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Ändringsförslag 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Officiella intyg ska utfärdas av de 
behöriga myndigheterna.

1. Officiella intyg ska utfärdas av de 
behöriga myndigheterna eller organ med 
delegerade uppgifter i enlighet med vad 
som föreskrivs i artiklarna 25–32.

Or. es

Motivering

För överensstämmelse med vad som anges i artikel 85.2 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag 855
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det får inte föreligga någon 
intressekonflikt när det gäller det som ska 
intygas och de ska agera opartiskt.

a) Det får inte föreligga någon 
intressekonflikt när det gäller det som ska 
intygas och de ska agera oberoende och
opartiskt.

Or. en

Ändringsförslag 856
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att intygsgivaren avstängs tillfälligt från 
tjänsten,

a) att intygsgivaren avstängs från tjänsten,

Or. en

Ändringsförslag 857
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ska ha avfattats på ett av de officiella 
språken i unionens institutioner,

b) ska ha avfattats på ett av de officiella 
språken i unionens institutioner eller på ett 
av de officiella språken i en medlemsstat,

Or. en

Ändringsförslag 858
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) är opartisk och fri från intressekonflikter 
när det gäller det som ska intygas genom 
de officiella attesteringarna,

a) är oberoende, opartisk och fri från 
intressekonflikter när det gäller det som 
ska intygas genom de officiella 
attesteringarna,

Or. en

Ändringsförslag 859
Julie Girling
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Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genom 
genomförandeakter utse 
referenslaboratorier för Europeiska 
unionen inom de områden som omfattas av 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2 om 
effektiviteten av den offentliga kontrollen 
också är beroende av kvaliteten, 
enhetligheten och tillförlitligheten hos

1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter utse 
referenslaboratorier för Europeiska 
unionen inom de områden som omfattas av 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2 om 
effektiviteten av den offentliga kontrollen 
också är beroende av kvaliteten, 
enhetligheten och tillförlitligheten hos

Or. en

Ändringsförslag 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ses över regelbundet. b) ses över vart femte år.

Or. es

Motivering

Utseendet bör ses över enligt en tidsperiod som överensstämmer med andra bestämmelser.

Ändringsförslag 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) ha en skrivelse från den behöriga 
myndigheten till stöd i den fråga som 
behandlas.
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Or. es

Motivering

Det är lämpligt att utseendet har stöd från vederbörande behörig myndighet.

Ändringsförslag 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen får när den anser det 
lämpligt utse mer än ett 
referenslaboratorium för samma sjukdom 
och ska också främja rotationen av dessa 
mellan de nationella laboratorier som 
uppfyller punkt 3 i denna artikel.

Or. es

Motivering

Det är lämpligt att ha flera referenslaboratorier för samma bedömning eller sjukdom genom 
att under vissa förhållanden tillhandahålla fler resurser.

Ändringsförslag 863
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vara opartiska och fria från 
intressekonflikter när de utför sina 
uppgifter som Europeiska unionens 
referenslaboratorier,

b) vara oberoende, opartiska och fria från 
intressekonflikter när de utför sina 
uppgifter som Europeiska unionens 
referenslaboratorier,

Or. en
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Ändringsförslag 864
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) kunna få ett ekonomiskt bidrag från 
unionen i enlighet med rådets 
beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 
om utgifter inom veterinärområdet.

Or. de

Motivering

Dessa nu gällande bestämmelser ingår även i förslaget till en förordning med bestämmelser 
om förvaltningen av utgifter med koppling till livsmedelskedjan, djurhälsa och djurskydd samt 
växtskydd och växtförökningsmaterial (artikel 29.1). Enligt jämförelsetabellen i detta förslag 
finns dock de ursprungliga bestämmelserna inte längre med utan måste tas in igen.

Ändringsförslag 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) garantera att deras personal 
respekterar tystnadsplikten i vissa 
ärenden, resultat och kommunikationer.

Or. es

Motivering

Verksamheten och arbetet i EU:s referenslaboratorier ska omfattas av tystnadsplikt i enlighet 
med artikel 32.4 i gällande förordning (EG) nr 882/2004.

Ändringsförslag 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) tillhandahålla gratis referensmaterial 
för obegränsad användning (när det 
gäller djurhälsa, patogener och serum) till 
de nationella referenslaboratorierna, för 
att underlätta förberedelser och 
samordning av metoder för 
laboratorieanalys, -testning och -diagnos.

Or. es

Ändringsförslag 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) samordna de nationella 
referenslaboratoriernas och vid behov 
andra officiella laboratoriers tillämpning 
av metoderna som avses i led a, särskilt 
genom regelbundna jämförande provningar 
med andra laboratorier samt genom 
lämplig uppföljning av sådana jämförande 
provningar, i enlighet med tillgängliga, 
internationellt erkända protokoll,

b) samordna de nationella 
referenslaboratoriernas tillämpning av 
metoderna som avses i led a, särskilt 
genom regelbundna jämförande provningar 
med andra laboratorier samt genom 
lämplig uppföljning av sådana jämförande 
provningar, i enlighet med tillgängliga, 
internationellt erkända protokoll. De ska 
informera de behöriga myndigheterna om 
uppföljning och resultat av dessa 
jämförande provningar mellan 
laboratorier.

Or. es

Motivering

Detta bör begränsas till de nationella referenslaboratorierna.

Ändringsförslag 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) anordna kurser för personal från 
nationella referenslaboratorier och vid 
behov från andra officiella laboratorier 
samt för experter från tredjeland,

d) anordna gratis kurser för personal från 
nationella referenslaboratorier. Vid behov
anordna kurser för personal från andra 
officiella laboratorier samt för experter från 
tredjeland,

Or. es

Motivering

Det bör anges att personalkurserna är gratis för de nationella referenslaboratorierna.

Ändringsförslag 869
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) ge aktivt stöd när det gäller att 
diagnostisera utbrott i medlemsstaterna av 
livsmedelsburna sjukdomar, zoonotiska 
sjukdomar eller djursjukdomar eller 
växtskadegörare, genom att ställa 
bekräftande diagnoser samt utföra 
karakterisering och taxonomiska eller 
epizootiska undersökningar av isolat av 
patogener eller prover av skadegörare,

h) ge aktivt stöd när det gäller att 
diagnostisera utbrott i medlemsstaterna av 
livsmedelsburna sjukdomar, zoonotiska 
sjukdomar eller djursjukdomar, genom att 
ställa bekräftande diagnoser samt utföra 
karakterisering och taxonomiska eller 
epizootiska undersökningar av isolat av 
patogener eller prover av skadegörare,

Or. en

Ändringsförslag 870
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) ge aktivt stöd när det gäller att 
diagnostisera utbrott i medlemsstaterna av 
livsmedelsburna sjukdomar, zoonotiska 
sjukdomar eller djursjukdomar eller 
växtskadegörare, genom att ställa 
bekräftande diagnoser samt utföra 
karakterisering och taxonomiska eller 
epizootiska undersökningar av isolat av 
patogener eller prover av skadegörare,

h) ge aktivt stöd när det gäller att 
diagnostisera utbrott i medlemsstaterna av 
livsmedelsburna sjukdomar, zoonotiska 
sjukdomar eller djursjukdomar, genom att 
ställa bekräftande diagnoser samt utföra 
karakterisering och taxonomiska eller 
epizootiska undersökningar av isolat av 
patogener eller prover av skadegörare,

Or. de

Ändringsförslag 871
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2 – led j – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) referenssamlingar av växtskadegörare 
eller referensstammar av patogener,

i) referensstammar av patogener,

Or. de

Ändringsförslag 872
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2 – led j – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) referenssamlingar av växtskadegörare 
eller referensstammar av patogener,

i) referenssamlingar av referensstammar av 
patogener,

Or. en



PE526.079v03-00 12/115 AM\1015542SV.doc

SV

Ändringsförslag 873
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 92a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 92a

1. Kommissionen ska genom delegerade 
akter utse ett EU-referenslaboratorium 
för livsmedels äkthet.

2. Medlemsstaterna får utse nationella 
referenslaboratorier som ingår i ett 
nätverk av verksamma laboratorier inom 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 874
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 93 utgår

Utseende av Europeiska unionens 
referenscentrum för 

växtförökningsmaterial

1. Kommissionen får genom 
genomförandeakter utse referenscentrum 
för Europeiska unionen för att stödja den 
verksamhet som kommissionen, 
medlemsstaterna och Europeiska 
växtsortsmyndigheten utövar i samband 
med tillämpningen av de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 h.

2. De utseenden som avses i punkt 1 ska

a) ske efter ett offentligt urvalsförfarande,

b) ses över regelbundet.
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3. Europeiska unionens referenscentrum 
för växtförökningsmaterial ska

a) ha en hög nivå av vetenskaplig och 
teknisk sakkunskap avseende inspektion, 
provtagning och testning av 
växtförökningsmaterial,

b) ha kvalificerad personal med lämplig 
utbildning inom de områden som avses i 
led a, samt vid behov stödpersonal,

c) förfoga över eller ha tillgång till den 
infrastruktur och utrustning samt de 
produkter som behövs för att utföra de 
uppgifter de ålagts,

d) se till att deras personal har god 
kännedom om internationella standarder 
och internationell praxis inom de 
områden som avses i led a och att den 
senaste forskningen på nationell nivå, 
unionsnivå och internationell nivå 
beaktas i deras arbete.

Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växtskydd, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel undantas behövs inte denna utvidgning i denna förordning.

Ändringsförslag 875
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 93 utgår

Utseende av Europeiska unionens 
referenscentrum för 

växtförökningsmaterial

1. Kommissionen får genom 
genomförandeakter utse referenscentrum 
för Europeiska unionen för att stödja den 
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verksamhet som kommissionen, 
medlemsstaterna och Europeiska 
växtsortsmyndigheten utövar i samband 
med tillämpningen av de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 h.

2. De utseenden som avses i punkt 1 ska

a) ske efter ett offentligt urvalsförfarande,

b) ses över regelbundet.

3. Europeiska unionens referenscentrum 
för växtförökningsmaterial ska

a) ha en hög nivå av vetenskaplig och 
teknisk sakkunskap avseende inspektion, 
provtagning och testning av 
växtförökningsmaterial,

b) ha kvalificerad personal med lämplig 
utbildning inom de områden som avses i 
led a, samt vid behov stödpersonal,

c) förfoga över eller ha tillgång till den 
infrastruktur och utrustning samt de 
produkter som krävs för att utföra de 
uppgifter de ålagts,

d) se till att deras personal har god 
kännedom om internationella standarder 
och internationell praxis inom de 
områden som avses i led a och att den 
senaste forskningen på nationell nivå, 
unionsnivå och internationell nivå 
beaktas i deras arbete.

(Om ändringsförslaget antas ska alla 
hänvisningar i texten strykas.)

Or. en

Ändringsförslag 876
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 93 utgår
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Utseende av Europeiska unionens 
referenscentrum för 

växtförökningsmaterial

1. Kommissionen får genom 
genomförandeakter utse referenscentrum 
för Europeiska unionen för att stödja den 
verksamhet som kommissionen, 
medlemsstaterna och Europeiska 
växtsortsmyndigheten utövar i samband 
med tillämpningen av de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 h.

2. De utseenden som avses i punkt 1 ska

a) ske efter ett offentligt urvalsförfarande,

b) ses över regelbundet.

3. Europeiska unionens referenscentrum 
för växtförökningsmaterial ska

a) ha en hög nivå av vetenskaplig och 
teknisk sakkunskap avseende inspektion, 
provtagning och testning av
växtförökningsmaterial,

b) ha kvalificerad personal med lämplig 
utbildning inom de områden som avses i 
led a, samt vid behov stödpersonal,

c) förfoga över eller ha tillgång till den 
infrastruktur och utrustning samt de 
produkter som behövs för att utföra de 
uppgifter de ålagts,

d) se till att deras personal har god 
kännedom om internationella standarder 
och internationell praxis inom de 
områden som avses i led a och att den 
senaste forskningen på nationell nivå, 
unionsnivå och internationell nivå 
beaktas i deras arbete.

Or. de

Ändringsförslag 877
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 94
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 94 utgår

Ansvarsområden och uppgifter för 
Europeiska unionens referenscentrum för 

växtförökningsmaterial

De referenscentrum som utsetts i enlighet 
med artikel 93.1 ska, i enlighet med årliga 
eller fleråriga arbetsprogram som 
godkänts av kommissionen, ha ansvaret 
för att

a) inom sitt arbetsområde tillhandahålla 
vetenskaplig och teknisk sakkunskap när 
det gäller

i) fältbesiktning, provtagning och testning 
för certifiering av växtförökningsmaterial,

ii) testning av växtförökningsmaterial 
efter certifiering,

iii) testning av standardkategorier av 
växtförökningsmaterial,

b) anordna jämförande provningar och 
fältförsök avseende 
växtförökningsmaterial,

c) anordna kurser för personalen vid de 
behöriga myndigheterna och experter 
från tredjeländer,

d) bidra till utarbetandet av testprotokoll 
före och efter certifieringen av 
växtförökningsmaterial, och av 
resultatindikatorer för certifiering av 
växtförökningsmaterial,

e) sprida forskningsresultat och tekniska 
innovationer på de områden som omfattas 
av deras arbetsområde.

Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växtskydd, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel undantas behövs inte denna utvidgning i denna förordning.
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Ändringsförslag 878
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 94 utgår

Ansvarsområden och uppgifter för 
Europeiska unionens referenscentrum för 

växtförökningsmaterial

De referenscentrum som utsetts i enlighet 
med artikel 93 ska, i enlighet med årliga 
eller fleråriga arbetsprogram som 
godkänts av kommissionen, ha ansvaret 
för att

a) inom sitt arbetsområde tillhandahålla 
vetenskaplig och teknisk sakkunskap när 
det gäller

i) fältbesiktning, provtagning och testning 
för certifiering av växtförökningsmaterial,

ii) testning av växtförökningsmaterial 
efter certifiering,

iii) testning av standardkategorier av 
växtförökningsmaterial,

b) anordna jämförande provningar och 
fältförsök avseende 
växtförökningsmaterial,

c) anordna kurser för personalen vid de 
behöriga myndigheterna och experter 
från tredjeländer,

d) bidra till utarbetandet av testprotokoll 
före och efter certifieringen av 
växtförökningsmaterial, och av 
resultatindikatorer för certifiering av 
växtförökningsmaterial,

e) sprida forskningsresultat och tekniska 
innovationer på de områden som omfattas 
av deras arbetsområde.

Or. en
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Ändringsförslag 879
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 94 utgår

Ansvarsområden och uppgifter för 
Europeiska unionens referenscentrum för 

växtförökningsmaterial

De referenscentrum som utsetts i enlighet 
med artikel 93.1 ska, i enlighet med årliga 
eller fleråriga arbetsprogram som 
godkänts av kommissionen, ha ansvaret 
för att

a) inom sitt arbetsområde tillhandahålla 
vetenskaplig och teknisk sakkunskap när 
det gäller

i) fältbesiktning, provtagning och testning 
för certifiering av växtförökningsmaterial,

ii) testning av växtförökningsmaterial 
efter certifiering,

iii) testning av standardkategorier av 
växtförökningsmaterial,

b) anordna jämförande provningar och 
fältförsök avseende 
växtförökningsmaterial,

c) anordna kurser för personalen vid de 
behöriga myndigheterna och experter 
från tredjeländer,

d) bidra till utarbetandet av testprotokoll 
före och efter certifieringen av 
växtförökningsmaterial, och av 
resultatindikatorer för certifiering av 
växtförökningsmaterial,

e) sprida forskningsresultat och tekniska 
innovationer på de områden som omfattas 
av deras arbetsområde.
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Or. de

Ändringsförslag 880
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 94 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De referenscentrum som utsetts i enlighet 
med artikel 93.1 ska, i enlighet med årliga 
eller fleråriga arbetsprogram som 
godkänts av kommissionen, ha ansvaret 
för att

De referenscentrum som utsetts i enlighet 
med artikel 93.1 ska ha ansvaret för att

Or. en

Ändringsförslag 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Förslag till förordning
Artikel 95 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genom 
genomförandeakter utse referenscentrum 
för Europeiska unionen för att stödja den 
verksamhet som kommissionen och 
medlemsstaterna utövar i samband med 
tillämpningen av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 f.

