschriften;

i) de voorwaarden die van toepassing zijn 
op de inrichtingen waaruit dieren of 
goederen naar de Unie worden uitgevoerd, 
voldoen aan de in artikel 125, lid 1, 
bedoelde voorschriften;

Or. en

Amendement 996
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) alle andere informatie of gegevens over 
de capaciteit van het derde land om te 
waarborgen dat in de Unie uitsluitend 
dieren en goederen binnenkomen die 

f) alle andere informatie of gegevens over 
de capaciteit van het derde land om te 
waarborgen dat in de Unie uitsluitend 
dieren en goederen binnenkomen die 
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hetzelfde of een gelijkwaardig niveau van 
bescherming bieden als de desbetreffende, 
in artikel 125, lid 1, bedoelde 
voorschriften.

hetzelfde niveau van bescherming bieden 
als de desbetreffende, in artikel 125, lid 1, 
bedoelde voorschriften.

Or. en

Amendement 997
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 127 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer er, in andere gevallen dan 
bedoeld in artikel 53 van Verordening
(EG) nr. 178/2002, artikel 249 van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] en artikel 27,
lid 1, artikel 29, lid 1, artikel 40, lid 2, 
artikel 41, lid 2, artikel 47, lid 1, 
artikel 49, lid 2, en artikel 50, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants], aanwijzingen zijn 
dat de binnenkomst in de Unie van 
bepaalde dieren of goederen die afkomstig 
zijn uit een derde land, een regio daarvan 
of een groep van derde landen, een risico 
voor de gezondheid van mensen, dieren of 
planten, dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu kan opleveren of wanneer er 
aanwijzingen zijn dat de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving wellicht op grote 
schaal en op ernstige wijze niet wordt 
nageleefd, stelt de Commissie door middel 
van uitvoeringshandelingen de 
maatregelen vast die noodzakelijk zijn om 
dat risico in te perken of de vastgestelde 
niet-naleving te beëindigen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 

1. Wanneer er, in andere gevallen dan 
bedoeld in artikel 53 van Verordening
(EG) nr. 178/2002, artikel 249 van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], aanwijzingen 
zijn dat de binnenkomst in de Unie van 
bepaalde dieren of goederen die afkomstig 
zijn uit een derde land, een regio daarvan 
of een groep van derde landen, een risico 
voor de gezondheid van mensen of dieren, 
dan wel voor het milieu kan opleveren of 
wanneer er aanwijzingen zijn dat de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving 
wellicht op grote schaal en op ernstige 
wijze niet wordt nageleefd, stelt de 
Commissie door middel van gedelegeerde 
handelingen, overeenkomstig artikel 139,
de maatregelen vast die noodzakelijk zijn 
om dat risico in te perken of de 
vastgestelde niet-naleving te beëindigen.
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de in artikel 141, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 998
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 127 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer er, in andere gevallen dan 
bedoeld in artikel 53 van Verordening
(EG) nr. 178/2002, artikel 249 van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] en artikel 27, 
lid 1, artikel 29, lid 1, artikel 40, lid 2, 
artikel 41, lid 2, artikel 47, lid 1, 
artikel 49, lid 2, en artikel 50, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants], aanwijzingen zijn 
dat de binnenkomst in de Unie van 
bepaalde dieren of goederen die afkomstig 
zijn uit een derde land, een regio daarvan 
of een groep van derde landen, een risico 
voor de gezondheid van mensen, dieren of 
planten, dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu kan opleveren of wanneer er 
aanwijzingen zijn dat de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving wellicht op grote 
schaal en op ernstige wijze niet wordt 
nageleefd, stelt de Commissie door middel 
van uitvoeringshandelingen de maatregelen 
vast die noodzakelijk zijn om dat risico in 
te perken of de vastgestelde niet-naleving 
te beëindigen. Deze uitvoeringshandeling 
wordt overeenkomstig de in artikel 141, lid 
2, bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

1. Wanneer er, in andere gevallen dan 
bedoeld in artikel 53 van Verordening
(EG) nr. 178/2002, artikel 249 van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] aanwijzingen 
zijn dat de binnenkomst in de Unie van 
bepaalde dieren of goederen die afkomstig 
zijn uit een derde land, een regio daarvan 
of een groep van derde landen, een risico 
voor de gezondheid van mensen, dieren, 
dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu kan opleveren of wanneer er 
aanwijzingen zijn dat de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving wellicht op grote 
schaal en op ernstige wijze niet wordt 
nageleefd, stelt de Commissie door middel 
van uitvoeringshandelingen de maatregelen 
vast die noodzakelijk zijn om dat risico in 
te perken of de vastgestelde niet-naleving 
te beëindigen. Deze uitvoeringshandeling 
wordt overeenkomstig de in artikel 141, lid 
2, bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.
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Or. de

Amendement 999
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 127– lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het voorschrift dat zendingen van de in 
lid 1 bedoelde dieren en goederen die uit 
bepaalde derde landen of regio's daarvan 
afkomstig zijn of verzonden worden, 
vergezeld gaan van een officieel certificaat, 
een officiële verklaring of enig ander 
bewijsstuk waaruit blijkt dat de zending 
voldoet aan de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving of aan voorschriften waarvan 
erkend is dat zij ten minste gelijkwaardig 
zijn;

d) het voorschrift dat zendingen van de in 
lid 1 bedoelde dieren en goederen die uit 
bepaalde derde landen of regio's daarvan 
afkomstig zijn of verzonden worden, 
vergezeld gaan van een officieel certificaat, 
een officiële verklaring of enig ander 
bewijsstuk waaruit blijkt dat de zending 
voldoet aan de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving;

Or. en

Amendement 1000
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 128

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 128 Schrappen

Gelijkwaardigheid

1. Op de gebieden waarop de regelgeving 
als bedoeld in artikel 1, lid 2, met 
uitzondering van artikel 1, lid 2, onder d), 
e), g) en h), van toepassing is, kan de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen erkennen dat 
maatregelen die in een derde land of
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regio's daarvan worden toegepast, 
gelijkwaardig zijn aan de voorschriften 
van die regelgeving, op basis van:

a) een gedegen onderzoek van de 
informatie en gegevens die het derde land 
krachtens artikel 124, lid 1, verstrekt;

b) in voorkomend geval, de bevredigende 
resultaten van een overeenkomstig 
artikel 119, lid 1, verrichte controle.

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

2. In de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden de 
voorwaarden vastgesteld voor de 
binnenkomst in de Unie van dieren en 
goederen uit het betrokken derde land of 
regio's daarvan, die betrekking kunnen 
hebben op:

a) de aard en inhoud van de officiële 
certificaten of verklaringen waarvan de 
dieren of goederen vergezeld moeten 
gaan;

b) specifieke voorschriften voor de 
binnenkomst van de dieren of goederen in 
de Unie en de officiële controles die bij 
binnenkomst in de Unie moeten worden 
verricht;

c) zo nodig, procedures voor de opstelling 
en wijziging van lijsten van regio's of 
inrichtingen in het betrokken derde land 
waaruit dieren en goederen in de Unie 
mogen binnenkomen.

3. Wanneer niet meer aan de 
voorwaarden voor de erkenning van 
gelijkwaardigheid wordt voldaan, trekt de 
Commissie de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandelingen onverwijld in 
door middel van uitvoeringshandelingen.

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

(Dit amendement is van toepassing op de 



AM\1015542NL.doc 81/122 PE526.079v03-00

NL

gehele tekst. Overwegingen moeten ook 
dienovereenkomstig worden aangepast.)

Or. en

Motivering

Het gevaar bestaat dat producten uit derde landen worden aangemerkt als "gelijkwaardig", 
terwijl ze in de ogen van velen niet werkelijk aan de EU-wetgeving voldoen. Opneming van 
dit begrip in deze verordening creëert onbeheersbare mogelijkheden tot misbruik 
(bijvoorbeeld wat betreft de behandeling van karkassen en hormoongebruik in de 
vleesproductie).