1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter utse referenscentrum 
för Europeiska unionen för att stödja den 
verksamhet som kommissionen och 
medlemsstaterna utövar i samband med 
tillämpningen av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 f.

Or. en

Ändringsförslag 882
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 95 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ha goda vetenskapliga och tekniska 
sakkunskaper om förhållandet mellan 
människor och djur, djurs beteende, 
fysiologi, hälsa och nutrition när det gäller 
djurskydd, samt om djurskyddsaspekter vid 
användning av djur för kommersiella eller 
vetenskapliga ändamål,

a) ha kvalificerad personal med goda 
vetenskapliga och tekniska sakkunskaper 
om förhållandet mellan människor och 
djur, djurs beteende, fysiologi, hälsa och 
nutrition när det gäller djurskydd, samt om 
djurskyddsaspekter vid användning av djur 
för kommersiella eller vetenskapliga 
ändamål,

Or. de

Motivering

Eftersom innehållet överlappar med artikel 95.3 b har dessa två stycken slagits samman.

Ändringsförslag 883
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 95 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ha kvalificerad personal med lämplig 
utbildning inom de områden som avses i 
led a och i etiska frågor som gäller djur, 
samt vid behov stödpersonal,

utgår

Or. de

Motivering

Har slagits samman med artikel 95.3 a eftersom innehållet överlappar.

Ändringsförslag 884
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De referenscentrum som utsetts i enlighet 
med artikel 95.1 ska, i enlighet med årliga 
eller fleråriga arbetsprogram som 
godkänts av kommissionen, ha ansvaret 
för att

De referenscentrum som utsetts i enlighet 
med artikel 95.1 ska ha ansvaret för att

Or. en

Ändringsförslag 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De referenscentrum som utsetts i enlighet 
med artikel 95 ska, i enlighet med årliga 
eller fleråriga arbetsprogram som godkänts 
av kommissionen, ha ansvaret för att

De referenscentrum som utsetts i enlighet 
med artikel 95 ska, i enlighet med årliga 
eller fleråriga arbetsprogram som godkänts 
av kommissionen, ha ansvaret för att
genomföra de uppgifter de har blivit 
tilldelade.

Or. es

Motivering

Förteckningen över referenscentrumens uppgifter bör utgå, eftersom de ännu inte är 
fastställda. Referenscentrumens funktioner och uppgifter bör fastställas senare.

Ändringsförslag 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inom sitt arbetsområde tillhandahålla 
vetenskaplig och teknisk sakkunskap till 
de nationella vetenskapliga stödnätverk 

utgår
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eller organ som avses i artikel 20 i 
förordning (EG) nr 1099/2009,

Or. es

Motivering

Förteckningen över referenscentrumens uppgifter bör utgå, eftersom de ännu inte är 
fastställda. Referenscentrumens funktioner och uppgifter bör fastställas senare.

Ändringsförslag 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillhandahålla vetenskaplig och teknisk 
sakkunskap vid utarbetandet och 
tillämpningen av de djurskyddsindikatorer 
som avses i artikel 18.3 f,

utgår

Or. es

Motivering

Förteckningen över referenscentrumens uppgifter bör utgå, eftersom de ännu inte är 
fastställda. Referenscentrumens funktioner och uppgifter bör fastställas senare. 

Ändringsförslag 888
Marit Paulsen

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) samordna ett nätverk av institutioner 
med erkänd kunskap om djurs 
välbefinnande som kan bistå de behöriga 
myndigheterna och aktörerna vid 
genomförandet av relevant 
EU-lagstiftning,
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Or. en

Ändringsförslag 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utveckla eller samordna utarbetandet 
av metoder för att bedöma 
djurskyddsnivån och metoder för att 
förbättra djurskyddet,

utgår

Or. es

Motivering

Förteckningen över referenscentrumens uppgifter bör utgå, eftersom de ännu inte är 
fastställda. Referenscentrumens funktioner och uppgifter bör fastställas senare. 

Ändringsförslag 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) genomföra vetenskapliga och tekniska 
studier om djurskydd för djur som 
används för kommersiella eller 
vetenskapliga ändamål,

utgår

Or. es

Motivering

Förteckningen över referenscentrumens uppgifter bör utgå, eftersom de ännu inte är 
fastställda. Referenscentrumens funktioner och uppgifter bör fastställas senare. 
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Ändringsförslag 891
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) genomföra vetenskapliga och tekniska 
studier om djurskydd för djur som används 
för kommersiella eller vetenskapliga 
ändamål,

d) samordna genomförandet av
vetenskapliga och tekniska studier om 
djurskydd för djur som används för 
kommersiella eller vetenskapliga ändamål,

Or. de

Motivering

För att undvika kompetensöverlappning med Efsa bör referenscentrum ha en samordnande 
funktion medan Efsa även fortsättningsvis själv kan genomföra studier.

Ändringsförslag 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) anordna kurser för personalen vid de 
nationella vetenskapliga stödnätverk eller 
organ som avses i led a samt för personal 
vid behöriga myndigheter och experter 
från tredjeland,

utgår

Or. es

Motivering

Förteckningen över referenscentrumens uppgifter bör utgå, eftersom de ännu inte är 
fastställda. Referenscentrumens funktioner och uppgifter bör fastställas senare. 

Ändringsförslag 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Förslag till förordning
Artikel 96 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) sprida forskningsresultat och tekniska 
innovationer samt samarbeta med 
forskningsorgan på unionsnivå på de 
områden som omfattas av deras 
arbetsområde.

utgår

Or. es

Motivering

Förteckningen över referenscentrumens uppgifter bör utgå, eftersom de ännu inte är 
fastställda. Referenscentrumens funktioner och uppgifter bör fastställas senare. 

Ändringsförslag 894
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Europeiska unionens referenscentrum 
för växtförökningsmaterial som avses i 
artikel 93,

utgår

Or. de

Motivering

I enlighet med förslaget att artiklarna 93–94 ska utgå.

Ändringsförslag 895
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Europeiska unionens referenscentrum 
för växtförökningsmaterial som avses i 
artikel 93,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 896
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Europeiska unionens referenscentrum 
för växtförökningsmaterial som avses i 
artikel 93,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 897
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på fastställandet av krav, 
ansvarsområden och uppgifter för 
Europeiska unionens referenslaboratorier, 
Europeiska unionens referenscentrum för 
växtförökningsmaterial och Europeiska 
unionens referenscentrum för djurskydd, 
utöver de krav som fastställs i artiklarna 
91.3, 92, 93.3, 95.3 och 96.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på fastställandet av krav, 
ansvarsområden och uppgifter för 
Europeiska unionens referenslaboratorier 
och Europeiska unionens referenscentrum 
för djurskydd, utöver de krav som fastställs 
i artiklarna 91.3, 92, 95.3 och 96.

Or. en
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Ändringsförslag 898
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på fastställandet av krav, 
ansvarsområden och uppgifter för 
Europeiska unionens referenslaboratorier, 
Europeiska unionens referenscentrum för 
växtförökningsmaterial och 
Europeiska unionens referenscentrum för 
djurskydd, utöver de krav som fastställs i 
artiklarna 91.3, 92, 93.3, 95.3 och 96.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på fastställandet av krav, 
ansvarsområden och uppgifter för 
Europeiska unionens referenslaboratorier 
och Europeiska unionens referenscentrum 
för djurskydd, utöver de krav som fastställs 
i artiklarna 91.3, 92, 95.3 och 96.

Or. de

Ändringsförslag 899
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska kontrollera 
Europeiska unionens referenslaboratorier 
och referenscentrum för att se till att de 
uppfyller kraven i artiklarna 91.3, 92, 93.3,
95.3 och 96.

3. Kommissionen ska kontrollera 
Europeiska unionens referenslaboratorier 
och referenscentrum för att se till att de 
uppfyller kraven i artiklarna 91.3, 92, 95.3 
och 96.

Or. de

Ändringsförslag 900
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 98 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vara opartiska och fria från 
intressekonflikter när de utför sina 
uppgifter som nationella 
referenslaboratorier,

a) vara oberoende, opartiska och fria från 
intressekonflikter när de utför sina 
uppgifter som nationella 
referenslaboratorier,

Or. en

Ändringsförslag 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) samarbeta med Europeiska unionens 
referenslaboratorier och delta i kurser och 
jämförande provningar med andra 
laboratorier som anordnas av Europeiska 
unionens referenslaboratorier,

a) samarbeta med Europeiska unionens 
referenslaboratorier och kunna delta i 
kurser och jämförande provningar med 
andra laboratorier som anordnas av 
Europeiska unionens referenslaboratorier,

Or. es

Motivering

Möjligheten att delta bör ges.

Ändringsförslag 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) samordna verksamheten på officiella 
laboratorier som utsetts i enlighet med 
artikel 36.1, i syfte att harmonisera och 
förbättra metoderna för laboratorieanalys, -

b) samordna verksamheten på officiella
nationella laboratorier som utsetts i 
enlighet med artikel 36.1, i syfte att 
harmonisera och förbättra metoderna för 
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testning eller -diagnos och användningen 
av dessa metoder,

laboratorieanalys, -testning eller -diagnos 
och användningen av dessa metoder,

Or. es

Motivering

Termen nationella förs in eftersom om officiella laboratorier från andra medlemsstater utses 
blir samordningen mycket komplicerad.

Ändringsförslag 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) i förekommande fall anordna jämförande 
provningar mellan officiella laboratorier, 
säkerställa en lämplig uppföljning av 
sådana jämförande provningar och 
informera de behöriga myndigheterna om 
resultaten och uppföljningen av dem,

c) i förekommande fall anordna jämförande 
provningar mellan officiella nationella
laboratorier, säkerställa en lämplig 
uppföljning av sådana jämförande 
provningar och informera de behöriga 
myndigheterna om resultaten och 
uppföljningen av dem,

Or. es

Motivering

Termen nationella förs in eftersom om officiella laboratorier från andra medlemsstater utses 
blir samordningen mycket komplicerad.

Ändringsförslag 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) se till att informationen från Europeiska 
unionens referenslaboratorium 
vidarebefordras till de behöriga 
myndigheterna och till officiella 

d) se till att informationen från Europeiska 
unionens referenslaboratorium 
vidarebefordras till de behöriga 
myndigheterna och till officiella nationella
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laboratorier, laboratorier,

Or. es

Motivering

Termen nationella förs in eftersom om officiella laboratorier från andra medlemsstater utses 
blir samordningen mycket komplicerad.

Ändringsförslag 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) ge aktivt stöd när det gäller att
diagnostisera utbrott i medlemsstaterna av 
livsmedelsburna sjukdomar, zoonotiska 
sjukdomar eller djursjukdomar, genom att 
ställa bekräftande diagnoser samt utföra 
karakterisering och taxonomiska eller 
epizootiska undersökningar av isolat av 
patogener eller prover av skadegörare, 
såsom föreskrivs för Europeiska unionens 
nationella referenslaboratorier i 
artikel 92.2 h.

Or. es

Motivering

På samma sätt som det anges för Europeiska unionens referenslaboratorier i artikel 92.2 h.

Ändringsförslag 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Administrativt stöd ska i förekommande 
fall bestå i att de behöriga myndigheterna 

utgår
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i en medlemsstat deltar i offentlig kontroll 
på plats som genomförs av de behöriga 
myndigheterna i en annan medlemsstat.

Or. es

Motivering

Förbindelserna mellan medlemsstaterna bör baseras på ömsesidigt erkännande av de utförda 
kontrollerna. Om det råder meningsskiljaktigheter bör kommissionen ingripa.

Ändringsförslag 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att rationalisera och förenkla 
kommunikationen ska kommissionen 
genom genomförandeakter fastställa ett 
standardformat för

utgår

a) begäran om stöd enligt artikel 102.1,

b) meddelandet av gemensamma och 
återkommande anmälningar och svar.

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

Or. es

Motivering

Erfarenheterna har hittills varit acceptabla utan att ha haft ett normaliserat format. Vi anser 
att förfarandet blir mer komplicerat om det går mot en större regelstyrning. Det innebär mer 
byråkrati och större kostnader eftersom det blir nödvändigt att använda nya dataverktyg, 
något som kommer att kräva att resurser omfördelas till datapersonalen till förfång för de 
officiella kontrollanterna som hanterar kommunikationen och utför den officiella 
kontrollverksamheten.

Ändringsförslag 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommunikationer mellan behöriga 
myndigheter i enlighet med vad som 
föreskrivs i föreliggande avdelning, ska 
genomföras oberoende av vad som
fastställs i kommissionens 
förordning (EU) nr 16/2011 av den 
10 januari 2011 om 
genomförandeåtgärder för systemet för 
snabb varning för livsmedel och foder 
(RASFF), för kommunikationer som 
måste genomföras via RASFF-systemet.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att föra in ett specifikt omnämnande av att det finns ett särskilt 
kommunikationssystem, varningsnätet RASFF, för vissa kommunikationer mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter som regleras på annat sätt än vad som föreskrivs i 
denna avdelning.

Ändringsförslag 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt 139 med 
avseende på fastställandet av minimikrav 
som de förbindelseorgan som har utsetts 
enligt punkt 1 ska uppfylla.

utgår

Or. es
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Motivering

Förbindelseorganen är enheter av olika rang som hör till centralförvaltningarnas behöriga 
myndigheter. Det borde därför, enligt subsidiaritetsprincipen, vara medlemsstaterna själva 
som fastställer minimikraven.

Ändringsförslag 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa 
specifikationerna för de tekniska verktyg 
och rutinerna för kommunikation mellan 
de förbindelseorgan som har utsetts enligt 
punkt 1.

utgår

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

Or. es

Motivering

Vi föreslår att punkt 7 utgår då den skulle innebära ytterligare en ökning av den 
administrativa och ekonomiska bördan med tanke på de nya it-verktyg som avses i kapitel IV 
(informationshanteringssystem) i avdelning VI om unionens verksamhet. Vi måste ha en 
flexibel marginal och undvika att fördela om resurser för att skapa nya överflödiga 
dataapplikationer till förfång för de särskilda kontrollerna i sig.

Ändringsförslag 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) inom tio dagar från den dag då de tog 
emot begäran meddela hur lång tid de 
behöver för att lämna ett väl underbyggt 

b) inom 14 dagar från den dag då de tog 
emot begäran meddela hur lång tid de 
behöver för att lämna ett väl underbyggt 
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svar på begäran, svar på begäran,

Or. es

Ändringsförslag 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom överenskommelse mellan de 
begärande behöriga myndigheterna och 
de anmodade behöriga myndigheterna får 
personal som utsetts av den begärande 
myndigheten närvara vid den offentliga 
kontroll och de undersökningar som avses 
i punkt 1 c, och som utförs av de 
anmodade behöriga myndigheterna.

utgår

I sådana fall ska personalen vid de 
begärande behöriga myndigheterna

a) alltid kunna uppvisa en skriftlig 
fullmakt, där deras identitet och officiella 
behörighet anges,

b) genom den anmodade myndighetens 
förmedling ges tillträde till samma lokaler 
och tillgång till samma dokument som 
personalen vid de anmodade behöriga 
myndigheterna, och endast för ändamål 
som avser den pågående administrativa 
utredningen,

c) inte ha rätt att på eget initiativ utöva de 
befogenheter som tilldelats tjänstemännen 
vid de anmodade behöriga 
myndigheterna.

Or. es

Motivering

Förbindelserna mellan medlemsstaterna bör baseras på ömsesidigt erkännande av de utförda 
kontrollerna. Om det råder meningsskiljaktigheter bör kommissionen ingripa. Detta 
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överensstämmer med det som föreskrivs i artiklarna 100 och 101.

Ändringsförslag 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De ska inom tio dagar från den dag då 
anmälan inkom meddela

b) De ska inom 14 arbetsdagar från den 
dag då anmälan inkom meddela

Or. es

Ändringsförslag 914
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de behöriga myndigheterna i 
samband med offentlig kontroll av djur 
eller varor med ursprung i en annan 
medlemsstat fastställer att sådana djur eller 
varor inte uppfyller kraven i 
bestämmelserna som avses i artikel 1.2 och 
att de därmed medför risker för människors 
hälsa, djurs hälsa och välbefinnande, 
växters sundhet eller, när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön, eller att detta 
innebär en allvarlig överträdelse av dessa 
bestämmelser, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål anmäla detta 
till de behöriga myndigheterna i den 
avsändande medlemsstaten samt i övriga 
berörda medlemsstater så att de kan att
genomföra lämpliga undersökningar.

1. Om de behöriga myndigheterna i 
samband med offentlig kontroll av djur 
eller varor med ursprung i en annan
medlemsstat fastställer att sådana djur eller 
varor inte uppfyller kraven i 
bestämmelserna som avses i artikel 1.2 och 
att de därmed medför risker för människors 
hälsa, djurs hälsa och välbefinnande eller 
miljön, eller att detta innebär en allvarlig 
överträdelse av dessa bestämmelser, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
anmäla detta till de behöriga 
myndigheterna i den avsändande 
medlemsstaten samt i övriga berörda 
medlemsstater så att de kan genomföra 
lämpliga undersökningar.

Or. en
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Ändringsförslag 915
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de behöriga myndigheterna i 
samband med offentlig kontroll av djur 
eller varor med ursprung i en annan 
medlemsstat fastställer att sådana djur eller 
varor inte uppfyller kraven i 
bestämmelserna som avses i artikel 1.2 och 
att de därmed medför risker för människors 
hälsa, djurs hälsa och välbefinnande, 
växters sundhet eller, när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön, eller att detta 
innebär en allvarlig överträdelse av dessa 
bestämmelser, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål anmäla detta 
till de behöriga myndigheterna i den 
avsändande medlemsstaten samt i övriga 
berörda medlemsstater så att de kan att
genomföra lämpliga undersökningar.

1. Om de behöriga myndigheterna i 
samband med offentlig kontroll av djur
eller varor med ursprung i en annan 
medlemsstat fastställer att sådana djur eller 
varor inte uppfyller kraven i 
bestämmelserna som avses i artikel 1.2 och 
att de därmed medför risker för människors 
hälsa, djurs hälsa och välbefinnande eller, 
när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön, eller att detta innebär en allvarlig 
överträdelse av dessa bestämmelser, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
anmäla detta till de behöriga 
myndigheterna i den avsändande 
medlemsstaten samt i övriga berörda 
medlemsstater så att de kan genomföra 
lämpliga undersökningar.

Or. de

Ändringsförslag 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de behöriga myndigheterna i 
samband med offentlig kontroll av djur 
eller varor med ursprung i en annan 
medlemsstat fastställer att sådana djur eller 
varor inte uppfyller kraven i 
bestämmelserna som avses i artikel 1.2 och 
att de därmed medför risker för människors 

1. Om de behöriga myndigheterna i 
samband med offentlig kontroll av djur 
eller varor med ursprung i en annan 
medlemsstat fastställer att sådana djur eller 
varor inte uppfyller kraven i 
bestämmelserna som avses i artikel 1.2 och 
att de därmed medför risker för människors 



AM\1015542SV.doc 37/115 PE526.079v03-00

SV

hälsa, djurs hälsa och välbefinnande, 
växters sundhet eller, när det gäller 
genetiskt modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön, eller att detta 
innebär en allvarlig överträdelse av dessa 
bestämmelser, ska de behöriga 
myndigheterna utan dröjsmål anmäla detta 
till de behöriga myndigheterna i den 
avsändande medlemsstaten samt i övriga 
berörda medlemsstater så att de kan att
genomföra lämpliga undersökningar.

hälsa, djurs hälsa och välbefinnande eller, 
när det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön, eller att detta innebär en allvarlig 
överträdelse av dessa bestämmelser, ska de 
behöriga myndigheterna utan dröjsmål 
anmäla detta till de behöriga 
myndigheterna i den avsändande 
medlemsstaten samt i övriga berörda 
medlemsstater så att de kan genomföra 
lämpliga undersökningar.

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med det tillämpningsområde som föreslagits i ändringsförslag till artikel
1.2 g.

Ändringsförslag 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De övriga berörda medlemsstaterna
som avses i punkt 1 ska vid överträdelse 
av förordning (EG) nr 1/2005 om skydd 
av djur under transport inbegripa

a) den medlemsstat som har beviljat 
transportören godkännande,

b) den medlemsstat som har beviljat intyg 
om godkännande för transportmedel, om 
den bristande efterlevnaden av kraven i 
förordningen delvis beror på en brist i 
transportsättet,

c) den medlemsstat som har utfärdat 
förarens kompetensbevis, om den 
bristande efterlevnaden av kraven i 
förordningen delvis beror på föraren.

Or. en
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Motivering

I förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport anges vilka medlemsstater som 
måste meddelas vid överträdelser. Förslaget till förordning om offentlig kontroll upphäver 
denna bestämmelse i förordning (EG) nr 1/2005. Den bör därför införas i förslaget till
förordning om offentlig kontroll, eftersom termen ”övriga berörda medlemsstater” är alltför 
allmän och öppnar för olika tolkningar.

Ändringsförslag 918
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) meddela alla relevanta, berörda 
aktörer i enlighet med nationella 
beredskapsplaner för livsmedel,

Or. en

Ändringsförslag 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 105

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 105 utgår

Stöd från tredjeländer

1. Om de behöriga myndigheterna får 
information från ett tredjeland om 
bristande efterlevnad eller risker för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, Växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för 
miljön, ska de utan dröjsmål

a) underrätta de behöriga myndigheterna 
i övriga berörda medlemsstater om detta,

b) underrätta kommissionen, om 
informationen är eller kan tänkas vara 
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relevant på unionsnivå.

2. Information som erhållits vid offentlig 
kontroll och undersökningar som har 
genomförts i enlighet med den här 
förordningen får vidarebefordras till det 
tredjeland som avses i punkt 1, under 
förutsättning att

a) de behöriga myndigheter som har 
tillhandahållit informationen har gett sitt 
samtycke,

b) tredjelandet har åtagit sig att ge det 
stöd som behövs för att samla in belägg 
för praxis som strider eller som förefaller 
strida mot unionsbestämmelserna eller 
som utgör en risk för människor, djur, 
växter eller miljön,

c) relevanta unionsbestämmelser och 
nationella bestämmelser om överföring av 
personuppgifter till tredjeländer följs.

Or. es

Motivering

I enlighet med vad som har sagts i andra ändringsförslag angående att exporten bör hållas 
utanför denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag 920
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de behöriga myndigheterna får 
information från ett tredjeland om 
bristande efterlevnad eller risker för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, Växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för
miljön, ska de utan dröjsmål

1. Om de behöriga myndigheterna får 
information från ett tredjeland om 
bristande efterlevnad eller risker för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande eller miljön, ska de utan 
dröjsmål
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Or. en

Ändringsförslag 921
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tredjelandet har åtagit sig att ge det stöd 
som behövs för att samla in belägg för 
praxis som strider eller som förefaller 
strida mot unionsbestämmelserna eller som 
utgör en risk för människor, djur, växter 
eller miljön,

b) tredjelandet har åtagit sig att ge det stöd 
som behövs för att samla in belägg för 
praxis som strider eller som förefaller 
strida mot unionsbestämmelserna eller som 
utgör en risk för människor eller djur,

Or. de

Ändringsförslag 922
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tredjelandet har åtagit sig att ge det stöd 
som behövs för att samla in belägg för 
praxis som strider eller som förefaller 
strida mot unionsbestämmelserna eller som 
utgör en risk för människor, djur, växter
eller miljön,

b) tredjelandet har åtagit sig att ge det stöd 
som behövs för att samla in belägg för 
praxis som strider eller som förefaller 
strida mot unionsbestämmelserna eller som 
utgör en risk för människor, djur eller 
miljön,

Or. en

Ändringsförslag 923
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tredjelandet har åtagit sig att ge det stöd 
som behövs för att samla in belägg för 
praxis som strider eller som förefaller 
strida mot unionsbestämmelserna eller som 
utgör en risk för människor, djur, växter
eller miljön,

b) tredjelandet har åtagit sig att ge det stöd 
som behövs för att samla in belägg för 
praxis som strider eller som förefaller 
strida mot unionsbestämmelserna eller som 
utgör en risk för människor, djur eller 
miljön,

Or. de

Ändringsförslag 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på fastställandet av 
bestämmelser för snabbt utbyte av 
information i de fall som avses i punkt 1.

3. Kommissionen får med hjälp av
genomförandeakter fastställa
bestämmelser för snabbt utbyte av 
information i de fall som avses i punkt 1.

Or. es

Motivering

Bestämmelserna om snabbt utbyte av information som tas upp i artikel 106 bör beslutas med 
hjälp av genomförandeakter som lämplig juridisk form för att uppnå en harmonisering, och 
inte med delegerade akter.

Ändringsförslag 925
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att offentlig 
kontroll som regleras av denna förordning 

1. Medlemsstaterna ska se till att offentlig 
kontroll som regleras av denna förordning 
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genomförs av behöriga myndigheter utifrån
en flerårig nationell kontrollplan, vars 
utarbetande och genomförande samordnas 
inom deras territorium.

genomförs av behöriga myndigheter utifrån
fleråriga nationella kontrollplaner, vars 
utarbetande och genomförande samordnas 
inom deras territorium.

Or. en

Ändringsförslag 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utse en central 
myndighet som ska ansvara för

2. Medlemsstaterna ska utse den eller de 
centrala myndigheter som ska ansvara för

Or. es

Motivering

Vi anser att det är olämpligt att utse en enda ansvarig myndighet för de aspekter som avses i 
punkt 2, på grund av den enorma variationen i de olika områden som täcks av 
tillämpningsområdet för denna förordning.

Ändringsförslag 927
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att samordna utarbetandet av den plan
som avses i punkt 1 mellan alla behöriga 
myndigheter med ansvar för offentlig 
kontroll,

a) att samordna utarbetandet av de planer
som avses i punkt 1 mellan alla behöriga 
myndigheter med ansvar för offentlig 
kontroll,

Or. en
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Ändringsförslag 928
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att se till att planen är enhetlig och 
genomförs på ett konsekvent sätt.

b) att se till att planerna är enhetliga och 
genomförs på ett konsekvent sätt.

Or. en

Ändringsförslag 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 107 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att se till att planen är enhetlig och
genomförs på ett konsekvent sätt.

b) att se till att planen är enhetlig och följer 
denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De fleråriga nationella kontrollplanerna 
ska innehålla allmän information om hur 
systemen för offentlig kontroll är 
uppbyggda och organiserade i den berörda 
medlemsstaten, samt information om 
åtminstone följande:

2. De fleråriga nationella kontrollplanerna 
ska innehålla allmän information om hur 
systemen för offentlig kontroll är 
uppbyggda och organiserade i den berörda 
medlemsstaten, i alla sektorer som berörs,
samt information om åtminstone följande:

Or. es
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Motivering

Innehållet i kontrollplanerna i de olika sektorerna bör inte skrivas i ett enda format eller 
dokument. Ett allmänt dokument skulle vara förvirrande.

Ändringsförslag 931
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den fleråriga nationella kontrollplanens
strategiska mål och hur dessa återspeglas i 
prioriteringen av offentlig kontroll och 
fördelning av resurser.

a) De fleråriga nationella
kontrollplanernas strategiska mål och hur 
dessa återspeglas i prioriteringen av 
offentlig kontroll och fördelning av 
resurser.

Or. en

Ändringsförslag 932
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 109 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att den
fleråriga nationella kontrollplan som avses 
i artikel 107.1 tillhandahålls allmänheten, 
med undantag av de delar av planen vars 
röjande skulle kunna undergräva den 
offentliga kontrollens effektivitet.

1. Medlemsstaterna ska se till att de
fleråriga nationella kontrollplaner som 
avses i artikel 107.1 tillhandahålls 
allmänheten, med undantag av de delar av
planerna vars röjande skulle kunna 
undergräva den offentliga kontrollens 
effektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 933
Julie Girling
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Förslag till förordning
Artikel 109 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Sådana planer får utarbetas i samråd 
med relevanta aktörer i syfte att garantera 
en riskbaserad strategi för offentlig 
kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 934
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 109 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den fleråriga nationella kontrollplanen
ska uppdateras när det är nödvändigt att 
anpassa den till ändringar i de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2, och
den ska ses över regelbundet för att ta 
hänsyn till åtminstone följande faktorer:

2. De fleråriga nationella kontrollplanerna
ska uppdateras när det är nödvändigt att 
anpassa dem till ändringar i de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2, och
de ska ses över regelbundet för att ta 
hänsyn till åtminstone följande faktorer:

Or. en

Ändringsförslag 935
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 109 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Uppkomst av nya sjukdomar, 
växtskadegörare eller andra risker för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för

a) Uppkomst av nya sjukdomar eller andra 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande eller miljön.
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miljön.

Or. en

Ändringsförslag 936
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 109 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Uppkomst av nya sjukdomar, 
växtskadegörare eller andra risker för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön.

a) Uppkomst av nya sjukdomar eller andra 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande eller, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön.

Or. de

Ändringsförslag 937
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 109 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska på begäran förse 
kommissionen med en aktuell version av 
sina fleråriga nationella kontrollplaner.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 110
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110 utgår

Delegerade befogenheter avseende 
fleråriga nationella kontrollplaner

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på de fleråriga nationella 
kontrollplaner som avses i artikel 107.1.

I dessa delegerade akter ska det fastställas 
bestämmelser om

a) kriterier för riskklassificering av 
aktörernas verksamhet,

b) prioriteringar för offentlig kontroll 
utifrån de kriterier som fastställs i 
artikel 8 och i de bestämmelser som avses 
i artiklarna 15–24.

c) Förfaranden som maximerar den 
offentliga kontrollens effektivitet.

d) De viktigaste resultatindikatorer som 
ska användas av de behöriga 
myndigheterna vid bedömningen av den 
fleråriga nationella kontrollplanen och 
dess genomförande.