Amendement 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 128 bis

Steun aan ontwikkelingslanden

1. Om te verzekeren dat 
ontwikkelingslanden de bepalingen van 
deze verordening kunnen nakomen, 
kunnen de volgende steunmaatregelen 
worden uitgevaardigd en van kracht 
blijven zolang zij een aanwijsbaar effect 
hebben:

- het voldoen aan de voorwaarden voor de 
binnenkomst van dieren en goederen in 
de Unie

- uitwerking van richtsnoeren voor de 
organisatie van ambtelijke controles van 
de producten die naar de Unie worden 
uitgevoerd;

- uitzending van deskundigen van de 
Europese Unie of van de lidstaten naar 
ontwikkelingslanden ter ondersteuning 
van de organisatie van officiële controles

- deelname van controlepersoneel uit 
ontwikkelingslanden aan opleidingen of 
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trainingen.

2. de Commissie krijgt overeenkomstig 
artikel 139 de bevoegdheid gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met bepalingen 
over de in lid 1 genoemde ondersteuning 
van ontwikkelingslanden.

Or. de

Motivering

Op basis van regelgeving die reeds van toepassing is, moeten ontwikkelingslanden ook in het 
vervolg verzekerd zijn van ondersteuning bij de opbouw van hun controlecapaciteit. 

Amendement 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 129 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan opleidingsactiviteiten
organiseren voor de personeelsleden van 
de bevoegde autoriteiten en in voorkomend 
geval voor personeelsleden van andere 
autoriteiten van de lidstaten die betrokken 
zijn bij onderzoeken naar mogelijke 
schendingen van deze verordening en de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving.

De Commissie organiseert
opleidingsactiviteiten voor de 
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten en in voorkomend geval voor 
personeelsleden van andere autoriteiten 
van de lidstaten die betrokken zijn bij 
onderzoeken naar mogelijke schendingen 
van deze verordening en de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde regelgeving.

Or. es

Motivering

Het is logisch dat dit geen bevoegdheid van de Commissie, maar een mandaat van de Raad en 
het Parlement moet zijn.

Amendement 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Voorstel voor een verordening
Artikel 129 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan die activiteiten in 
samenwerking met lidstaten organiseren.

De Commissie organiseert die activiteiten 
in samenwerking met lidstaten.

Or. es

Motivering

Het is logisch dat dit geen bevoegdheid van de Commissie, maar een mandaat van de Raad en 
het Parlement moet zijn.

Amendement 1004
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door de Commissie wordt een 
geautomatiseerd 
informatiemanagementsysteem voor de 
geïntegreerde werking van de 
mechanismen en tools voor het beheer en
de verwerking van de gegevens, informatie 
en documenten betreffende officiële 
controles (Imsoc) opgericht en beheerd.

1. Door de Commissie wordt een 
geautomatiseerd 
informatiemanagementsysteem opgericht 
en beheerd voor de geïntegreerde werking 
van de mechanismen en tools waarmee de 
gegevens, informatie en documenten 
betreffende officiële controles die 
elektronisch zijn opgeslagen bij 
databanken in de lidstaten, doorgegeven 
en beheerd worden (Imsoc).

Or. de

Motivering

Bestaande databanken in de lidstaten moeten voor de overdracht van de betreffende gegevens 
kunnen worden gebruikt. 

Amendement 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies
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Voorstel voor een verordening
Artikel 130 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door de Commissie wordt een 
geautomatiseerd 
informatiemanagementsysteem voor de 
geïntegreerde werking van de 
mechanismen en tools voor het beheer en 
de verwerking van de gegevens, informatie 
en documenten betreffende officiële 
controles (Imsoc) opgericht en beheerd.

1. Door de Commissie wordt een 
geautomatiseerd 
informatiemanagementsysteem voor de 
geïntegreerde werking van de 
mechanismen en tools voor het beheer en 
de verwerking van de gegevens, informatie 
en documenten betreffende officiële 
controles (Imsoc) opgericht en beheerd en 
automatisch uitgewisseld.

Or. en

Amendement 1006
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door de Commissie wordt een 
geautomatiseerd 
informatiemanagementsysteem voor de 
geïntegreerde werking van de 
mechanismen en tools voor het beheer en 
de verwerking van de gegevens, informatie 
en documenten betreffende officiële 
controles (Imsoc) opgericht en beheerd.

1. Door de Commissie wordt een 
geautomatiseerd 
informatiemanagementsysteem voor de 
geïntegreerde werking van de 
mechanismen en tools voor het beheer en 
de verwerking van de gegevens, informatie 
en documenten betreffende officiële 
controles (Imsoc) opgericht en beheerd, 
daarbij rekening houdend met bestaande 
nationale systemen.

Or. en

Motivering

Een aantal lidstaten heeft al elektronische systemen voor een vermindering van de 
administratie en verbetering van de kosteneffectiviteit ingevoerd of heeft toegezegd deze in te 
voeren. Om onnodig dubbel werk te voorkomen moet bij een toekomstig 
informatiemanagementsysteem dat wordt opgericht door de Commissie rekening worden 
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gehouden met alle bestaande systemen en moet het nieuwe systeem hiermee compatibel zijn.

Amendement 1007
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie en de lidstaten 
maken bij het doorgeven van 
elektronische certificaten of andere 
elektronische documenten gebruik van 
internationaal gestandaardiseerde 
programmeertalen, berichtenstructuren 
en overdrachtsprotocollen, en van veilige 
doorgiftemethoden.

Or. de

Motivering

Grondvoorwaarde voor het functioneren is de interoperabiliteit van de systemen. 

Amendement 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bestaande, door de Commissie 
beheerde computersystemen die voor de 
snelle uitwisseling van gegevens, 
informatie en documenten in verband met 
risico's voor de gezondheid van mensen en 
dieren, voor het dierenwelzijn en voor de 
plantgezondheid worden gebruikt, zoals 
vastgesteld bij artikel 50 van Verordening
(EG) nr. 178/2002, artikel 20 van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 

b) de bestaande, door de Commissie 
beheerde computersystemen die voor de 
snelle uitwisseling van gegevens, 
informatie en documenten in verband met 
risico's voor de gezondheid van mensen en 
dieren, voor het dierenwelzijn, voor de 
biologische landbouw en voor alle andere 
terreinen worden gebruikt, zoals 
vastgesteld bij artikel 50 van Verordening
(EG) nr. 178/2002 en artikel 20 van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
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Regulation on animal health] en artikel 97 
van Verordening (EU) nr. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] volledig 
geïntegreerd en zo nodig aangepast;

of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] volledig 
geïntegreerd en zo nodig aangepast;

Or. es

Motivering

In dit artikel wordt niet verwezen naar het OFIS-systeem, dat in de biologische landbouw 
wordt gebruikt, en het is niet duidelijk of de gedifferentieerde kwaliteitsinformatie zal worden 
opgenomen. In overeenstemming met het toepassingsgebied dat voor deze verordening werd 
voorgesteld middels het amendement op artikel 1, lid 2, letter g.

Amendement 1009
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bestaande, door de Commissie 
beheerde computersystemen die voor de 
snelle uitwisseling van gegevens, 
informatie en documenten in verband met 
risico's voor de gezondheid van mensen en 
dieren, voor het dierenwelzijn en voor de 
plantgezondheid worden gebruikt, zoals 
vastgesteld bij artikel 50 van Verordening
(EG) nr. 178/2002, artikel 20 van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] en artikel 97 
van Verordening (EU) nr. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] volledig 
geïntegreerd en zo nodig aangepast;

b) de bestaande, door de Commissie 
beheerde computersystemen die voor de 
snelle uitwisseling van gegevens, 
informatie en documenten in verband met 
risico's voor de gezondheid van mensen en 
dieren en voor het dierenwelzijn worden 
gebruikt, zoals vastgesteld bij artikel 50 
van Verordening (EG) nr. 178/2002, 
artikel 20 van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] volledig geïntegreerd en zo 
nodig aangepast;

Or. de
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Motivering

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

Amendement 1010
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bestaande, door de Commissie 
beheerde computersystemen die voor de 
snelle uitwisseling van gegevens, 
informatie en documenten in verband met 
risico's voor de gezondheid van mensen en 
dieren, voor het dierenwelzijn en voor de 
plantgezondheid worden gebruikt, zoals 
vastgesteld bij artikel 50 van Verordening
(EG) nr. 178/2002, artikel 20 van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] en artikel 97 
van Verordening (EU) nr. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] volledig 
geïntegreerd en zo nodig aangepast;

b) de bestaande, door de Commissie 
beheerde computersystemen die voor de 
snelle uitwisseling van gegevens, 
informatie en documenten in verband met 
risico's voor de gezondheid van mensen en 
dieren en voor het dierenwelzijn en in 
verband met voedselfraude in het 
algemeen worden gebruikt, zoals 
vastgesteld bij artikel 50 van Verordening
(EG) nr. 178/2002, artikel 20 van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] volledig 
geïntegreerd en zo nodig aangepast;