Or. es

Motivering

Riskkriterierna bör fastställas av medlemsstaterna liksom förfaranden och prioriteringar, 
varför vi föreslår att denna artikel utgår.

Ändringsförslag 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 111 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att genomföra en unionsomfattande 
riktad bedömning av tillämpningen av de 

I syfte att genomföra en unionsomfattande 
riktad bedömning av tillämpningen av de 
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bestämmelser som avses i artikel 1.2 eller i 
syfte att fastställa förekomsten av vissa 
faror i hela unionen ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 139 med avseende på

bestämmelser som avses i artikel 1.2 eller i 
syfte att fastställa förekomsten av vissa 
faror i hela unionen ska kommissionen ges 
befogenhet att anta genomförandeakter
med avseende på

Or. es

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna deltar i framtagandet av de bestämmelser som fastställs av 
organisationen för dessa samordnade kontrollplaner, som ska genomföras av 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 940
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 111 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) organisationen och genomförandet av 
samordnade kontrollplaner med begränsad 
varaktighet inom ett av de områden som 
omfattas av de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2,

a) utarbetandet, organisationen och 
genomförandet av samordnade 
kontrollplaner med begränsad varaktighet 
inom ett av de områden som omfattas av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2,

Or. en

Ändringsförslag 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 111 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) organisationen, vis behov, av insamling 
av data och information i samband med
tillämpningen av vissa av de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 eller när det gäller
förekomsten av vissa faror.

b) organisationen, vis behov, av insamling 
av data och information i samband med 
förekomsten av vissa faror.
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Or. es

Motivering

Det är underförstått, eftersom det är föreskrivet i första stycket, att data och information som 
samlas in är relaterade till bestämmelserna i artikel 1.2.

Ändringsförslag 942
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 111 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) berörda parters roll i utarbetandet och 
genomförandet av de samordnade 
kontrollplanerna,

Or. en

Ändringsförslag 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 141.2.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna deltar i framtagandet av de bestämmelser som fastställs av 
organisationen för dessa samordnade kontrollplaner, som ska genomföras av 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 944
Julie Girling
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Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni varje år ska varje 
medlemsstat till kommissionen överlämna 
en rapport som innehåller

1. Senast den 30 juni vartannat år efter att 
denna förordning trätt i kraft ska varje 
medlemsstat till kommissionen överlämna 
en rapport som innehåller

Or. en

Motivering

Det vore mycket mödosamt att överlämna en sådan rapport varje år. Om det i stället gjordes 
vartannat år, skulle rapporteringskraven fortfarande vara korrekt uppfyllda och 
medlemsstaterna skulle inte belastas i onödan.

Ändringsförslag 945
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) alla eventuella ändringar av den
fleråriga nationella kontrollplanen som 
gjorts för att ta hänsyn till de faktorer som 
avses i artikel 109.2,

a) alla eventuella ändringar av de fleråriga 
nationella kontrollplanerna som gjorts för 
att ta hänsyn till de faktorer som avses i 
artikel 109.2,

Or. en

Ändringsförslag 946
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) resultaten av den offentliga kontroll som 
genomförts under det föregående året 

b) resultaten av den offentliga kontroll som 
genomförts under det föregående året 
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enligt den fleråriga nationella
kontrollplanen,

enligt de fleråriga nationella
kontrollplanerna,

Or. en

Ändringsförslag 947
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) typ av och antal fall där de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 inte följts som de 
behöriga myndigheterna upptäckt under 
föregående år,

c) typ av och antal fall där de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 inte följts som de 
behöriga myndigheterna upptäckt under 
föregående år, med uppgifter per sektor 
och detaljer på lämplig nivå,

Or. en

Ändringsförslag 948
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) åtgärder som vidtagits för att säkerställa 
ett effektivt genomförande av den fleråriga 
nationella kontrollplanen, inklusive 
verkställighetsåtgärder och resultaten av 
dessa åtgärder.

d) åtgärder som vidtagits för att säkerställa 
ett effektivt genomförande av de fleråriga 
nationella kontrollplanerna, inklusive 
verkställighetsåtgärder och resultaten av 
dessa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 949
Mario Pirillo
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Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) information om tillämpningen av de 
avgifter som avses i artikel 83.2 om 
öppenhet,

Or. it

Motivering

För att skapa ett system som inte snedvrider konkurrensen inom Europeiska unionen kommer 
det att vara mycket viktigt med kontinuerlig övervakning av öppenheten beträffande 
avgifterna som medlemsstaterna tar ut.

Ändringsförslag 950
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska offentliggöra en årlig 
rapport om genomförandet av offentlig 
kontroll i medlemsstaterna, med beaktande 
av

1. Kommissionen ska senast den
31 december vartannat år efter att denna 
förordning trätt i kraft offentliggöra en 
årlig rapport om genomförandet av 
offentlig kontroll i medlemsstaterna, med 
beaktande av

Or. en

Ändringsförslag 951
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de årliga rapporter som medlemsstaterna 
har lämnat i enlighet med artikel 112,

a) de årliga rapporter som medlemsstaterna 
har lämnat i enlighet med artikel 112,
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inklusive information om tillämpningen 
av de avgifter som avses i artikel 83.2 om 
öppenhet,

Or. it

Motivering

För att skapa ett system som inte snedvrider konkurrensen inom Europeiska unionen kommer 
det att vara mycket viktigt med kontinuerlig övervakning av öppenheten beträffande 
avgifterna som medlemsstaterna tar ut.

Ändringsförslag 952
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den årliga rapport som avses i punkt 1
får i förekommande fall innehålla 
rekommendationer angående eventuella 
förbättringar av systemen för offentlig 
kontroll i medlemsstaterna och angående 
särskild offentlig kontroll på vissa 
områden.

2. Den årliga rapport som avses i punkt 1
ska innehålla rekommendationer angående 
eventuella förbättringar av systemen för 
offentlig kontroll i medlemsstaterna och 
angående särskild offentlig kontroll på 
vissa områden.

Or. en

Ändringsförslag 953
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
anordnas i samarbete med de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna och 
utföras regelbundet.

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
anordnas i samarbete med de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna och 
utföras regelbundet. Kontrollernas 
frekvens och antal ska bestämmas med 
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hänsyn till ramen för förfarandet för 
kontrollerna, och eventuell ackreditering 
ska göras enligt de behöriga 
myndigheternas internationella 
standarder.

Or. fr

Motivering

Vissa punkter i förordningen har likheter med kraven i standarderna ISO/CEI 17020 och 
17065 (t.ex. EN 45011). Kontrollorganens förfaranden och även ramen för förfarandet för 
kontrollerna måste bedömas utifrån internationella normer, så att man därmed minskar den 
kontrollbörda som kommissionen (kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor) lägger på 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 954
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 115 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De kontroller som avses i punkt 1 får 
även omfatta kontroller på plats. 
Kommissionens experter får åtfölja 
personalen vid de behöriga myndigheter 
som genomför den offentliga kontrollen.

3. De kontroller som avses i punkt 1 får 
även omfatta kontroller på plats. 
Kommissionens experter får åtfölja 
personalen vid de behöriga myndigheter 
som genomför den offentliga kontrollen, 
förutsatt att de behöriga nationella 
myndigheterna ger sitt samtycke.

Or. de

Ändringsförslag 955
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förekommande fall får kommissionen 2. Kommissionen ska i sin slutliga rapport 
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i sin slutliga rapport enligt punkt 1 
rekommendera korrigerande eller 
förebyggande åtgärder som ska vidtas av 
medlemsstaterna för att åtgärda de 
specifika eller systematiska brister som 
kommissionens experter konstaterat i 
samband med de kontroller som utförts i 
enlighet med artikel 115.1.

enligt punkt 1 rekommendera korrigerande 
eller förebyggande åtgärder som ska vidtas 
av medlemsstaterna för att åtgärda de 
specifika eller systematiska brister som 
kommissionens experter konstaterat i 
samband med de kontroller som utförts i 
enlighet med artikel 115.1.

Or. en

Ändringsförslag 956
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förekommande fall får kommissionen i 
sin slutliga rapport enligt punkt 1 
rekommendera korrigerande eller 
förebyggande åtgärder som ska vidtas av 
medlemsstaterna för att åtgärda de 
specifika eller systematiska brister som 
kommissionens experter konstaterat i 
samband med de kontroller som utförts i 
enlighet med artikel 115.1.

2. I förekommande fall får kommissionen i 
sin slutliga rapport enligt punkt 1 
rekommendera korrigerande eller 
förebyggande åtgärder som ska vidtas av 
medlemsstaterna för att åtgärda de 
specifika eller systematiska brister som 
kommissionens experter konstaterat i 
samband med de kontroller som utförts i 
enlighet med artikel 115.1. Dessa 
rekommendationer är inte rättsligt 
bindande.

Or. de

Motivering

Det bör uttryckligen klargöras att rekommendationer inte ger rätt att ge instruktioner.

Ändringsförslag 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter ändra sitt 
kontrollprogram för att ta hänsyn till 
utvecklingen inom de områden som 
omfattas av de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2. Medlemsstaterna ska 
underrättas om varje sådan ändring.

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter ändra sitt 
kontrollprogram för att ta hänsyn till 
utvecklingen inom de områden som 
omfattas av de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2. Medlemsstaterna ska 
underrättas om varje sådan ändring i god 
tid.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna underrättas i god tid så att de är ordentligt informerade.

Ändringsförslag 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 118 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ge allt nödvändigt stöd och 
tillhandahålla all dokumentation och 
annat tekniskt stöd som kommissionens 
experter begär, så att de kan utföra 
kontrollerna på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt,

b) ge nödvändigt tekniskt stöd,
dokumentation och annat tekniskt stöd till
kommissionens experter, så att de kan 
utföra kontrollerna på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt,

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att precisera vilken typ av stöd medlemsstaterna ska tillhandahålla och 
begränsa detta till det tekniska stödet. I förslaget bör också hänsyn tas till specifika 
omständigheter som bör anpassas till den rådande situationen.

Ändringsförslag 959
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 119 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionens experter får utföra 
kontroller i tredjeländer för att

1. Kommissionens experter ska 
regelbundet, och minst lika ofta som 
kommissionen utför kontroller i 
medlemsstaterna, utföra kontroller i 
tredjeländer för att

Or. en

Ändringsförslag 960
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 119 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) kontrollera att ett tredjelands lagstiftning 
och system, inklusive officiella intyganden 
och utfärdandet av officiella intyg, 
officiella etiketter eller märken och andra 
officiella attesteringar, överensstämmer
eller är likvärdiga med kraven i de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2,

a) kontrollera att ett tredjelands lagstiftning 
och system, inklusive officiella intyganden 
och utfärdandet av officiella intyg, 
officiella etiketter eller märken och andra 
officiella attesteringar, överensstämmer 
med kraven i de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2,

Or. en

Ändringsförslag 961
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 119 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kontrollera att tredjelandets 
kontrollsystem säkerställer att sändningar 
av djur och varor som exporteras till 

b) kontrollera att tredjelandets 
kontrollsystem säkerställer att sändningar 
av djur och varor som exporteras till 
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unionen uppfyller relevanta krav som 
fastställs i de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2 eller andra krav som 
konstaterats vara åtminstone likvärdiga,

unionen uppfyller relevanta krav som 
fastställs i de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2,

Or. en

Ändringsförslag 962
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 119 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I tillämpliga fall situationen vad gäller 
djurhälsa, zoonoser och växtskydd samt 
rutiner för att anmäla utbrott av 
djursjukdomar och växtskadegörare till 
kommissionen och berörda internationella 
organ.

f) I tillämpliga fall situationen vad gäller 
djurhälsa och zoonoser samt rutiner för att 
anmäla utbrott av djursjukdomar till 
kommissionen och berörda internationella 
organ.

Or. en

Ändringsförslag 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 119 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I tillämpliga fall situationen vad gäller 
djurhälsa, zoonoser och växtskydd samt 
rutiner för att anmäla utbrott av 
djursjukdomar och växtskadegörare till 
kommissionen och berörda internationella 
organ.

f) I tillämpliga fall situationen vad gäller 
djurhälsa, zoonoser samt rutiner för att 
anmäla utbrott av djursjukdomar till 
kommissionen och berörda internationella 
organ.

Or. es
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Motivering

För överensstämmelse med det föreslagna tillämpningsområdet för denna förordning.

Ändringsförslag 964
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 119 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I tillämpliga fall situationen vad gäller 
djurhälsa, zoonoser och växtskydd samt 
rutiner för att anmäla utbrott av 
djursjukdomar och växtskadegörare till 
kommissionen och berörda internationella 
organ.

f) I tillämpliga fall situationen vad gäller 
djurhälsa och zoonoser samt rutiner för att 
anmäla utbrott av djursjukdomar till 
kommissionen och berörda internationella 
organ.

Or. de

Ändringsförslag 965
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 119 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Omfattningen och genomförandet av 
offentlig kontroll när det gäller djur, växter
och produkter av dessa som kommer från 
andra tredjeländer.

g) Omfattningen och genomförandet av 
offentlig kontroll när det gäller djur och 
produkter av dessa som kommer från andra 
tredjeländer.

Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växtskydd, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel undantas behövs inte denna utvidgning i denna förordning.

Ändringsförslag 966
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 119 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Omfattningen och genomförandet av 
offentlig kontroll när det gäller djur, växter
och produkter av dessa som kommer från 
andra tredjeländer.

g) Omfattningen och genomförandet av 
offentlig kontroll när det gäller djur och 
produkter av dessa som kommer från andra 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 967
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 119 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Om det tredjelandet kan försäkra att dess 
lagstiftning överensstämmer eller är 
likvärdig med kraven i de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2.

h) Om det tredjelandet kan försäkra att dess 
lagstiftning överensstämmer med kraven i 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 968
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 120 – led g – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Växtskyddsorganisationen för Europa 
och Medelhavsområdet,

utgår

Or. de
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Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växtskydd, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel undantas behövs inte denna utvidgning i denna förordning.

Ändringsförslag 969
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 120 – led g – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Växtskyddsorganisationen för Europa 
och Medelhavsområdet,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 970
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 120 – led g – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Växtskyddsorganisationen för Europa 
och Medelhavsområdet,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 971
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 120 – led g – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Internationella 
växtskyddskonventionens sekretariat,

utgår
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Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växtskydd, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel undantas behövs inte denna utvidgning i denna förordning.

Ändringsförslag 972
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 120 – led g – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Internationella 
växtskyddskonventionens sekretariat,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 973
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 120 – led g – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Internationella 
växtskyddskonventionens sekretariat,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 974
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 120 – led ha (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Sannolikheten för bedrägerier som 
kan vilseleda konsumenterna i fråga om 
deras förväntningar på livsmedels och 
varors natur, kvalitet och 
sammansättning.

Or. en

Ändringsförslag 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 123

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 123 utgår

Tredjeländers kontroller i 
medlemsstaterna

1. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om

a) kontroller som behöriga myndigheter i 
tredjeländer planerar att utföra på deras 
territorium,

b) tidsplanen för och omfattningen av 
dessa kontroller.

2.

Kommissionens experter får delta i de 
kontroller som avses i punkt 1, på 
begäran av

a) de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där kontrollerna utförs, 
eller

b) de behöriga myndigheterna i det 
tredjeland som utför kontrollerna.

Deltagande av kommissionens experter 
och den slutliga tidsplanen och 
omfattningen av de kontroller som avses i 
punkt 1 ska organiseras i nära samarbete
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mellan kommissionen och de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
kontrollerna utförs.

3. Kommissionens experter ska främst 
delta i de kontroller som avses i punkt 1 
för att

a) ge råd om de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2,

b) förmedla information och data som 
finns tillgängliga på unionsnivå och som 
kan vara till nytta i samband med de 
kontroller som de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet utför,

c) se till att de kontroller som utförs av de 
behöriga myndigheterna i tredjeländer är 
enhetliga.

Or. es

Motivering

Exporten bör hållas utanför denna förordning och regleras av varje medlemsstat. 
Medlemsstaterna är skyldiga att underrätta kommissionen om de kontroller som tredjeländer 
ska göra i landet och öppna möjligheten för kommissionen att närvara vid dessa 
inspektionsbesök. Detta är svårt att förena med det nuvarande systemet för bilaterala 
exportaffärer mellan medlemsstaten och tredjelandet.

Ändringsförslag 976
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 124 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska kräva att tredjeländer 
som avser att exportera djur och varor till 
unionen lämnar följande korrekta och 
aktuella uppgifter om den allmänna 
organisationen och förvaltningen av 
sanitära och fytosanitära kontrollsystem 
inom deras territorium:

1. Kommissionen ska kräva att tredjeländer 
som avser att exportera djur och varor till 
unionen lämnar följande korrekta och 
aktuella uppgifter om den allmänna 
organisationen och förvaltningen av 
sanitära kontrollsystem inom deras 
territorium:

(Om ändringsförslaget antas gäller det 
hela artikeln.)
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Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växtskydd, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel undantas behövs inte denna utvidgning i denna förordning.

Ändringsförslag 977
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 124 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska kräva att tredjeländer 
som avser att exportera djur och varor till 
unionen lämnar följande korrekta och 
aktuella uppgifter om den allmänna 
organisationen och förvaltningen av 
sanitära och fytosanitära kontrollsystem 
inom deras territorium:

1. Kommissionen ska kräva att tredjeländer 
som avser att exportera djur och varor till 
unionen lämnar följande korrekta och 
aktuella uppgifter om den allmänna 
organisationen och förvaltningen av 
sanitära kontrollsystem inom deras 
territorium:

Or. en

Ändringsförslag 978
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 124 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska kräva att tredjeländer 
som avser att exportera djur och varor till 
unionen lämnar följande korrekta och 
aktuella uppgifter om den allmänna 
organisationen och förvaltningen av 
sanitära och fytosanitära kontrollsystem 
inom deras territorium:

1. Kommissionen ska kräva att tredjeländer 
som avser att exportera djur och varor till 
unionen lämnar följande korrekta och 
aktuella uppgifter om den allmänna 
organisationen och förvaltningen av 
sanitära kontrollsystem inom deras 
territorium:

Or. de
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Ändringsförslag 979
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 124 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Alla sanitära eller fytosanitära
bestämmelser som har antagits eller 
föreslagits inom deras territorium.

a) Alla sanitära bestämmelser som har 
antagits eller föreslagits inom deras 
territorium.

Or. en

Ändringsförslag 980
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 124 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Alla sanitära eller fytosanitära
bestämmelser som har antagits eller 
föreslagits inom deras territorium.

a) Alla sanitära bestämmelser som har
antagits eller föreslagits inom deras 
territorium.

Or. de

Ändringsförslag 981
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 124 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Rutiner för riskbedömning och faktorer 
som beaktas vid riskbedömningen och vid 
fastställandet av lämplig nivå för sanitärt
eller fytosanitärt skydd.

b) Rutiner för riskbedömning och faktorer 
som beaktas vid riskbedömningen och vid 
fastställandet av lämplig nivå för sanitärt 
skydd.
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Or. en

Ändringsförslag 982
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 124 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Rutiner för riskbedömning och faktorer 
som beaktas vid riskbedömningen och vid 
fastställandet av lämplig nivå för sanitärt
eller fytosanitärt skydd.

b) Rutiner för riskbedömning och faktorer 
som beaktas vid riskbedömningen och vid 
fastställandet av lämplig nivå för sanitärt 
skydd.

Or. de

Ändringsförslag 983
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 124 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I förekommande fall, resultaten av 
offentlig kontroll av djur och varor som är 
avsedda att exporteras till unionen.

Resultaten av offentlig kontroll av djur och 
varor som är avsedda att exporteras till 
unionen, om sådana resultat finns.

Or. en

Ändringsförslag 984
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 124 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I förekommande fall, information om de g) I förekommande fall, information om de 
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ändringar som gjorts när det gäller 
kontrollsystemens uppbyggnad och 
funktion i syfte att uppfylla unionens 
sanitära eller fytosanitära krav eller 
rekommendationer enligt artikel 121 andra 
stycket.

ändringar som gjorts när det gäller 
kontrollsystemens uppbyggnad och 
funktion i syfte att uppfylla unionens 
sanitära krav eller rekommendationer 
enligt artikel 121 andra stycket.

Or. en

Ändringsförslag 985
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 124 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I förekommande fall, information om de 
ändringar som gjorts när det gäller 
kontrollsystemens uppbyggnad och 
funktion i syfte att uppfylla unionens 
sanitära eller fytosanitära krav eller 
rekommendationer enligt artikel 121 andra 
stycket.

g) I förekommande fall, information om de 
ändringar som gjorts när det gäller 
kontrollsystemens uppbyggnad och 
funktion i syfte att uppfylla unionens 
sanitära krav eller rekommendationer 
enligt artikel 121 andra stycket.

Or. de

Ändringsförslag 986
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 125 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på de villkor som de djur 
och varor som förs in till unionen från 
tredjeländer ska uppfylla, om dessa är 
nödvändiga för att säkerställa att djuren 
och varorna uppfyller de relevanta kraven i 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2, 

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på de villkor som de djur 
och varor som förs in till unionen från 
tredjeländer ska uppfylla, om dessa är 
nödvändiga för att säkerställa att djuren 
och varorna uppfyller de relevanta kraven i 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2, 
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med undantag av artikel 1.2 d, e, g och h 
och artikel 6 i förordning (EG)
nr 853/2004, eller andra krav som 
konstaterats vara åtminstone likvärdiga.

med undantag av artikel 1.2 d, e, g och h 
och artikel 6 i förordning (EG) 
nr 853/2004.

Or. en

Ändringsförslag 987
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 125 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att sändningar av vissa djur och 
varor från tredjeländer ska avsändas från 
och komma från eller beredas i 
anläggningar som uppfyller de relevanta 
kraven i punkt 1 eller andra krav som 
konstaterats vara åtminstone likvärdiga.

b) Kravet att sändningar av vissa djur och 
varor från tredjeländer ska avsändas från 
och komma från eller beredas i 
anläggningar som uppfyller de relevanta 
kraven i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 988
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 125 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kravet att sändningar av vissa djur och 
varor ska åtföljas av ett officiellt intyg, en 
officiell attestering eller av andra belägg 
för att sändningen uppfyller de relevanta 
krav som avses i punkt 1 eller andra krav 
som konstaterats vara åtminstone 
likvärdiga.

c) Kravet att sändningar av vissa djur och 
varor ska åtföljas av ett officiellt intyg, en 
officiell attestering eller av andra belägg 
för att sändningen uppfyller de relevanta 
krav som avses i punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 989
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 125 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Andra krav som är nödvändiga för att 
säkerställa att vissa djur och varor erbjuder 
en skyddsnivå för hälsan och, när det 
gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön, som 
motsvarar den som säkerställas genom de 
krav som avses i punkt 1.

e) Andra krav som är nödvändiga för att 
säkerställa att vissa djur och varor
överensstämmer med de krav som avses i 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 990
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 126 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom
genomförandeakter godkänna den begäran 
om att upptas på förteckningen som det 
berörda tredjelandet översänder till den, 
åtföljd av lämpliga belägg för och en 
försäkran om att de berörda djuren och 
varorna från det tredjelandet uppfyller de 
relevanta krav som avses i artikel 125.1 
eller andra likvärdiga krav. Dessa 
genomförandeakter ska antas och 
uppdateras i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

2. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 139 godkänna 
den begäran om att upptas på 
förteckningen som det berörda tredjelandet 
översänder till den, åtföljd av lämpliga 
belägg för och en försäkran om att de 
berörda djuren och varorna från det 
tredjelandet uppfyller de relevanta krav 
som avses i artikel 125.1 eller andra 
likvärdiga krav.

Or. en
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Ändringsförslag 991
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 126 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Hur de behöriga myndigheterna i 
tredjelandet genomför lämplig offentlig 
kontroll eller annan offentlig verksamhet 
för att bedöma förekomsten av faror för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för
miljön.

c) Hur de behöriga myndigheterna i 
tredjelandet genomför lämplig offentlig 
kontroll eller annan offentlig verksamhet 
för att bedöma förekomsten av faror för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande eller miljön.

Or. en

Ändringsförslag 992
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 126 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Hur de behöriga myndigheterna i 
tredjelandet genomför lämplig offentlig 
kontroll eller annan offentlig verksamhet 
för att bedöma förekomsten av faror för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön.

c) Hur de behöriga myndigheterna i 
tredjelandet genomför lämplig offentlig 
kontroll eller annan offentlig verksamhet 
för att bedöma förekomsten av faror för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande eller, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön.

Or. de

Ändringsförslag 993
Bart Staes
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 126 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Hur regelbundet och snabbt tredjelandet 
lämnar information om förekomsten av 
faror för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för
miljön.

d) Hur regelbundet och snabbt tredjelandet 
lämnar information om förekomsten av 
faror för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande eller miljön.

Or. en

Ändringsförslag 994
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 126 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Hur regelbundet och snabbt tredjelandet 
lämnar information om förekomsten av 
faror för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön.

d) Hur regelbundet och snabbt tredjelandet 
lämnar information om förekomsten av 
faror för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande eller, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön.

Or. de

Ändringsförslag 995
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 126 – punkt 3 – led e – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) de villkor som gäller för de anläggningar i) de villkor som gäller för de anläggningar 
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från vilka djur eller varor exporteras till 
unionen är likvärdiga med de krav som 
avses i artikel 125.1,

från vilka djur eller varor exporteras till 
unionen överensstämmer med de krav som 
avses i artikel 125.1,

Or. en

Ändringsförslag 996
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 126 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Andra uppgifter eller data om 
tredjelandets möjlighet att se till att endast 
sådana djur eller varor förs in till unionen 
som erbjuder en skyddsnivå som är 
identisk eller likvärdig med den som 
fastställs i de relevanta krav som avses i 
artikel 125.1.

f) Andra uppgifter eller data om 
tredjelandets möjlighet att se till att endast 
sådana djur eller varor förs in till unionen 
som erbjuder en skyddsnivå som är 
identisk med den som fastställs i de 
relevanta krav som avses i artikel 125.1.

Or. en

Ändringsförslag 997
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 127 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det i andra fall än dem som avses i 
artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002, i 
artikel 249 i förordning (EU) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] och i artiklarna 27.1, 29.1, 
40.2, 41.2, 47.1, 49.2 och 50.2 i 
förordning (EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 

1. Om det i andra fall än dem som avses i 
artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002
och i artikel 249 i förordning (EU) nr 
XXX/XXXX [Publikationsbyrån: inför 
numret för förordning om djurskydd], 
finns belägg för att införseln till unionen av 
vissa djur eller varor som har sitt ursprung 
i ett tredjeland, en region i detta eller i en 
grupp av tredjeländer kan utgöra en risk för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
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against pests of plants], finns belägg för 
att införseln till unionen av vissa djur eller 
varor som har sitt ursprung i ett tredjeland, 
en region i detta eller i en grupp av 
tredjeländer kan utgöra en risk för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för
miljön, eller om det finns belägg för att det 
kan förekomma omfattande och allvarlig 
bristande efterlevnad av de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2, ska kommissionen, 
genom genomförandeåtgärder vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
begränsa sådana risker eller se till att den
konstaterade bristande efterlevnaden 
upphör. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

välbefinnande eller miljön, eller om det 
finns belägg för att det kan förekomma 
omfattande och allvarlig bristande 
efterlevnad av de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2, ska kommissionen, genom
delegerade akter i enlighet med 
artikel 139 vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att begränsa sådana risker 
eller se till att den konstaterade bristande 
efterlevnaden upphör.

Or. en

Ändringsförslag 998
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 127 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det i andra fall än dem som avses i 
artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002, i 
artikel 249 i förordning (EU) nr 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] och i artiklarna 27.1, 29.1, 
40.2, 41.2, 47.1, 49.2 och 50.2 i 
förordning (EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants], finns belägg för 
att införseln till unionen av vissa djur eller 
varor som har sitt ursprung i ett tredjeland, 
en region i detta eller i en grupp av 

1. Om det i andra fall än dem som avses i 
artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002
och i artikel 249 i förordning (EU) nr 
XXX/XXXX [Publikationsbyrån: inför 
numret för förordning om djurskydd] 
finns belägg för att införseln till unionen av 
vissa djur eller varor som har sitt ursprung 
i ett tredjeland, en region i detta eller i en 
grupp av tredjeländer kan utgöra en risk för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande eller, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön, eller om det 
finns belägg för att det kan förekomma 
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tredjeländer kan utgöra en risk för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön, eller om 
det finns belägg för att det kan förekomma 
omfattande och allvarlig bristande 
efterlevnad av de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2, ska kommissionen, genom 
genomförandeåtgärder vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att begränsa sådana 
risker eller se till att den konstaterade 
bristande efterlevnaden upphör. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

omfattande och allvarlig bristande 
efterlevnad av de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2, ska kommissionen, genom 
genomförandeåtgärder vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att begränsa sådana 
risker eller se till att den konstaterade 
bristande efterlevnaden upphör. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 141.2.

Or. de

Ändringsförslag 999
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 127 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Krav på att sändningar av de djur och 
varor som avses i punkt 1 som har sitt 
ursprung i eller som avsänds från vissa 
tredjeländer eller regioner i dessa, åtföljs 
av ett officiellt intyg, en officiell 
attestering, eller av andra belägg för att 
sändningen uppfyller de krav som fastställs 
i de bestämmelser som avses i artikel 1.2
eller andra krav som konstaterats vara 
åtminstone likvärdiga.

d) Krav på att sändningar av de djur och 
varor som avses i punkt 1 som har sitt 
ursprung i eller som avsänds från vissa 
tredjeländer eller regioner i dessa, åtföljs 
av ett officiellt intyg, en officiell 
attestering, eller av andra belägg för att 
sändningen uppfyller de krav som fastställs 
i de bestämmelser som avses i artikel 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 1000
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 128

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 128 utgår

Likvärdighet

1. Inom de områden som omfattas av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2, med 
undantag av artikel 1.2 d, e, g och h, får
kommissionen genom genomförandeakter 
erkänna att de åtgärder som tillämpas i ett 
tredjeland eller regioner i detta, är 
likvärdiga med kraven i de 
bestämmelserna, mot bakgrund av

a) en grundlig undersökning av de 
uppgifter och data som det berörda 
tredjelandet har lämnat i enlighet med 
artikel 124.1,

b) i förekommande fall, ett 
tillfredsställande resultat av en kontroll 
som har utförts i enlighet med 
artikel 119.1.