Or. en

Amendement 1011
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bestaande, door de Commissie 
beheerde computersystemen die voor de 

b) de bestaande, door de Commissie 
beheerde computersystemen die voor de 
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snelle uitwisseling van gegevens, 
informatie en documenten in verband met 
risico's voor de gezondheid van mensen en 
dieren, voor het dierenwelzijn en voor de 
plantgezondheid worden gebruikt, zoals 
vastgesteld bij artikel 50 van Verordening
(EG) nr. 178/2002, artikel 20 van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] en artikel 97 
van Verordening (EU) nr. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] volledig 
geïntegreerd en zo nodig aangepast;

snelle uitwisseling van gegevens, 
informatie en documenten in verband met 
risico's voor de gezondheid van mensen en 
dieren en voor het dierenwelzijn worden 
gebruikt, zoals vastgesteld bij artikel 50 
van Verordening (EG) nr. 178/2002, 
artikel 20 van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] volledig geïntegreerd en zo 
nodig aangepast;

Or. de

Amendement 1012
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij het uitwisselen van elektronische 
gegevens, zoals elektronische certificaten, 
gebruiken de Commissie en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten 
internationaal gestandaardiseerde taal, 
berichtenstructuren en 
uitwisselingsprotocollen.

Or. en

Amendement 1013
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 132 – lid 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is echter bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vraag wanneer en in welke mate de 
eerste alinea op de in de tweede alinea 
bedoelde goederen van toepassing is.

Schrappen

Or. en

Amendement 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 132 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij uitvoer van dieren of goederen 
waarop de regelgeving van de Unie 
betreffende de afgifte van het 
uitvoercertificaat van toepassing is, stelt 
het Imsoc de bevoegde autoriteiten van de 
plaats van verzending en de andere 
bevoegde autoriteiten die met de 
uitvoering van officiële controles op die 
dieren of goederen belast zijn, in staat 
gegevens, informatie en documenten over 
die dieren en goederen, alsook over de 
resultaten van op die dieren en goederen 
uitgevoerde controles, realtime uit te 
wisselen.

Schrappen

Or. es

Motivering

Daar er geen gemeenschappelijk beleid voor buitenlandse handel bestaat, moet de Commissie 
niet betrokken zijn bij bilaterale onderhandelingen tussen een derde land en een lidstaat over 
de voorwaarden voor de uitvoer naar dat derde land.
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Amendement 1015
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 134 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij hun optreden overeenkomstig dit 
hoofdstuk verlenen de bevoegde 
autoriteiten voorrang aan maatregelen die 
moeten worden genomen om risico's voor 
de gezondheid van mensen, dieren en 
planten, voor het dierenwelzijn en, wat 
ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu, weg te nemen of in 
te perken.

1. Bij hun optreden overeenkomstig dit 
hoofdstuk verlenen de bevoegde 
autoriteiten voorrang aan maatregelen die 
moeten worden genomen om risico's voor 
de gezondheid van mensen en dieren, voor 
het dierenwelzijn en voor het milieu, weg 
te nemen of in te perken. Gezien het 
toenemende aantal gevallen van fraude op 
het gebied van voedsel wordt sterker de 
nadruk gelegd op het bestrijden van 
praktijken die consumenten misleiden wat 
betreft de aard of de kwaliteit van het 
voedsel dat zij kopen en consumeren.

Or. en

Amendement 1016
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 134 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij hun optreden overeenkomstig dit 
hoofdstuk verlenen de bevoegde 
autoriteiten voorrang aan maatregelen die 
moeten worden genomen om risico's voor 
de gezondheid van mensen, dieren en 
planten, voor het dierenwelzijn en, wat 
ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu, weg te nemen of in 
te perken.

1. Bij hun optreden overeenkomstig dit 
hoofdstuk verlenen de bevoegde 
autoriteiten voorrang aan maatregelen die 
moeten worden genomen om risico's voor 
de gezondheid van mensen en dieren, voor 
het dierenwelzijn en, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu, weg te nemen of in te perken.

Or. de
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Amendement 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 134 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij hun optreden overeenkomstig dit 
hoofdstuk verlenen de bevoegde 
autoriteiten voorrang aan maatregelen die 
moeten worden genomen om risico's voor 
de gezondheid van mensen, dieren en 
planten, voor het dierenwelzijn en, wat 
ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu, weg te nemen of in 
te perken.

1. Bij hun optreden overeenkomstig dit 
hoofdstuk verlenen de bevoegde 
autoriteiten voorrang aan maatregelen die 
moeten worden genomen om risico's voor 
de gezondheid van mensen en dieren, voor 
het dierenwelzijn en, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu, weg te nemen of in te perken.

Or. es

Motivering

In overeenstemming met het toepassingsgebied dat voor deze verordening werd voorgesteld 
middels het amendement op artikel 1, lid 2, letter g.

Amendement 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 134 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de uitvoering van verscherpte officiële 
controles op dieren, goederen en 
exploitanten gedurende een passende 
periode;

a) de uitvoering van verscherpte officiële 
controles op dieren, goederen en 
exploitanten gedurende een passende 
periode overeenkomstig de aard van het 
risico;

Or. es

Motivering

De termijn moet aangepast worden aan het mogelijke risico teneinde subjectieve 
interpretaties te vermijden.
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Amendement 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 135 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nemen de bevoegde autoriteiten 
passende maatregelen om te waarborgen 
dat de exploitant de niet-naleving verhelpt 
en vermijdt dat deze zich opnieuw 
voordoet.

b) nemen de bevoegde autoriteiten 
passende maatregelen om te waarborgen 
dat de exploitant de niet-naleving verhelpt 
en systemen instelt om te voorkomen dat 
deze zich opnieuw voordoet.

Or. en

Motivering

De eis van Verordening 1/2005 is dat de vervoerder "voorzieningen" moet treffen "om 
herhaling [van de inbreuken] te voorkomen". Dit is een duidelijkere formulering dan die 
wordt voorgesteld door de Commissie.

Amendement 1020
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 135 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) indien de resultaten van de officiële 
controles op journaals, als bedoeld in 
artikel 18, lid 1, onder b), punt i), niet 
bevredigend zijn, het verplichten van de 
organisator om de organisatie van het 
voorgenomen lange transport te wijzigen, 
zodat deze in overeenstemming is met 
Verordening (EG) nr. 1/2005.

Or. en
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Motivering

In Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer is bepaald dat 
wanneer uit een journaal (het journaal dat moet worden ingediend bij de bevoegde autoriteit 
vóór aanvang van het langeafstandsvervoer van dieren) niet blijkt dat de verordening tijdens 
de reis is nageleefd, de bevoegde autoriteit kan verlangen dat de organisatie van het 
voorgenomen lange transport wordt gewijzigd. Met de voorgestelde verordening inzake 
officiële controles wordt deze bepaling van Verordening 1/2005 ingetrokken. Deze bepaling 
moet derhalve worden opgenomen in de voorgestelde verordening inzake officiële controles.

Amendement 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 135 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het gebieden van het lossen, overladen 
in andere vervoermiddelen, onderbrengen
en verzorgen van dieren, 
quarantaineperioden en het uitstellen van 
de slacht van dieren;

b) het gebieden van het lossen, overladen 
in andere vervoermiddelen, onderbrengen
in geschikte huisvesting met adequate 
verzorging van de dieren, 
quarantaineperioden en het uitstellen van 
de slacht van dieren en, indien nodig, het 
zoeken van veterinaire hulp;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om duidelijker te zijn over wat wordt bedoeld met "onderbrengen en 
verzorgen". De voorgestelde aanvullende woorden zijn opgenomen in Verordening 1/2005 
inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer. Met de voorgestelde verordening 
inzake officiële controles worden deze woorden van Verordening 1/2005 geschrapt. Zij 
moeten derhalve worden opgenomen in de voorgestelde verordening inzake officiële 
controles.