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

2. De genomförandeakter som avses i 
punkt 1 ska fastställa närmare 
bestämmelser om införseln av djur och 
varor till unionen från det berörda 
tredjelandet, eller regioner i detta, och får 
omfatta följande:

a) Vilken typ av officiellt intyg eller 
officiell attestering som ska åtfölja djuren 
eller varorna samt vad intyget eller 
attesteringen ska innehålla.

b) Särskilda krav som gäller för införsel 
till unionen av djuren eller varorna och 
den offentliga kontroll som ska 
genomföras vid införseln till unionen.

c) Om nödvändigt, rutiner för att upprätta 
och göra ändringar i förteckningar över 
regioner eller anläggningar i det berörda 
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tredjelandet från vilka införsel av djur 
och varor till unionen är tillåten.

3. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter utan dröjsmål 
upphäva de genomförandeakter som 
föreskrivs i punkt 1 om något av villkoren 
för erkännande av likvärdighet inte 
längre uppfylls.

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

(Denna ändring ska gälla hela texten. Även 
skälen bör anpassas därefter.)

Or. en

Motivering

Risken är att produkter från tredjeländer i mångas ögon förklaras vara ”likvärdiga” utan att 
egentligen vara förenliga med EU-lagstiftningen. Om termen införs i denna förordning 
skapas ohanterliga möjligheter till missbruk (t.ex. gällande kadaver, användning av 
hormoner i köttproduktion etc.).

Ändringsförslag 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 128a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 128a

Stöd till utvecklingsländer

1. För att säkerställa att utvecklingsländer 
ska kunna följa bestämmelserna i denna 
förordning kan åtgärder vidtas och 
behållas så länge de har en påvisbar 
effekt som bidrar till att

– uppfylla villkor för införsel till unionen 
av djur och varor,

– utarbeta vägledningar för att organisera 
offentlig kontroll av produkter som 
exporteras till unionen,
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– sända ut experter från 
Europeiska unionen eller 
medlemsstaterna till utvecklingsländer för 
att bistå med organisationen av offentlig 
kontroll,

– låta kontrollpersonal från 
utvecklingsländer delta i utbildning och 
kurser.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 139 anta delegerade 
akter med bestämmelser om det stöd till 
utvecklingsländer som avses i punkt 1.

Or. de

Motivering

På grundval av de bestämmelser som redan gäller bör utvecklingsländer även i framtiden 
garanteras stöd för att bygga upp sin kontrollkapacitet.

Ändringsförslag 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 129 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anordna 
utbildningsinsatser för de behöriga 
myndigheternas personal och, i 
förekommande fall, för personal vid andra 
myndigheter i medlemsstaterna som delar i 
undersökningar av eventuella överträdelser 
av bestämmelserna i denna förordning och 
av de bestämmelser som avses i artikel 1.2.

Kommissionen ska anordna 
utbildningsinsatser för de behöriga 
myndigheternas personal och, i 
förekommande fall, för personal vid andra 
myndigheter i medlemsstaterna som delar i 
undersökningar av eventuella överträdelser 
av bestämmelserna i denna förordning och 
av de bestämmelser som avses i artikel 1.2.

Or. es

Motivering

Det logiska är att detta inte är en möjlighet för kommissionen utan ett krav från rådet och 
parlamentet. 
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Ändringsförslag 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 129 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anordna dessa 
utbildningsinsatser i samarbete med 
medlemsstaterna.

Kommissionen ska anordna dessa 
utbildningsinsatser i samarbete med 
medlemsstaterna.

Or. es

Motivering

Det logiska är att detta inte är en möjlighet för kommissionen utan ett krav från rådet och 
parlamentet. 

Ändringsförslag 1004
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 130 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
ett elektroniskt 
informationshanteringssystem för 
integrerad drift av de mekanismer och 
verktyg genom vilka data, information och 
dokument som gäller offentlig kontroll 
förvaltas och hanteras (nedan kallat 
Imsoc).

1. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
ett elektroniskt 
informationshanteringssystem för 
integrerad drift av de mekanismer och 
verktyg genom vilka data, information och 
dokument som gäller offentlig kontroll 
förvaltas, hanteras och skickas automatiskt 
av databaser i medlemsstaterna (nedan 
kallat Imsoc).

Or. de

Motivering

Existerande databaser i medlemsstaterna bör kunna användas för att överföra dessa 
uppgifter.
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Ändringsförslag 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 130 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
ett elektroniskt 
informationshanteringssystem för 
integrerad drift av de mekanismer och 
verktyg genom vilka data, information och 
dokument som gäller offentlig kontroll 
förvaltas och hanteras (nedan kallat 
Imsoc).

1. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
ett elektroniskt 
informationshanteringssystem för 
integrerad drift av de mekanismer och 
verktyg genom vilka data, information och 
dokument som gäller offentlig kontroll 
förvaltas, hanteras och automatiskt utbyts 
(nedan kallat Imsoc).

Or. en

Ändringsförslag 1006
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 130 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
ett elektroniskt 
informationshanteringssystem för 
integrerad drift av de mekanismer och 
verktyg genom vilka data, information och 
dokument som gäller offentlig kontroll 
förvaltas och hanteras (nedan kallat 
Imsoc).

1. Kommissionen ska inrätta och förvalta 
ett elektroniskt 
informationshanteringssystem för 
integrerad drift av de mekanismer och 
verktyg genom vilka data, information och 
dokument som gäller offentlig kontroll 
förvaltas och hanteras (nedan kallat 
Imsoc), med hänsyn till befintliga 
nationella system.

Or. en

Motivering

Ett antal medlemsstater har redan infört eller lovat att införa elektroniska system för att 
hjälpa till att minska administrationen och öka kostnadseffektiviteten. För att undvika onödigt 
dubbelarbete bör alla framtida informationshanteringssystem som inrättas av kommissionen 
utvecklas med hänsyn till och vara kompatibla med alla befintliga system.
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Ändringsförslag 1007
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 130 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid överföringen av elektroniska 
certifikat eller andra elektroniska 
dokument ska kommissionen och 
medlemsstaterna använda sig av 
internationella standardiserade 
programmeringsspråk, 
meddelandestrukturer och 
överföringsprotokoll samt säkra 
överföringsmetoder.

Or. de

Motivering

Systemens driftskompatibilitet är en grundläggande förutsättning för att de ska fungera.

Ändringsförslag 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 130 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fullt ut integrera befintliga elektroniska 
system som förvaltas av kommissionen och 
som används för snabbt utbyte av data, 
information och dokument i samband med 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande och växters sundhet, och 
som inrättades genom artikel 50 i 
förordning (EG) nr 178/2002, artikel 20 i 
förordning (EU) XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] och 
artikel 97 i förordning (EU) XXX/XXXX 

b) fullt ut integrera befintliga elektroniska 
system som förvaltas av kommissionen och 
som används för snabbt utbyte av data, 
information och dokument i samband med 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, ekologiskt jordbruk och
andra områden, och som inrättades genom 
artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002, 
artikel 20 i förordning (EU) XXX/XXXX 
[Publikationsbyrån: inför numret för 
förordning om djurskydd], samt göra de 
uppdateringar som krävs,
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XXXX [Office of Publications, please 
insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], samt göra de uppdateringar som 
krävs,

Or. es

Motivering

I denna artikel nämns inte informationssystemet OFIS för ekologiskt jordbruk och vi vet inte 
heller om informationen kommer att integrera information om de differentierade 
kvalitetsbeteckningarna. För överensstämmelse med det föreslagna tillämpningsområdet för 
denna förordning genom ändringsförslaget till artikel 1.2 g.

Ändringsförslag 1009
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 130 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fullt ut integrera befintliga elektroniska 
system som förvaltas av kommissionen och 
som används för snabbt utbyte av data, 
information och dokument i samband med 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande och växters sundhet, och 
som inrättades genom artikel 50 i 
förordning (EG) nr 178/2002, artikel 20 i 
förordning (EU) XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] och artikel 
97 i förordning (EU) XXX/XXXX XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants], samt 
göra de uppdateringar som krävs,

b) fullt ut integrera befintliga elektroniska 
system som förvaltas av kommissionen och 
som används för snabbt utbyte av data, 
information och dokument i samband med 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, och som inrättades genom 
artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002, 
artikel 20 i förordning (EU) XXX/XXXX 
[Publikationsbyrån: inför numret för 
förordning om djurskydd], samt göra de 
uppdateringar som krävs,

Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växtskydd, växtförökningsmaterial 
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och växtskyddsmedel undantas behövs inte denna utvidgning i denna förordning.

Ändringsförslag 1010
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 130 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fullt ut integrera befintliga elektroniska 
system som förvaltas av kommissionen och 
som används för snabbt utbyte av data, 
information och dokument i samband med 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande och växters sundhet, och 
som inrättades genom artikel 50 i 
förordning (EG) nr 178/2002, artikel 20 i 
förordning (EU) XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] och artikel 
97 i förordning (EU) XXX/XXXX XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants], samt 
göra de uppdateringar som krävs,

b) fullt ut integrera befintliga elektroniska 
system som förvaltas av kommissionen och 
som används för snabbt utbyte av data, 
information och dokument i samband med 
risker för människors hälsa och djurs hälsa 
och välbefinnande, och som inrättades 
genom artikel 50 i förordning (EG) nr 
178/2002, artikel 20 i förordning (EU) 
XXX/XXXX [Publikationsbyrån: inför 
numret för förordning om djurskydd] och
i förhållande till livsmedelsbedrägeri i 
allmänhet,

Or. en

Ändringsförslag 1011
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 130 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fullt ut integrera befintliga elektroniska 
system som förvaltas av kommissionen och 
som används för snabbt utbyte av data, 
information och dokument i samband med 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande och växters sundhet, och 
som inrättades genom artikel 50 i 

b) fullt ut integrera befintliga elektroniska 
system som förvaltas av kommissionen och 
som används för snabbt utbyte av data, 
information och dokument i samband med 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, och som inrättades genom 
artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002, 
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förordning (EG) nr 178/2002, artikel 20 i 
förordning (EU) XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] och artikel 
97 i förordning (EU) XXX/XXXX XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants], samt 
göra de uppdateringar som krävs,

artikel 20 i förordning (EU) XXX/XXXX 
[Publikationsbyrån: inför numret för 
förordning om djurskydd], samt göra de 
uppdateringar som krävs,

Or. de

Ändringsförslag 1012
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 130 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid utbyte av elektroniska uppgifter, 
exempelvis elektroniska intyg, ska 
kommissionen och de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna 
använda sig av ett språk, en 
meddelandestruktur och utbytesprotokoll 
som motsvarar internationell standard.

Or. en

Ändringsförslag 1013
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 132 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska dock ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på när och i vilken 
utsträckning första stycket ska tillämpas 
på de varor som avses i andra stycket.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 132 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller exporterade djur och 
varor om omfattas av unionens 
bestämmelser om utfärdandet av 
exportintyg ska Imsoc göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna på 
avsändningsorten och andra behöriga 
myndigheter som ansvarar för den 
offentliga kontrollen att i realtid utbyta 
data, information och dokument om 
sådana djur och varor samt om resultatet 
av de kontroller som utförts på dessa djur 
och varor.

utgår

Or. es

Motivering

Eftersom unionen inte har någon politik för utrikeshandel finns det inga skäl till att 
kommissionen ska närvara i de bilaterala förhandlingarna mellan ett tredjeland och en 
medlemsstat vid förhandlingar om villkoren för export till detta tredjeland.

Ändringsförslag 1015
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 134 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de behöriga myndigheterna agerar i 
enlighet med detta kapitel ska de prioritera 
åtgärder för att undanröja eller begränsa 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet och, när 

1. När de behöriga myndigheterna agerar i 
enlighet med detta kapitel ska de prioritera 
åtgärder för att undanröja eller begränsa 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande och miljön. Med tanke på 
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det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för
miljön.

att bedrägerier inom livsmedelsbranschen 
ökar ska större tonvikt ligga på att 
motverka praxis som vilseleder 
konsumenterna i fråga om egenskaperna 
hos eller kvaliteten på de livsmedel som de 
köper och konsumerar.

Or. en

Ändringsförslag 1016
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 134 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de behöriga myndigheterna agerar i 
enlighet med detta kapitel ska de prioritera 
åtgärder för att undanröja eller begränsa 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet och, när 
det gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön.

1. När de behöriga myndigheterna agerar i 
enlighet med detta kapitel ska de prioritera 
åtgärder för att undanröja eller begränsa 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande och, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön.

Or. de

Ändringsförslag 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 134 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de behöriga myndigheterna agerar i 
enlighet med detta kapitel ska de prioritera 
åtgärder för att undanröja eller begränsa 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet och, när 
det gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön.

1. När de behöriga myndigheterna agerar i 
enlighet med detta kapitel ska de prioritera 
åtgärder för att undanröja eller begränsa 
risker för människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande och, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön.

Or. es
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Motivering

För överensstämmelse med det föreslagna tillämpningsområdet för denna förordning genom 
ändringsförslaget till artikel 1.2 g.

Ändringsförslag 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 134 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) skärpt offentlig kontroll av djur, varor 
och aktörer under en skälig tidsperiod,

a) skärpt offentlig kontroll av djur, varor 
och aktörer under en skälig tidsperiod
utifrån farans karaktär,

Or. es

Motivering

Tidsperioden fastställs med hänsyn till möjliga risker för att undvika subjektiva tolkningar.

Ändringsförslag 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 135 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att aktören åtgärdar den 
bristande efterlevnaden och ser till att detta
inte upprepas.

b) vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att aktören åtgärdar den 
bristande efterlevnaden och vidtar åtgärder 
för att förhindra att detta upprepas.

Or. en

Motivering

Kravet i förordning (EG) nr 1/2005 är att transportören ska vidta åtgärder för att förhindra 
att den bristande efterlevnaden upprepas. Det är en tydligare lydelse än den som 
kommissionen föreslår.
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Ändringsförslag 1020
Andrea Zanoni

Förslag till förordning
Artikel 135 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) om resultatet av den offentliga 
kontrollen av färdjournaler enligt 
artikel 18.1 b i inte är tillfredsställande, 
ålägga organisatören att ändra planerna 
för den långa transporten så att den 
överensstämmer med förordning (EG) 
nr 1/2005,

Or. en

Motivering

Förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport föreskriver att om en 
färdjournal (den plan för resan som måste lämnas till den behöriga myndigheten innan en 
lång djurtransport påbörjas) inte visar att transporten kommer att vara förenlig med 
förordningen så får den behöriga myndigheten kräva att planerna för transporten ändras. 
Förslaget till förordning om offentlig kontroll upphäver denna bestämmelse i förordning (EG) 
nr 1/2005. Den bör därför införas i förslaget till förordning om offentlig kontroll.

Ändringsförslag 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 135 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) beordra att djuren lossas, lastas om till 
ett annat transportmedel, hålls och sköts 
om, placeras i karantän eller att slakten 
senareläggs,

b) beordra att djuren lossas, lastas om till 
ett annat transportmedel, hålls i lämplig 
förvaring och ges adekvat skötsel, placeras 
i karantän eller att slakten senareläggs,
samt att veterinärhjälp måste sökas om så 
krävs,

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att innebörden av ”hålls och sköts om” blir tydligare. Den föreslagna extra 
lydelsen finns med i förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport. Förslaget 
till förordning om offentlig kontroll upphäver denna bestämmelse i förordning (EG) 
nr 1/2005. Den bör därför införas i förslaget till förordning om offentlig kontroll.

Ändringsförslag 1022
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 135 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) kräva att företagare som utför 
avlivning av djur och därmed 
sammanhängande verksamhet som faller 
inom tillämpningsområdet för 
förordning (EG) nr 1099/2009 ändrar 
sina standardrutiner och särskilt saktar 
ner produktionshastigheten eller stoppar 
produktionen,

Or. en

Motivering

Denna befogenhet finns med i förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten 
för avlivning. Förslaget till förordning om offentlig kontroll upphäver denna befogenhet i 
förordning (EG) nr 1099/2009. Den bör därför införas i förslaget till förordning om offentlig 
kontroll.

Ändringsförslag 1023
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 135 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) beordra att vissa av den berörda aktörens 
verksamheter blir föremål för skärpt eller 
systematisk offentlig kontroll,

f) beordra att vissa av den berörda aktörens 
verksamheter blir föremål för skärpt eller 
systematisk offentlig kontroll, och vid 
transport av djur kräva närvaro av en 
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veterinär vid lastning av djuren,

Or. en

Motivering

Förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport tillåter den behöriga 
myndigheten att kräva närvaro av en veterinär vid lastning av djuren. Förslaget till 
förordning om offentlig kontroll upphäver denna bestämmelse i förordning (EG) nr 1/2005. 
Den bör därför införas i förslaget till förordning om offentlig kontroll, eftersom detta är en 
viktig åtgärd för att förbättra efterlevnaden av kraven för skydd av djur under transport.

Ändringsförslag 1024
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 135 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) beordra att godkännandet för den berörda 
anläggningen, anordningen, installationen 
eller transportmedlet återkallas tillfälligt 
eller slutgiltigt, eller att transportörens 
tillstånd återkallas tillfälligt eller slutgiltigt,

j) beordra att godkännandet för den berörda 
anläggningen, anordningen, installationen 
eller transportmedlet återkallas tillfälligt 
eller slutgiltigt, eller att transportörens 
tillstånd eller förarens kompetensbevis
återkallas tillfälligt eller slutgiltigt,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att förarens kompetensbevis i lämpliga fall kan återkallas tillfälligt eller 
slutgiltigt, särskilt om överträdelsen visar att föraren saknar tillräcklig kunskap eller 
kännedom för att transportera djur i enlighet med förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av 
djur under transport.

Ändringsförslag 1025
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 135 – punkt 2 – led la (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) om resultatet av den offentliga 
kontrollen av färdjournaler enligt 
artikel 18.1 b i visar bristande efterlevnad, 
ålägga aktören att ändra planerna för den 
långa transporten så att den 
överensstämmer med förordning (EG) 
nr 1/2005,

Or. en

Ändringsförslag 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 136 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oberoende av de ekonomiska fördelar 
som eftersträvades ska påföljdernas 
omfattning dessutom fastställas med 
hänsyn till risken för att konsumenternas 
hälsa skadas.

Or. de

Motivering

Även fall där de ekonomiska fördelar som uppnås genom överträdelsen inte är särskilt stora 
men där konsumenternas hälsa kan utsättas för stora risker bör bestraffas med motsvarande 
drastiska påföljder.

Ändringsförslag 1027
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 136 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 2. Medlemsstaterna ska se till att de 
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ekonomiska påföljderna vid avsiktliga 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2, åtminstone uppväger den 
ekonomiska fördel som eftersträvades vid 
överträdelsen.

ekonomiska påföljderna vid avsiktliga 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2, åtminstone fastställs till en 
dubblering av den ekonomiska fördel som 
eftersträvades vid överträdelsen.

Or. en

Ändringsförslag 1028
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 136 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
ekonomiska påföljderna vid avsiktliga 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2, åtminstone uppväger den 
ekonomiska fördel som eftersträvades vid 
överträdelsen.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
ekonomiska påföljderna vid avsiktliga 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2, åtminstone motsvarar en 
dubblering av den ekonomiska fördel som 
eftersträvades vid överträdelsen.

Or. en

Ändringsförslag 1029
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 136 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Vid fall av falska eller vilseledande 
officiella intyg.

b) Vid fall av falska eller vilseledande 
officiella intyg och förklaringar.

Or. en
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Ändringsförslag 1030
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 136 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Skada för konsumenternas hälsa

Or. de

Ändringsförslag 1031
Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 136 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att medlen 
som kommer från tillämpningen av de 
ekonomiska påföljderna i denna artikel 
ska användas till informations- och 
utbildningsåtgärder i den produktionsfas 
som påföljden avser. 

Or. it

Ändringsförslag 1032
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 136a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 136a

Rapportering av överträdelser

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna etablerar 
effektiva och tillförlitliga mekanismer för 
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att uppmuntra rapportering av potentiella 
eller faktiska överträdelser av denna 
förordning och av nationella 
bestämmelser till de behöriga 
myndigheterna.

2. Bland de mekanismer som avses i 
punkt 1 ska minst följande ingå:

a) Särskilda förfaranden för mottagande 
av rapporter om överträdelser och 
uppföljning av dem.

b) Lämpligt skydd för anställda i institut 
som rapporterar om överträdelser 
begångna inom institutet mot åtminstone 
repressalier, diskriminering och andra 
former av missgynnande behandling.

c) Skydd av personuppgifter både för den 
person som rapporterar överträdelser och 
den fysiska person som påstås vara 
ansvarig för en överträdelse, i enlighet 
med direktiv 95/46/EG.

d) Tydliga regler som under alla 
omständigheter ser till att 
konfidentialiteten för den person som 
rapporterar om överträdelser begångna 
inom institutet garanteras, såvida inte 
offentliggörande i enlighet med nationell 
lagstiftning krävs i samband med 
ytterligare utredningar eller efterföljande 
rättsliga förfaranden.

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
instituten har inrättat lämpliga rutiner för 
att deras anställda ska kunna rapportera 
om överträdelser internt genom en 
särskild, oberoende och självständig 
kanal. En sådan kanal får även 
tillhandahållas genom förfaranden som 
föreskrivs av arbetsmarknadens parter. 
Samma skydd som avses i punkt 2 b, c och 
d ska gälla.

Or. en
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Motivering

Denna artikel som syftar till att skydda personer som slår larm om missförhållanden har 
införts i ett flertal lagstiftningstexter.

Ändringsförslag 1033
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 137 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen har belägg för att det 
finns en allvarlig brist i en medlemsstats 
kontrollsystem och denna brist kan utgöra 
en möjlig och omfattande risk för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade 
organismer och växtskyddsmedel, för
miljön, eller resultera i omfattande 
överträdelser av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2, ska den genom 
genomförandeakter vidta en eller flera av 
följande åtgärder, som ska gälla tills bristen 
i kontrollsystemet har åtgärdats:

Om kommissionen har belägg för att det 
finns en allvarlig brist i en medlemsstats 
kontrollsystem och denna brist kan utgöra 
en möjlig och omfattande risk för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande eller miljön, resultera i att 
konsumentens förväntningar inte infrias i 
fråga om livsmedels och varors 
egenskaper, kvalitet och sammansättning
eller på annat sätt resultera i omfattande 
överträdelser av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2, ska den genom 
genomförandeakter vidta en eller flera av 
följande åtgärder, som ska gälla tills bristen 
i kontrollsystemet har åtgärdats:

Or. en

Ändringsförslag 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 137 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen har belägg för att det 
finns en allvarlig brist i en medlemsstats 
kontrollsystem och denna brist kan utgöra 
en möjlig och omfattande risk för 
människors hälsa, djurs hälsa och 

Om kommissionen har belägg för att det 
finns en allvarlig brist i en medlemsstats 
kontrollsystem och denna brist kan utgöra 
en möjlig och omfattande risk för 
människors hälsa, djurs hälsa eller, när det 
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välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön, eller 
resultera i omfattande överträdelser av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2, ska 
den genom genomförandeakter vidta en 
eller flera av följande åtgärder, som ska 
gälla tills bristen i kontrollsystemet har 
åtgärdats:

gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön, eller 
resultera i omfattande överträdelser av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2, ska 
den genom genomförandeakter vidta en 
eller flera av följande åtgärder, som ska 
gälla tills bristen i kontrollsystemet har 
åtgärdats:

Or. es

Motivering

Det går inte att jämställa djurs välbefinnande med människors hälsa. Man skulle hursomhelst 
behöva ange i vilka fall denna artikel kan åberopas vid överträdelser mot bestämmelsen om 
djurs välbefinnande.

Ändringsförslag 1035
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 137 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen har belägg för att det 
finns en allvarlig brist i en medlemsstats 
kontrollsystem och denna brist kan utgöra 
en möjlig och omfattande risk för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet eller, när 
det gäller genetiskt modifierade organismer 
och växtskyddsmedel, för miljön, eller 
resultera i omfattande överträdelser av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2, ska 
den genom genomförandeakter vidta en 
eller flera av följande åtgärder, som ska 
gälla tills bristen i kontrollsystemet har 
åtgärdats:

Om kommissionen har belägg för att det 
finns en allvarlig brist i en medlemsstats 
kontrollsystem och denna brist kan utgöra 
en möjlig och omfattande risk för 
människors hälsa, djurs hälsa och 
välbefinnande eller, när det gäller genetiskt 
modifierade organismer och 
växtskyddsmedel, för miljön, eller resultera 
i omfattande överträdelser av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2, ska 
den genom genomförandeakter vidta en 
eller flera av följande åtgärder, som ska 
gälla tills bristen i kontrollsystemet har 
åtgärdats:

Or. de
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Ändringsförslag 1036
Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 139 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 15.2, 16, 17, 18.3, 19, 20, 
21, 22, 23.1, 24.1, 25.3, 26.2, 40, 43.4, 
45.3, 46, 49, 51.1, 52.1, 52.2, 56.2, 60.3,
62.2, 69.3, 75.1, 75.2, 97.2, 98.6, 99.2, 
101.3, 106.3, 110, 111, 114.4, 125.1, 
artikel 132.1 tredje stycket samt artiklarna 
133, 138.1, 138.2, 143.2, 144.3, 151.3, 
153.3 och 159.3 ska ges tills vidare från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 15.2 a, c och d, 16, 17, 
18.3, 19 b, c och d, 20 b, c och d, 21 b, c 
och d, 22 b, c och d, 23.1, 24.1 b, c och d,
25.3, 26.2, 40, 43.4, 45.3, 46, 49, 51.1, 
52.1, 52.2, 56.2, 62.2, 69.3, 75.1, 75.2, 
97.2, 98.6, 99.2, 101.3, 106.3, 110, 111, 
114.4, 125.1, artikel 132.1 tredje stycket 
samt artiklarna 133, 138.1, 138.2, 143.2, 
144.3, 151.3, 153.3 och 159.3 ska ges tills 
vidare från och med den dag då denna 
förordning träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1037
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 139 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 15.2, 16, 17, 18.3, 19, 20, 
21, 22, 23.1, 24.1, 25.3, 26.2, 40, 43.4, 
45.3, 46, 49, 51.1, 52.1, 52.2, 56.2, 60.3,
62.2, 69.3, 75.1, 75.2, 97.2, 98.6, 99.2, 
101.3, 106.3, 110, 111, 114.4, 125.1, 
artikel 132.1 tredje stycket samt artiklarna 
133, 138.1, 138.2, 143.2, 144.3, 151.3, 
153.3 och 159.3 ska ges tills vidare från 
och med den dag då denna förordning
träder i kraft.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 15.2, 16, 17, 18.3, 19, 20, 
21, 22, 23.1, 24.1, 25.3, 26.2, 40, 43.4, 
45.3, 46, 49, 51.1, 52.1, 52.2, 56.2, 60.3, 
62.2, 69.3, 75.1, 75.2, 97.2, 98.6, 99.2, 
101.3, 106.3, 110, 111, 114.4, 125.1, 
artikel 132.1 tredje stycket samt artiklarna 
133, 138.1, 138.2, 143.2, 144.3, 151.3, 
153.3 och 159.3 ska ges kommissionen 
under en period på fem år från och med
(Publikationsbyrån ska fylla i den dag då 
denna ändringsakt träder i kraft).

Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av 
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femårsperioden. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga. 

Or. en

Ändringsförslag 1038
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 139 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 15.2, 16, 17, 18.3, 19, 20, 
21, 22, 23.1, 24.1, 25.3, 26.2, 40, 43.4, 
45.3, 46, 49, 51.1, 52.1, 52.2, 56.2, 60.3, 
62.2, 69.3, 75.1, 75.2, 97.2, 98.6, 99.2, 
101.3, 106.3, 110, 111, 114.4, 125.1, 
artikel 132.1 tredje stycket samt artiklarna 
133, 138.1, 138.2, 143.2, 144.3, 151.3, 
153.3 och 159.3 ska ges tills vidare från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 15.2, 16, 17, 18.3, 19, 20, 
21, 22, 23.1, 24.1, 25.3, 26.2, 40, 43.4, 
45.3, 46, 49, 51.1, 52.1, 52.2, 56.2, 60.3, 
62.2, 69.3, 75.1, 75.2, 97.2, 98.6, 99.2, 
101.3, 106.3, 110, 111, 114.4, 125.1, 
artikel 132.1 tredje stycket samt artiklarna 
133, 138.1, 138.2, 143.2, 144.3, 151.3, 
153.3 och 159.3 ska ges för en period på 
fem år från och med den dag då denna 
förordning träder i kraft.

Or. de

Ändringsförslag 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 139 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 15.2, 16, 17, 18.3, 19, 20, 
21, 22, 23.1, 24.1, 25.3, 26.2, 40, 43.4, 
45.3, 46, 49, 51.1, 52.1, 52.2, 56.2, 60.3, 

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 15.2, 16, 17, 18.3, 19, 20, 
21, 22, 23.1, 24.1, 25.3, 26.2, 40, 43.4, 
45.3, 46, 49, 51.1, 52.1, 52.2, 56.2, 60.3, 
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62.2, 69.3, 75.1, 75.2, 97.2, 98.6, 99.2, 
101.3, 106.3, 110, 111, 114.4, 125.1, 
artikel 132.1 tredje stycket samt artiklarna 
133, 138.1, 138.2, 143.2, 144.3, 151.3, 
153.3 och 159.3 ska ges tills vidare från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

62.2, 69.3, 75.1, 75.2, 97.2, 98.6, 99.2, 
101.3, 106.3, 110, 111, 114.4, 125.1, 
artikel 132.1 tredje stycket samt artiklarna 
133, 138.1, 138.2, 143.2, 144.3, 151.3, 
153.3 och 159.3 ska ges för en period på 
sju år från och med den dag då denna 
förordning träder i kraft.

Or. es

Motivering

Delegeringen bör ses över efter en konkret tidsperiod, i enlighet med vad som föreskrivs i 
andra bestämmelser.

Ändringsförslag 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 139 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Under utövandet av denna delegering 
är det av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under förberedelsefasen, särskilt med 
experter. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. es

Motivering

Detta stycke läggs till för att se till att kommissionen är skyldig att räkna med 
medlemsstaterna genom arbetsgrupper med expert innan en delegerad akt offentliggörs.