Amendement 1022
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 135 – lid 2 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) het verplichten van exploitanten die 
het doden van dieren of hieraan 
gerelateerde activiteiten die vallen binnen 
de werkingssfeer van Verordening (EG) 
nr. 1099/2009 uitvoeren om hun 
standaardwerkwijzen aan te passen en 
meer in het bijzonder hun productie te 
vertragen dan wel stop te zetten;

Or. en

Motivering

Deze bevoegdheid is opgenomen in Verordening 1099/2009 inzake de bescherming van dieren 
bij het doden. Met de voorgestelde verordening inzake officiële controles wordt deze 
bevoegdheid van Verordening 1099/2009 ingetrokken. Deze bevoegdheid moet derhalve 
worden opgenomen in de voorgestelde verordening inzake officiële controles.

Amendement 1023
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 135 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het gebieden dat bepaalde activiteiten 
van de betrokken exploitant aan meer 
uitgebreide of systematische officiële 
controles worden onderworpen;

f) het gebieden dat bepaalde activiteiten 
van de betrokken exploitant aan meer 
uitgebreide of systematische officiële 
controles worden onderworpen, waaronder 
het vereisen van de aanwezigheid van een 
dierenarts bij het laden van de dieren, in 
het geval van dierenvervoer;

Or. en

Motivering

In Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer krijgt de 
bevoegde autoriteit de bevoegdheid om de aanwezigheid van een dierenarts te vereisen bij het 
laden van de dieren. Met de voorgestelde verordening inzake officiële controles worden deze 
woorden van Verordening 1/2005 geschrapt. Derhalve moeten ze worden opgenomen in de 
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voorgestelde verordening inzake officiële controles, omdat dit een belangrijke maatregel is 
voor het verbeteren van de naleving van de voorschriften inzake de bescherming van dieren 
tijdens het vervoer.

Amendement 1024
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 135 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) het gebieden van de schorsing of 
intrekking van de erkenning van de 
inrichting, het bedrijf, de houderij of het 
vervoermiddel in kwestie, of van de 
vergunning van de vervoerder;

j) het gebieden van de schorsing of 
intrekking van de erkenning van de 
inrichting, het bedrijf, de houderij of het 
vervoermiddel in kwestie, of van de 
vergunning van de vervoerder of van het 
certificaat van vakbekwaamheid van de 
bestuurder;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat in aangewezen gevallen het certificaat van vakbekwaamheid van de 
bestuurder kan worden geschorst of ingetrokken, met name wanneer uit de niet-naleving blijkt 
dat de bestuurder niet over voldoende kennis beschikt om dieren te vervoeren zoals vereist 
door Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer.

Amendement 1025
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 135 – lid 2 – punt l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) indien bij een officiële controle van 
journaals overeenkomstig artikel 18, lid 1, 
onder b), punt i) een overtreding wordt 
vastgesteld, de organisator verplichten om 
het voorgenomen lange transport aan te 
passen zodat aan Verordening (EG) nr. 
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1/2005 wordt voldaan.

Or. en

Amendement 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 136 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast het beoogde economische voordeel 
moet bij het bepalen van de hoogte van de 
sanctie ook rekening worden gehouden 
met het risico op gezondheidsschade voor 
de consument.

Or. de

Motivering

Ook in gevallen waarbij het economische voordeel van het vergrijp niet zeer groot is, maar 
waarbij de gezondheid van de consument potentieel ernstig in gevaar gebracht kan worden, 
moeten overeenkomstig zware sancties gelden.

Amendement 1027
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 136 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
financiële sancties die van toepassing zijn 
op opzettelijke schendingen van deze 
verordening en de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving, het met de 
schending beoogde economische gewin ten 
minste ongedaan maken.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
financiële sancties die van toepassing zijn 
op opzettelijke schendingen van deze 
verordening en de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving, worden vastgesteld 
op ten minste tweemaal het met de 
schending beoogde economische gewin.

Or. en
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Amendement 1028
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 136 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
financiële sancties die van toepassing zijn 
op opzettelijke schendingen van deze 
verordening en de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving, het met de 
schending beoogde economische gewin ten 
minste ongedaan maken.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
financiële sancties die van toepassing zijn 
op opzettelijke schendingen van deze 
verordening en de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde regelgeving, ten minste tweemaal 
zo hoog zijn als het met de schending 
beoogde economische gewin.

Or. en

Amendement 1029
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 136 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) valse of misleidende officiële 
certificering;

b) valse of misleidende officiële 
certificering en aangiften;

Or. en

Amendement 1030
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 136 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) gezondheidsschade voor de 
consument
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Or. de

Amendement 1031
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 136 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
middelen die voortkomen uit de 
toepassing van de geldboeten als bedoeld 
in dit artikel, worden gebruikt voor 
voorlichting en opleiding in de 
productiefase waarop de sanctie 
betrekking heeft.

Or. it

Amendement 1032
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 136 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 136 bis

Melding van inbreuken

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten doeltreffende en 
betrouwbare mechanismen opzetten om 
de melding aan de bevoegde autoriteiten 
van mogelijke of feitelijke inbreuken op 
deze verordening en op nationale 
bepalingen die gerelateerd zijn aan deze 
verordening aan te moedigen.

2. De in lid 1 bedoelde mechanismen 
omvatten ten minste:

a) specifieke procedures voor de ontvangst 
van meldingen van schendingen en de 
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follow-up daarvan;

b) een passende bescherming van 
werknemers van instellingen die 
inbreuken melden welke binnen een 
instelling hebben plaatsgevonden, 
minimaal tegen vergelding, discriminatie 
of andere soorten onbillijke behandeling;

c) bescherming van persoonsgegevens van 
zowel de persoon die de inbreuken meldt 
als de natuurlijke persoon die, naar wordt 
vermoed, voor een inbreuk 
verantwoordelijk zou zijn in 
overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG.

d) duidelijke regels om te waarborgen dat 
de identiteit van de persoon die de binnen 
een instelling gepleegde inbreuken meldt, 
in alle gevallen vertrouwelijk blijft, tenzij 
bekendmaking volgens het nationale recht 
wordt vereist in het kader van nader 
onderzoek of een daaropvolgende 
gerechtelijke procedure.

3. De lidstaten eisen dat de instellingen 
over passende procedures beschikken 
opdat hun werknemers in staat zijn 
inbreuken intern via een specifiek, 
onafhankelijk en zelfstandig kanaal te 
melden. Dat kanaal kan ook worden 
ingericht via door de sociale partners 
getroffen regelingen. Dezelfde 
bescherming als bedoeld in lid 2, punten 
b), c) en d), is van toepassing.

Or. en

Motivering

Dit artikel, dat is gericht op de bescherming van klokkenluiders, is in diverse 
wetgevingshandelingen opgenomen.

Amendement 1033
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie aanwijzingen heeft 
dat de controlesystemen van een lidstaat 
ernstige tekortkomingen vertonen die een 
mogelijk en wijdverspreid risico kunnen 
inhouden voor de gezondheid van mensen,
dieren of planten, voor het dierenwelzijn, 
dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu, of kunnen leiden tot een 
wijdverspreide inbreuk op de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde regelgeving, stelt zij door 
middel van uitvoeringshandelingen een of 
meer van de volgende maatregelen vast, 
die zullen worden toegepast totdat de 
tekortkoming van het controlesysteem is 
weggenomen:

Wanneer de Commissie aanwijzingen heeft 
dat de controlesystemen van een lidstaat 
ernstige tekortkomingen vertonen die een 
mogelijk en wijdverspreid risico kunnen 
inhouden voor de gezondheid van mensen
of dieren, voor het dierenwelzijn, dan wel 
voor het milieu, of kunnen leiden tot
teleurstellende 
consumentenverwachtingen ten aanzien 
van de aard, kwaliteit en samenstelling 
van voedsel en goederen of anders 
kunnen leiden tot een wijdverspreide 
inbreuk op de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving, stelt zij door middel van 
uitvoeringshandelingen een of meer van de 
volgende maatregelen vast, die zullen 
worden toegepast totdat de tekortkoming 
van het controlesysteem is weggenomen:

Or. en

Amendement 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie aanwijzingen heeft 
dat de controlesystemen van een lidstaat 
ernstige tekortkomingen vertonen die een 
mogelijk en wijdverspreid risico kunnen 
inhouden voor de gezondheid van mensen,
dieren of planten, voor het dierenwelzijn,
dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu, of kunnen leiden tot een 
wijdverspreide inbreuk op de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde regelgeving, stelt zij door 
middel van uitvoeringshandelingen een of 

Wanneer de Commissie aanwijzingen heeft 
dat de controlesystemen van een lidstaat 
ernstige tekortkomingen vertonen die een 
mogelijk en wijdverspreid risico kunnen 
inhouden voor de gezondheid van mensen
of dieren, dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu, of kunnen leiden tot een 
wijdverspreide inbreuk op de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde regelgeving, stelt zij door 
middel van uitvoeringshandelingen een of 
meer van de volgende maatregelen vast, 
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meer van de volgende maatregelen vast, 
die zullen worden toegepast totdat de 
tekortkoming van het controlesysteem is 
weggenomen:

die zullen worden toegepast totdat de 
tekortkoming van het controlesysteem is 
weggenomen:

Or. es

Motivering

Dierenwelzijn kan niet worden gelijkgesteld met de gezondheid van mensen. In ieder geval 
moet worden gepreciseerd bij welke inbreuken op de dierenwelzijnsregelgeving een beroep 
kan worden gedaan op dit artikel.

Amendement 1035
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 137 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie aanwijzingen heeft 
dat de controlesystemen van een lidstaat 
ernstige tekortkomingen vertonen die een 
mogelijk en wijdverspreid risico kunnen 
inhouden voor de gezondheid van mensen,
dieren of planten, voor het dierenwelzijn, 
dan wel, wat ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen betreft, voor 
het milieu, of kunnen leiden tot een 
wijdverspreide inbreuk op de in artikel 1, 
lid 2, bedoelde regelgeving, stelt zij door 
middel van uitvoeringshandelingen een of 
meer van de volgende maatregelen vast, 
die zullen worden toegepast totdat de 
tekortkoming van het controlesysteem is 
weggenomen:

Wanneer de Commissie aanwijzingen heeft 
dat de controlesystemen van een lidstaat 
ernstige tekortkomingen vertonen die een 
mogelijk en wijdverspreid risico kunnen 
inhouden voor de gezondheid van mensen
of dieren, voor het dierenwelzijn, dan wel, 
wat ggo's en gewasbeschermingsmiddelen 
betreft, voor het milieu, of kunnen leiden 
tot een wijdverspreide inbreuk op de in 
artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving, stelt 
zij door middel van uitvoeringshandelingen 
een of meer van de volgende maatregelen 
vast, die zullen worden toegepast totdat de 
tekortkoming van het controlesysteem is 
weggenomen:

Or. de

Amendement 1036
Martina Anderson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 139 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 15, lid 2, de 
artikelen 16 en 17, artikel 18, lid 3, de 
artikelen 19 tot en met 22, artikel 23, lid 1, 
artikel 24, lid 1, artikel 25, lid 3, artikel 26, 
lid 2, artikel 40, artikel 43, lid 4, artikel 45, 
lid 3, de artikelen 46 en 49, artikel 51, 
lid 1, artikel 52, leden 1 en 2, artikel 56, 
lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 62, lid 2, 
artikel 69, lid 3, artikel 75, leden 1 en 2, 
artikel 97, lid 2, artikel 98, lid 6, artikel 99, 
lid 2, artikel 101, lid 3, artikel 106, lid 3, de 
artikelen 110 en 111, artikel 114, lid 4, 
artikel 125, lid 1, artikel 132, lid 1, derde 
alinea, artikel 133, artikel 138, leden 1 en 
2, artikel 143, lid 2, artikel 144, lid 3, 
artikel 151, lid 3, artikel 153, lid 3, en 
artikel 159, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van de inwerkingtreding van 
deze verordening.

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 15, lid 2,
onder a), c) en d), de artikelen 16 en 17, 
artikel 18, lid 3, de artikelen 19, onder b), 
c) en d), artikel 20, onder b), c) en d), 
artikel 21, onder b), c) en d), artikel 22,
onder b), c) en d), artikel 23, lid 1, 
artikel 24, lid 1, onder b), c) en d),
artikel 25, lid 3, artikel 26, lid 2, artikel 40, 
artikel 43, lid 4, artikel 45, lid 3, de 
artikelen 46 en 49, artikel 51, lid 1, 
artikel 52, leden 1 en 2, artikel 56, lid 2, 
artikel 62, lid 2, artikel 69, lid 3, artikel 75, 
leden 1 en 2, artikel 97, lid 2, artikel 98, 
lid 6, artikel 99, lid 2, artikel 101, lid 3, 
artikel 106, lid 3, de artikelen 110 en 111, 
artikel 114, lid 4, artikel 125, lid 1, 
artikel 132, lid 1, derde alinea, artikel 133, 
artikel 138, leden 1 en 2, artikel 143, lid 2, 
artikel 144, lid 3, artikel 151, lid 3, 
artikel 153, lid 3, en artikel 159, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 
de Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van de inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 1037
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 139 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 15, lid 2, de 
artikelen 16 en 17, artikel 18, lid 3, de 
artikelen 19 tot en met 22, artikel 23, lid 1, 
artikel 24, lid 1, artikel 25, lid 3, artikel 26, 
lid 2, artikel 40, artikel 43, lid 4, artikel 45, 
lid 3, de artikelen 46 en 49, artikel 51, 

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 15, lid 2, de 
artikelen 16 en 17, artikel 18, lid 3, de 
artikelen 19 tot en met 22, artikel 23, lid 1, 
artikel 24, lid 1, artikel 25, lid 3, artikel 26, 
lid 2, artikel 40, artikel 43, lid 4, artikel 45, 
lid 3, de artikelen 46 en 49, artikel 51, 
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lid 1, artikel 52, leden 1 en 2, artikel 56, 
lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 62, lid 2, 
artikel 69, lid 3, artikel 75, leden 1 en 2, 
artikel 97, lid 2, artikel 98, lid 6, artikel 99, 
lid 2, artikel 101, lid 3, artikel 106, lid 3, de 
artikelen 110 en 111, artikel 114, lid 4, 
artikel 125, lid 1, artikel 132, lid 1, derde 
alinea, artikel 133, artikel 138, leden 1 en 
2, artikel 143, lid 2, artikel 144, lid 3, 
artikel 151, lid 3, artikel 153, lid 3, en 
artikel 159, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van de inwerkingtreding 
van deze verordening.

lid 1, artikel 52, leden 1 en 2, artikel 56, 
lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 62, lid 2, 
artikel 69, lid 3, artikel 75, leden 1 en 2, 
artikel 97, lid 2, artikel 98, lid 6, artikel 99, 
lid 2, artikel 101, lid 3, artikel 106, lid 3, de 
artikelen 110 en 111, artikel 114, lid 4, 
artikel 125, lid 1, artikel 132, lid 1, derde 
alinea, artikel 133, artikel 138, leden 1 en 
2, artikel 143, lid 2, artikel 144, lid 3, 
artikel 151, lid 3, artikel 153, lid 3, en 
artikel 159, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een periode 
van vijf jaar met ingang van (Datum van
inwerkingtreding van deze
wijzigingshandeling in te vullen door het 
Bureau voor publicaties).

De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de termijn 
van vijf jaar een verslag over de 
bevoegdheidsdelegatie op. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd met termijnen van dezelfde duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. en

Amendement 1038
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 139 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 15, lid 2, de 
artikelen 16 en 17, artikel 18, lid 3, de 
artikelen 19 tot en met 22, artikel 23, lid 1, 
artikel 24, lid 1, artikel 25, lid 3, artikel 26, 
lid 2, artikel 40, artikel 43, lid 4, artikel 45, 
lid 3, de artikelen 46 en 49, artikel 51, 
lid 1, artikel 52, leden 1 en 2, artikel 56, 

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 15, lid 2, de 
artikelen 16 en 17, artikel 18, lid 3, de 
artikelen 19 tot en met 22, artikel 23, lid 1, 
artikel 24, lid 1, artikel 25, lid 3, artikel 26, 
lid 2, artikel 40, artikel 43, lid 4, artikel 45, 
lid 3, de artikelen 46 en 49, artikel 51, 
lid 1, artikel 52, leden 1 en 2, artikel 56, 
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lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 62, lid 2, 
artikel 69, lid 3, artikel 75, leden 1 en 2, 
artikel 97, lid 2, artikel 98, lid 6, artikel 99, 
lid 2, artikel 101, lid 3, artikel 106, lid 3, de 
artikelen 110 en 111, artikel 114, lid 4, 
artikel 125, lid 1, artikel 132, lid 1, derde 
alinea, artikel 133, artikel 138, leden 1 en 
2, artikel 143, lid 2, artikel 144, lid 3, 
artikel 151, lid 3, artikel 153, lid 3, en 
artikel 159, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van de inwerkingtreding 
van deze verordening.

lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 62, lid 2, 
artikel 69, lid 3, artikel 75, leden 1 en 2, 
artikel 97, lid 2, artikel 98, lid 6, artikel 99, 
lid 2, artikel 101, lid 3, artikel 106, lid 3, de 
artikelen 110 en 111, artikel 114, lid 4, 
artikel 125, lid 1, artikel 132, lid 1, derde 
alinea, artikel 133, artikel 138, leden 1 en 
2, artikel 143, lid 2, artikel 144, lid 3, 
artikel 151, lid 3, artikel 153, lid 3, en 
artikel 159, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor de duur van 
vijf jaar met ingang van de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. de

Amendement 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 139 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 15, lid 2, de 
artikelen 16 en 17, artikel 18, lid 3, de 
artikelen 19 tot en met 22, artikel 23, lid 1, 
artikel 24, lid 1, artikel 25, lid 3, artikel 26, 
lid 2, artikel 40, artikel 43, lid 4, artikel 45, 
lid 3, de artikelen 46 en 49, artikel 51, 
lid 1, artikel 52, leden 1 en 2, artikel 56, 
lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 62, lid 2, 
artikel 69, lid 3, artikel 75, leden 1 en 2, 
artikel 97, lid 2, artikel 98, lid 6, artikel 99, 
lid 2, artikel 101, lid 3, artikel 106, lid 3, de 
artikelen 110 en 111, artikel 114, lid 4, 
artikel 125, lid 1, artikel 132, lid 1, derde 
alinea, artikel 133, artikel 138, leden 1 en 
2, artikel 143, lid 2, artikel 144, lid 3, 
artikel 151, lid 3, artikel 153, lid 3, en 
artikel 159, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van de inwerkingtreding 

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 15, lid 2, de 
artikelen 16 en 17, artikel 18, lid 3, de 
artikelen 19 tot en met 22, artikel 23, lid 1, 
artikel 24, lid 1, artikel 25, lid 3, artikel 26, 
lid 2, artikel 40, artikel 43, lid 4, artikel 45, 
lid 3, de artikelen 46 en 49, artikel 51, 
lid 1, artikel 52, leden 1 en 2, artikel 56, 
lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 62, lid 2, 
artikel 69, lid 3, artikel 75, leden 1 en 2, 
artikel 97, lid 2, artikel 98, lid 6, artikel 99, 
lid 2, artikel 101, lid 3, artikel 106, lid 3, de 
artikelen 110 en 111, artikel 114, lid 4, 
artikel 125, lid 1, artikel 132, lid 1, derde 
alinea, artikel 133, artikel 138, leden 1 en 
2, artikel 143, lid 2, artikel 144, lid 3, 
artikel 151, lid 3, artikel 153, lid 3, en 
artikel 159, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een periode 
van zeven jaar met ingang van de 
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van deze verordening. inwerkingtreding van deze verordening.

Or. es

Motivering

De delegatie moet binnen een concrete termijn herzien worden, in overeenstemming met de 
bepalingen van andere verordeningen.

Amendement 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 139 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Tijdens de uitoefening van die 
delegatie is het van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
er bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen voor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig 
en op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Or. es

Motivering

Dit lid wordt toegevoegd om de Commissie te verplichten rekening te houden met de lidstaten 
door middel van werkgroepen van deskundigen alvorens een uitvoeringshandeling te 
publiceren.

Amendement 1041
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 139 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 4, lid 3, artikel 15, lid 2, de 
artikelen 16 en 17, artikel 18, lid 3, de 
artikelen 19 tot en met 22, artikel 23, lid 1, 
artikel 24, lid 1, artikel 25, lid 3, artikel 26, 
lid 2, artikel 40, artikel 43, lid 4, artikel 45, 
lid 3, de artikelen 46 en 49, artikel 51, 
lid 1, artikel 52, leden 1 en 2, artikel 56, 
lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 62, lid 2, 
artikel 69, lid 3, artikel 75, leden 1 en 2, 
artikel 97, lid 2, artikel 98, lid 6, artikel 99, 
lid 2, artikel 101, lid 3, artikel 106, lid 3, de 
artikelen 110 en 111, artikel 114, lid 4, 
artikel 125, lid 1, artikel 132, lid 1, derde 
alinea, artikel 133, artikel 138, leden 1 en 
2, artikel 143, lid 2, artikel 144, lid 3, 
artikel 151, lid 3, artikel 153, lid 3, en 
artikel 159, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking maakt 
een einde aan de delegatie van de 
bevoegdheid die in het besluit wordt 
vermeld. Het besluit treedt in werking op 
de dag die volgt op de bekendmaking ervan 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
of op een in dat besluit bepaalde latere 
datum. Het laat de geldigheid van de reeds 
van kracht zijnde gedelegeerde
handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 4, lid 3, artikel 15, lid 2, de 
artikelen 16 en 17, artikel 18, lid 3, de 
artikelen 19 tot en met 22, artikel 23, lid 1, 
artikel 24, lid 1, artikel 25, lid 3, artikel 26, 
lid 2, artikel 40, artikel 43, lid 4, artikel 45, 
lid 3, de artikelen 46 en 49, artikel 51, 
lid 1, artikel 52, leden 1 en 2, artikel 56, 
lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 62, lid 2, 
artikel 69, lid 3, artikel 75, leden 1 en 2, 
artikel 97, lid 2, artikel 98, lid 6, artikel 99, 
lid 2, artikel 101, lid 3, artikel 106, lid 3, de 
artikelen 110 en 111, artikel 114, lid 4, 
artikel 125, lid 1, artikel 132, lid 1, derde 
alinea, artikel 133, artikel 138, leden 1 en 
2, artikel 143, lid 2, artikel 144, lid 3, 
artikel 151, lid 3, artikel 153, lid 3, en 
artikel 159, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking maakt 
een einde aan de delegatie van de 
bevoegdheid die in het besluit wordt 
vermeld. Het besluit treedt in werking op 
de dag die volgt op de bekendmaking ervan 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
of op een in dat besluit bepaalde vroegere 
of latere datum. Gedelegeerde 
handelingen die reeds van kracht zijn, 
kunnen vanaf de datum van het besluit tot 
intrekking worden aangevochten door 
hen die door de gedelegeerde handeling 
worden getroffen.

Or. de

Motivering

De intrekking van de bevoegdheidsdelegatie heeft tot doel de regelgeving van de Commissie 
te controleren. Daarom moet ook een intrekking van een bevoegdheidsdelegatie met 
terugwerkende kracht mogelijk zijn.
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Amendement 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 141 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 ingestelde Permanent Comité 
voor planten, dieren, levensmiddelen en 
diervoeders. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 ingestelde Permanent Comité 
voor planten, dieren, levensmiddelen en 
diervoeders. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
Behalve bij de tenuitvoerlegging van 
artikel 23, volgens hetwelk de Commissie 
wordt bijgestaan door de comités die zijn 
ingesteld bij Verordening (EG) nr. 
834/2007 voor de biologische landbouw, 
Verordening (EU) nr. 1151/2012 voor de 
BOB, BGA en GTS voor levensmiddelen, 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 voor de 
BOB en BGA voor wijnen en Verordening 
(EG) nr. 110/2008 voor de geografische 
aanduidingen voor gedistilleerde dranken.

Or. es

Motivering

In overeenstemming met wat wordt voorgesteld in artikel 23.

Amendement 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 141 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het comité geen advies 
uitbrengt, stelt de Commissie de 
ontwerpuitvoeringshandeling niet vast en 
is artikel 5, lid 4, derde alinea, van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
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toepassing.

Or. es

Motivering

Er moet voor gezorgd worden dat de Commissie ontwerpuitvoeringshandelingen kan herzien 
indien door het comité geen advies wordt uitgebracht, rekening houdend met de standpunten 
die binnen het comité zijn ingenomen.

Amendement 1044
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De aanwijzing van elk 
referentielaboratorium van de Europese 
Unie als bedoeld in bijlage VII bij 
Verordening (EG) nr. 882/2004 blijft van 
toepassing tot in elk van de betreffende 
gebieden een referentielaboratorium van 
de Europese Unie is aangeduid 
overeenkomstig artikel 91, lid 2, van deze 
verordening, met uitzondering van 
artikel 91, lid 3 bis. 

Or. it

Amendement 1045
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Verordening (EG) nr. 854/2004 en de
Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG, 
91/496/EEG, 96/23/EG en 97/78/EG 
worden ingetrokken met ingang van 
[Office of Publications, please insert date 

2. Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG, 
91/496/EEG, 96/23/EG en 97/78/EG 
worden ingetrokken met ingang van 
[Office of Publications, please insert date 
of entry into force of this Regulation + 3 
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of entry into force of this Regulation + 3 
years].

years].

Or. de

Motivering

Door intrekking van Verordening (EG) nr. 854/2004 ontstaat onduidelijkheid over specifieke 
controlevoorwaarden betreffende de geschiktheid van dierlijke producten voor menselijke 
consumptie, die door het onderhavige voorstel voor een verordening niet worden afgedekt.

Amendement 1046
Andrea Zanoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 150 – alinea 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 1/2005
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de artikelen 14, 15, 16 en 21, artikel 22, 
lid 2, en de artikelen 23, 24 en 26 worden 
geschrapt;

b) de artikelen 14, 15, 16, 21, 23, 24 en 26 
worden geschrapt;

Or. en

Motivering

Artikel 22, lid 2, van Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het 
vervoer moet niet worden geschrapt. Het is een belangrijke bepaling die dieren beschermt 
tegen onnodige vertragingen tijdens het vervoer, aangezien deze kunnen leiden tot ernstige 
welzijnsproblemen. De tekst van artikel 18, lid 3, van de voorgestelde verordening is zodanig 
dat de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen uit hoofde van artikel 18, lid 
3, niet alle zaken omvat die worden geregeld in artikel 22, lid 2, van Verordening 1/2005. 
Derhalve is het van bijzonder belang dat deze bepaling niet wordt geschrapt.

Amendement 1047
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 150 – alinea 1 – letter b
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Verordening (EG) nr. 1/2005
Artikel 14, 15, 16, 21, 22, lid 2, 23, 24, 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de artikelen 14, 15, 16 en 21, artikel 22, 
lid 2, en de artikelen 23, 24 en 26 worden 
geschrapt;

b) de artikelen 14, 15, 16 en 21, artikel 22, 
lid 2, en de artikelen 23, 24 en 26 blijven 
van toepassing totdat de 
wetgevingsvoorstellen als bedoeld in 
artikel 18 zijn vastgesteld;

Or. en

Amendement 1048
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 151 – lid 2
Verordening (EG) nr. 396/2005
Artikel 26, 27, lid 1, 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 26, artikel 27, lid 1, en artikel 30 
van Verordening (EG) nr. 396/2005 blijven 
van toepassing tot de datum die wordt 
vastgesteld in de overeenkomstig lid 3 vast 
te stellen gedelegeerde handeling.

2. Artikel 26, artikel 27, lid 1, en artikel 30 
van Verordening (EG) nr. 396/2005 blijven 
van toepassing tot de datum van de 
inwerkingtreding van de krachtens de in 
artikel 16 van deze verordening bedoelde 
wetgevingsvoorstellen vast te stellen
overeenkomstige voorschriften.

Or. en

Amendement 1049
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 151 – lid 3
Verordening (EG) nr. 396/2005
Artikel 26, 27, lid 1, 30
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de datum waarop artikel 26, artikel 27, 
lid 1, en artikel 30, als bedoeld in lid 2, 
niet meer van toepassing zijn. Op die 
datum worden de overeenkomstige 
voorschriften van toepassing die 
krachtens de in artikel 16 van deze 
verordening bedoelde gedelegeerde 
handelingen worden vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 1050
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 153 – lid 1 – letter c – punt ii
Verordening (EG) nr. 834/2007
Artikel 27 – leden 3 tot en met 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de leden 2 tot en met 14 worden 
geschrapt;

ii) de leden 3 tot en met 14 worden 
geschrapt;

Or. en

Amendement 1051
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 153 – lid 1 – letter c – punt ii
Verordening (EG) nr. 834/2007

Artikel 27 – leden 3 tot en met 6 en 8 tot en met 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de leden 2 tot en met 14 worden ii) de leden 3 tot en met 6 en 8 tot en met 
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geschrapt. 14 worden geschrapt;

Or. it

Motivering

Het verbod op de delegatie van de toezichts- en audittaken van de controleorganen en op de 
toekenning van bijzondere vrijstellingen moet van kracht blijven.

Amendement 1052
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 153 – lid 2
Verordening (EG) nr. 834/2007
Artikel 27 en artikel 30, lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 27 en artikel 30, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 834/2007 blijven van 
toepassing tot de datum die wordt 
vastgesteld in de overeenkomstig lid 3 vast 
te stellen gedelegeerde handeling.

2. Artikel 27, leden 3 tot en met 14, en
artikel 30, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 834/2007 blijven van toepassing tot de 
datum die wordt vastgesteld in de 
overeenkomstig lid 3 vast te stellen 
gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 1053
Mario Pirillo

Voorstel voor een verordening
Artikel 153 – lid 2
Verordening (EG) nr. 834/2007

Artikel 27 en artikel 30, lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Artikel 27 en artikel 30, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 834/2007 blijven van 
toepassing tot de datum die wordt 
vastgesteld in de overeenkomstig lid 3 vast 

5. De leden 3 tot en met 6 en 8 tot en met 
14 van artikel 27 en artikel 30, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 834/2007 blijven van 
toepassing tot de datum die wordt 
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te stellen gedelegeerde handeling. vastgesteld in de overeenkomstig lid 3 vast 
te stellen gedelegeerde handeling.

Or. it

Amendement 1054
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – lid 2
Richtlijn 2009/128/EG
Artikel 8 en bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 8, lid 1, artikel 8, lid 2, tweede 
alinea, en de leden 3, 4 en 6, en bijlage II 
van Richtlijn 2009/128/EG blijven van 
toepassing tot de datum die wordt 
vastgesteld in de overeenkomstig lid 3 vast 
te stellen gedelegeerde handeling.

2. Artikel 8, lid 1, artikel 8, lid 2, tweede 
alinea, en de leden 3, 4 en 6, en bijlage II 
van Richtlijn 2009/128/EG blijven van 
toepassing tot de datum van 
inwerkingtreding van de krachtens de in 
artikel 22 van deze verordening bedoelde 
wetgevingsvoorstellen vast te stellen
overeenkomstige voorschriften.

Or. en

Amendement 1055
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 139 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de datum waarop de in lid 2 bedoelde 
bepalingen niet meer van toepassing zijn. 
Op die datum worden de overeenkomstige 
voorschriften van toepassing die 
krachtens de in artikel 22 van deze 
verordening bedoelde gedelegeerde 

Schrappen
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handelingen worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 1056
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 161 – alinea 1 – letter a – punt ii
Verordening (EU) Nr. [….]/2013 
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in artikel 93 van die verordening 
bedoelde referentiecentra van de 
Europese Unie voor teeltmateriaal;

Schrappen

Or. en

Amendement 1057
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 161 – alinea 1 – letter a – punt ii
Verordening (EU) nr. […]/2013 

Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in artikel 93 van die verordening 
bedoelde referentiecentra van de 
Europese Unie voor teeltmateriaal;

schrappen

Or. de

Amendement 1058
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 161 – alinea 1 – letter b
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Verordening (EU) nr. […]/2013 

Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het volgende artikel 29 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 29 bis

Accreditering van nationale 
referentielaboratoria voor 
plantgezondheid

1. Er kunnen subsidies aan de in 
artikel 98 van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
bedoelde nationale referentielaboratoria 
worden verleend voor de kosten die zij 
maken voor het verkrijgen van een 
accreditering overeenkomstig de norm 
EN ISO/IEC 17025 voor de toepassing 
van methoden voor laboratoriumanalyses, 
-tests en -diagnoses om de naleving van de 
voorschriften voor beschermende 
maatregelen tegen plaagorganismen bij 
planten te verifiëren.

2. Voor elk referentielaboratorium van de 
Europese Unie voor plantgezondheid 
kunnen tot drie jaar na de aanwijzing 
ervan subsidies worden verleend aan één 
nationaal referentielaboratorium per 
lidstaat."

Or. de

Motivering

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

Amendement 1059
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 161 – alinea 1 – letter b
Verordening (EU) Nr. [.…]/2013 
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het volgende artikel 29 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 29 bis

Accreditering van nationale 
referentielaboratoria voor 
plantgezondheid

1. Er kunnen subsidies aan de in 
artikel 98 van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
bedoelde nationale referentielaboratoria 
worden verleend voor de kosten die zij 
maken voor het verkrijgen van een 
accreditering overeenkomstig de norm 
EN ISO/IEC 17025 voor de toepassing 
van methoden voor laboratoriumanalyses, 
-tests en -diagnoses om de naleving van de 
voorschriften voor beschermende 
maatregelen tegen plaagorganismen bij 
planten te verifiëren.

2. Voor elk referentielaboratorium van de 
Europese Unie voor plantgezondheid 
kunnen tot drie jaar na de aanwijzing 
ervan subsidies worden verleend aan één 
nationaal referentielaboratorium per 
lidstaat."

Or. en

Amendement 1060
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 161 – alinea 1 – letter b
Verordening (EU) nr. […]/2013 

Artikel 29 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het volgende artikel 29 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 29 bis

Accreditering van nationale 
referentielaboratoria voor 
plantgezondheid

1. Er kunnen subsidies aan de in 
artikel 98 van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
bedoelde nationale referentielaboratoria 
worden verleend voor de kosten die zij 
maken voor het verkrijgen van een 
accreditering overeenkomstig de norm 
EN ISO/IEC 17025 voor de toepassing 
van methoden voor laboratoriumanalyses, 
-tests en -diagnoses om de naleving van de 
voorschriften voor beschermende 
maatregelen tegen plaagorganismen bij 
planten te verifiëren.

2. Voor elk referentielaboratorium van de 
Europese Unie voor plantgezondheid 
kunnen tot drie jaar na de aanwijzing 
ervan subsidies worden verleend aan één 
nationaal referentielaboratorium per 
lidstaat."

Or. de

Amendement 1061
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 162 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening publiceert de 
Commissie een uitgebreid richtsnoer om 
exploitanten en nationale autoriteiten te 
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helpen deze verordening daadwerkelijk 
ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 1062
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 162 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
dient de Commissie een verslag in bij het 
Europees Parlement en de Raad waarin 
de bij de toepassing van deze verordening 
opgedane ervaring wordt gepresenteerd 
en waarin met name het verminderen van 
de administratieve lasten voor de 
particuliere sector en de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de door de bevoegde 
autoriteiten uitgevoerde controles worden 
overdacht.

Or. en

Amendement 1063
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 162 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor het gebied waarop de in artikel 1, 
lid 2, onder g), bedoelde regelgeving van 
toepassing is, is deze verordening van 
toepassing met ingang van [Office of 
Publications, please insert date of 
application of the Regulation on 
protective measures against pests of 

Schrappen
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plants], met de volgende uitzonderingen:

a) de artikelen 91, 92, 97, 98 en 99 zijn 
van toepassing overeenkomstig lid 1;

b) artikel 33, leden 1 tot en met 4, 
artikel 36, lid 4, onder e), en artikel 36, 
lid 5, zijn van toepassing met ingang van 
[Office of Publications, please insert date 
of entry into force of this Regulation + 5 
years].

Or. en

Amendement 1064
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 162 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor het gebied waarop de in artikel 1, 
lid 2, onder h), bedoelde regelgeving van 
toepassing is, is deze verordening van 
toepassing met ingang van [Office of 
Publications, please insert date of 
application of the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material], 
met de volgende uitzonderingen:

Schrappen

a) de artikelen 93, 94 en 97 zijn van 
toepassing overeenkomstig lid 1;

b) artikel 33, leden 1 tot en met 4, is van 
toepassing met ingang van [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 5 years].

Or. en

Amendement 1065
Andrea Zanoni
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Voorstel voor een verordening
Artikel 162 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Artikel 15, lid 1, artikel 18, lid 1, de 
artikelen 45 tot en met 62, de artikelen 76 
tot en met 84, artikel 150, onder b),
artikel 152, onder b), i), artikel 154, 
onder b), i), artikel 155, onder b), i), en 
artikel 156, onder b), zijn van toepassing 
met ingang van [Office of Publications, 
please insert date of entry into force of this 
Regulation + 3 years].

4. Artikel 15, lid 1, artikel 18, lid 1, de 
artikelen 45 tot en met 62, de artikelen 76 
tot en met 84, artikel 152, onder b), i), 
artikel 154, onder b), i) en artikel 155, 
onder b), i), zijn van toepassing met ingang 
van [Office of Publications, please insert 
date of entry into force of this Regulation + 
3 years]. Artikel 150, onder b), en artikel 
156, onder b), zijn niet van toepassing 
voordat de gedelegeerde handelingen die 
deze vervangen, van kracht zijn.

Or. en

Motivering

Artikel 150, onder b), en artikel 156, onder b), schrappen belangrijke bepalingen van 
Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en Verordening 
1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden. Deze bepalingen mogen niet 
worden geschrapt totdat de gedelegeerde handelingen die deze vervangen van kracht zijn.

Amendement 1066
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de officiële controles die door de 
bevoegde autoriteiten worden uitgevoerd 
om de naleving van de in artikel 1, lid 2, 
onder g), bedoelde regelgeving te 
verifiëren, en andere officiële activiteiten 
die met betrekking tot artikel 1, lid 2, 
onder g), worden uitgevoerd, worden de 
verwijzingen naar derde landen gelezen 
als verwijzingen naar derde landen en 
naar de grondgebieden die zijn vermeld in 

Schrappen
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bijlage I bij Verordening (EU) nr. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], en worden verwijzingen naar het 
grondgebied van de Unie gelezen als 
verwijzingen naar het grondgebied van de 
Unie zonder de in die bijlage vermelde 
grondgebieden.

Or. en

Amendement 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – hoofdstuk 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De risico's van antimicrobiële 
resistentie voor de gezondheid van 
mensen en dieren;

Or. en

Motivering

Excessief gebruik van antibioticahoudende diergeneesmiddelen heeft de antimicrobiële 
resistentie bij dieren en mensen in Europa verhoogd. Deze ontwikkeling vormt een gevaar 
voor de gezondheid van dieren en mensen en voor het milieu. De Unie moet derhalve zoeken 
naar manieren om het gebruik van dergelijke diergeneesmiddelen te verminderen. De risico's 
van antimicrobiële resistentie moeten derhalve worden opgenomen in de opleiding van 
personeel dat officiële controles uitvoert.

Amendement 1068
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – hoofdstuk 1 – punt 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De verschillende stadia van de 
productie, verwerking en distributie, 
alsmede de mogelijke risico's voor de 
menselijke gezondheid en, waar van 
toepassing, voor de gezondheid van dieren
en planten, voor het dierenwelzijn, voor 
het milieu, en voor de identiteit en 
kwaliteit van teeltmateriaal.

6. De verschillende stadia van de 
productie, verwerking en distributie, 
alsmede de mogelijke risico's voor de 
menselijke gezondheid en, waar van 
toepassing, voor de gezondheid van dieren, 
voor het dierenwelzijn en voor het milieu.

Or. de

Amendement 1069
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – hoofdstuk 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De verschillende stadia van de 
productie, verwerking en distributie, 
alsmede de mogelijke risico's voor de 
menselijke gezondheid en, waar van 
toepassing, voor de gezondheid van dieren
en planten, voor het dierenwelzijn, voor 
het milieu, en voor de identiteit en 
kwaliteit van teeltmateriaal.

6. De verschillende stadia van de 
productie, verwerking en distributie, 
alsmede de mogelijke risico's voor de 
menselijke gezondheid en, waar van 
toepassing, voor de gezondheid van dieren, 
voor het dierenwelzijn en voor het milieu.

Or. en