Ändringsförslag 1041
Ewald Stadler
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Förslag till förordning
Artikel 139 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 15.2, 16, 17, 18.3, 19, 20, 
21, 22, 23.1, 24.1, 25.3, 26.2, 40, 43.4, 
45.3, 46, 49, 51.1, 52.1, 52.2, 56.2, 60.3, 
62.2, 69.3, 75.1, 75.2, 97.2, 98.6, 99.2, 
101.3, 106.3, 110, 111, 114.4, 125.1, 
artikel 132.1 tredje stycket samt artiklarna 
133, 138.1, 138.2, 143.2, 144.3, 151.3, 
153.3 och 159.3 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 15.2, 16, 17, 18.3, 19, 20, 
21, 22, 23.1, 24.1, 25.3, 26.2, 40, 43.4, 
45.3, 46, 49, 51.1, 52.1, 52.2, 56.2, 60.3, 
62.2, 69.3, 75.1, 75.2, 97.2, 98.6, 99.2, 
101.3, 106.3, 110, 111, 114.4, 125.1, 
artikel 132.1 tredje stycket samt artiklarna 
133, 138.1, 138.2, 143.2, 144.3, 151.3, 
153.3 och 159.3 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett
tidigare eller senare i beslutet angivet 
datum. Delegerade akter som redan har 
trätt i kraft kan från och med tidpunkten 
för återkallelsen angripas av den som 
berörs av den delegerade rättsakten.

Or. de

Motivering

Återkallelsen av delegeringen av befogenhet syftar till att kontrollera kommissionens 
lagstiftning. Därför måste det även vara möjligt att retroaktivt upphäva en delegering av 
befogenhet.

Ändringsförslag 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 141 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av ständiga 
kommittén för växter, djur, livsmedel och 
foder, som inrättades genom artikel 58.1 i 
förordning (EG) nr 178/2002. Den 

1. Kommissionen ska biträdas av ständiga 
kommittén för växter, djur, livsmedel och 
foder, som inrättades genom artikel 58.1 i 
förordning (EG) nr 178/2002. Den 
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kommittén ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) nr
182/2011.

kommittén ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) nr
182/2011. Förutom i tillämpningen av vad 
som föreskrivs i artikel 23, enligt vilken 
kommissionen ska assisteras av de 
kommittéer som fastställs i rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 om 
ekologisk produktion, 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1151/2012 om
skyddade ursprungsbeteckningar, 
skyddade geografiska beteckningar och 
garanterade traditionella specialiteter för 
livsmedelsprodukter, rådets 
förordning (EG) nr 1234/2007 om
skyddade ursprungsbeteckningar, och 
skyddade geografiska beteckningar för 
vin samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 110/2008 om 
skyddade geografiska beteckningar för 
spritdrycker.

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med förslaget till artikel 23.

Ändringsförslag 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 141 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommittén inte avger något yttrande 
ska kommissionen inte anta förslaget till 
genomförandeakt och artikel 5.4.3 i 
förordning (EU) nr 182/2011 ska 
tillämpas.

Or. es
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Motivering

Det måste säkerställas att om kommittén inte har avgett något yttrande kan kommissionen se 
över förslagen till genomförandeakter med hänsyn till de åsikter som har kommit fram i 
kommittén.

Ändringsförslag 1044
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 142 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utnämnandet av vart och ett av 
Europeiska unionens referenslaboratorier 
som avses i bilaga VII till 
förordning (EG) nr 882/2004 fortsätter att 
gälla ända till utnämnandet, i vart och ett 
av de intresserade områdena, av 
Europeiska unionens referenslaboratorier 
i enlighet med artikel 91.2 i denna 
förordning, med undantag av 
artikel 91.3 a. 

Or. it

Ändringsförslag 1045
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 142 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förordning (EG) nr 854/2004 samt
direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG, 
91/496/EEG, 96/23/EG och 97/78/EG ska 
upphöra att gälla med verkan från och med 
den [Office of Publications, please insert 
date of entry into force of this Regulation 
+ 3 years].

2. Direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG, 
91/496/EEG, 96/23/EG och 97/78/EG ska 
upphöra att gälla med verkan från och med 
den [Publikationsbyrån: inför datum för 
denna förordnings ikraftträdande + 3 år].

Or. de
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Motivering

Om förordning (EG) nr 854/2004 upphör att gälla leder det till oklarheter när det gäller vissa 
bestämmelser för kontroll av animaliska produkters tjänlighet som livsmedel som inte 
omfattas av detta förslag till förordning.

Ändringsförslag 1046
Andrea Zanoni

Förslag till förordning
Artikel 150 – stycke 1 – led b
Förordning (EG) nr 1/2005
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Artiklarna 14, 15, 16, 21, 22.2, 23, 24 
och 26 ska utgå.

(b) Artiklarna 14, 15, 16, 21, 23, 24 och 26 
ska utgå.

Or. en

Motivering

Artikel 22.2 i förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport bör inte strykas. 
Det är en viktig bestämmelse för att skydda djur mot opåkallade fördröjningar under 
transport, eftersom dessa kan orsaka allvarliga problem för djurens välbefinnande. Lydelsen i 
artikel 18.3 i förslaget till förordning är sådan att befogenheten att utforma delegerade akter 
enligt artikel 18.3 inte får omfatta det innehåll som anges i artikel 22.2 i förordning (EG) 
nr 1/2005. Det är därför särskilt viktigt att detta inte upphävs.

Ändringsförslag 1047
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 150 – stycke 1 – led b
Förordning (EG) nr 1/2005
Artiklarna 14, 15, 16, 21, 22.2, 23, 24 och 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Artiklarna 14, 15, 16, 21, 22.2, 23, 24 
och 26 ska utgå.

(b) Artiklarna 14, 15, 16, 21, 22.2, 23, 24 
och 26 ska fortsätta att gälla tills de 
lagstiftningsförslag som avses i artikel 18 
ska börja tillämpas.
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Or. en

Ändringsförslag 1048
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 151 – punkt 2
Förordning (EG) nr 396/2005
Artiklarna 26, 27.1 och 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artiklarna 26, 27.1 och 30 i 
förordning (EG) nr 396/2005 ska fortsätta 
att gälla fram till den dag som fastställs i 
den delegerade akt som antas enligt 
punkt 3.

2. Artiklarna 26, 27.1 och 30 i 
förordning (EG) nr 396/2005 ska fortsätta 
att gälla fram till den dag då motsvarande 
bestämmelser, som ska fastställas enligt 
de lagstiftningsförslag som avses i 
artikel 16 i den här förordningen, ska 
börja tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 1049
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 151 – punkt 3
Förordning (EG) nr 396/2005
Artiklarna 26, 27.1 och 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på den dag då 
artiklarna 26, 27.1 och 30 som avses i 
punkt 2 ska upphöra att gälla. Den dagen 
ska vara den dag då motsvarande 
bestämmelser, som ska fastställas enligt 
de delegerade akter som föreskrivs i 
artikel 16 i den här förordningen, ska 
börja tillämpas.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 1050
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 153 – punkt 1 – led c – led ii
Förordning (EG) nr 834/2007
Artikel 27 – punkterna 3 till 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Punkterna 2 och 14 ska utgå. ii) Punkterna 3–14 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 1051
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 153 – punkt 1 – led c – led ii
Förordning (EG) nr 834/2007
Artikel 27 – punkterna 3 till 6 och 8 till 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Punkterna 2 till 14 ska utgå. ii) Punkterna 3–6 och 8–14 ska utgå.

Or. it

Motivering

Det måste fortsatt vara förbjudet att delegera tillsyn och granskning av kontrollorgan och att 
bevilja särskilda undantag.

Ändringsförslag 1052
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 153 – punkt 2
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Förordning (EG) nr 834/2007
Artiklarna 27 och 30.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artiklarna 27 och 30.2 i förordning (EG) 
nr 834/2007 ska fortsätta att gälla fram till 
den dag som fastställs i den delegerade akt 
som ska antas enligt punkt 3.

2. Artiklarna 27.3–14 och 30.2 i förordning
(EG) nr 834/2007 ska fortsätta att gälla 
fram till den dag som fastställs i den 
delegerade akt som ska antas enligt 
punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 1053
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 153 – punkt 2
Förordning (EG) nr 834/2007
Artikel 27, 30(2)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Artiklarna 27 och 30.2 i förordning
(EG) nr 834/2007 ska fortsätta att gälla 
fram till den dag som fastställs i den 
delegerade akt som ska antas enligt 
punkt 3.

5. Artikel 27.3–6 och 27.8–14 samt artikel
30.2 i förordning (EG) nr 834/2007 ska 
fortsätta att gälla fram till den dag som 
fastställs i den delegerade akt som ska 
antas enligt punkt 3.

Or. it

Ändringsförslag 1054
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 159 – punkt 2
Direktiv 2009/128/EG
Artikel 8 och bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 8.1, artikel 8.2 andra stycket och 
artikel 8.3, 8.4 och 8.6 i 

2. Artikel 8.1, artikel 8.2 andra stycket och 
artikel 8.3, 8.4 och 8.6 i 
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direktiv 2009/128/EG samt bilaga II till 
samma direktiv ska fortsätta att gälla fram 
till den dag som fastställs i den delegerade 
akt som ska antas enligt punkt 3.

direktiv 2009/128/EG samt bilaga II till 
samma direktiv ska fortsätta att gälla fram 
till den dag då motsvarande bestämmelser,
som ska fastställas enligt de 
lagstiftningsförslag som avses i artikel 22 
i den här förordningen, ska börja 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 1055
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 159 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 139 
med avseende på den dag då de 
bestämmelser som avses i punkt 2 ska 
upphöra att gälla. Den dagen ska vara 
den dag då motsvarande bestämmelser, 
som ska fastställas enligt de delegerade 
akter som föreskrivs i artikel 22 i den här 
förordningen, ska börja tillämpas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1056
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 161 – stycke 1 – led a – led ii
Förordning (EU) nr [.…]/2013 
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Europeiska unionens referenscentrum 
för växtförökningsmaterial som avses i 

utgår
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artikel 93 i den förordningen,

Or. en

Ändringsförslag 1057
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 161 – stycke 1 – led a – led ii
Förordning (EU) nr [.…]/2013 
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Europeiska unionens referenscentrum 
för växtförökningsmaterial som avses i 
artikel 93 i den förordningen,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1058
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 161 – stycke 1 – led b
Förordning (EU) nr [.…]/2013 
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande artikel ska läggas till som 
artikel 29a:

utgår

”Artikel 29a

Ackreditering av nationella 
referenslaboratorier för växtskydd

1. De nationella referenslaboratorier som 
avses i artikel 98 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
får beviljas bidrag för kostnader för 
ackreditering enligt standarden 
EN ISO/IEC 17025 när det gäller 
användningen av metoder för 
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laboratorieanalys, -testning och -diagnos 
för att kontrollera att bestämmelserna om 
skyddsåtgärder mot växtskadegörare följs.

2. Bidrag får beviljas till ett enda 
nationellt referenslaboratorium i varje 
medlemsstat för vart och ett av 
Europeiska unionens 
referenslaboratorium för växtskydd i upp 
till tre år efter det att det berörda 
referenslaboratoriet för 
Europeiska unionens utsetts.”]

Or. de

Motivering

På grund av att de sektorsspecifika bestämmelserna om växtskydd, växtförökningsmaterial 
och växtskyddsmedel undantas behövs inte denna utvidgning i denna förordning.

Ändringsförslag 1059
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 161 – stycke 1 – led b
Förordning (EU) nr [.…]/2013 
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande artikel ska läggas till som 
artikel 29a:

utgår

”Artikel 29a

Ackreditering av nationella 
referenslaboratorier för växtskydd

1. De nationella referenslaboratorier som 
avses i artikel 98 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
får beviljas bidrag för kostnader för 
ackreditering enligt standarden 
EN ISO/IEC 17025 när det gäller 
användningen av metoder för 
laboratorieanalys, -testning och -diagnos 
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för att kontrollera att bestämmelserna om 
skyddsåtgärder mot växtskadegörare följs.

2. Bidrag får beviljas till ett enda 
nationellt referenslaboratorium i varje 
medlemsstat för vart och ett av 
Europeiska unionens 
referenslaboratorium för växtskydd i upp 
till tre år efter det att det berörda 
referenslaboratoriet för 
Europeiska unionens utsetts.”

Or. en

Ändringsförslag 1060
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Artikel 161 – stycke 1 – led b
Förordning (EU) nr [.…]/2013 
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande artikel ska läggas till som 
artikel 29a:

utgår

”Artikel 29a

Ackreditering av nationella 
referenslaboratorier för växtskydd

1. De nationella referenslaboratorier som 
avses i artikel 98 i förordning (EU) 
nr XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
får beviljas bidrag för kostnader för 
ackreditering enligt standarden 
EN ISO/IEC 17025 när det gäller 
användningen av metoder för 
laboratorieanalys, -testning och -diagnos 
för att kontrollera att bestämmelserna om 
skyddsåtgärder mot växtskadegörare följs.

2. Bidrag får beviljas till ett enda 
nationellt referenslaboratorium i varje 
medlemsstat för vart och ett av 
Europeiska unionens 
referenslaboratorium för växtskydd i upp 
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till tre år efter det att det berörda 
referenslaboratoriet för 
Europeiska unionens utsetts.”

Or. de

Ändringsförslag 1061
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 162 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Högst ett år efter att denna förordning 
har trätt i kraft ska kommissionen lägga 
fram en omfattande vägledande handling 
för att hjälpa aktörer och nationella 
myndigheter att effektivt genomföra 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 1062
Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 162 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Högst fem år efter att denna 
förordning har trätt i kraft ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet över sina 
erfarenheter av denna förordnings 
tillämpning och särskilt beakta den 
minskade administrativa bördan för den 
privata sektorn samt effektiviteten av och 
ändamålsenligheten hos de behöriga 
myndigheternas offentliga kontroller. 

Or. en
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Ändringsförslag 1063
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 162 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom det område som omfattas av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 g ska 
denna förordning tillämpas från och med 
[Office of Publications, please insert date 
of application of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], med följande undantag:

utgår

a) Artiklarna 91, 92, 97, 98 och 99 ska 
tillämpas i enlighet med punkt 1.

b) Artiklarna 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 36.4 e 
och 36.5 ska tillämpas från och med den 
[Office of Publications, please insert date 
of entry into force of this Regulation + 
5 years].

Or. en

Ändringsförslag 1064
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 162 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom det område som omfattas av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 h ska 
denna förordning tillämpas från och med 
den [Office of Publications, please insert 
date of application of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive 
material], med följande undantag:

utgår
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a) Artiklarna 93, 94 och 97 ska tillämpas i 
enlighet med punkt 1.

b) Artikel 33.1, 33.2, 33.3 och 33.4 ska 
tillämpas från och med den [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 5 years].

Or. en

Ändringsförslag 1065
Andrea Zanoni

Förslag till förordning
Artikel 162 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Artiklarna 15.1, 18.1, 45–62, 76–84,
150 b, 152 b i, 154 b i, 155 b i och 156 b
ska tillämpas från och med den [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force this Regulation + 3 years].

4. Artiklarna 15.1, 18.1, 45–62, 76–84, 152
b i, 154 b i och 155 b i ska tillämpas från 
och med den [Publikationsbyrån: inför 
datum för denna förordnings 
ikraftträdande + 3 år]. Artiklarna 150 b 
och 156 b ska inte tillämpas förrän de 
delegerade akter som ersätter dem har 
trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Artikel 150 b och artikel 156 b medför att viktiga bestämmelser i förordning (EG) nr 1/2005 
om skydd av djur under transport och förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid 
tidpunkten för avlivning utgår. Dessa bestämmelser bör inte utgå förrän de delegerade akter 
som ersätter dem har trätt i kraft.

Ändringsförslag 1066
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För den offentliga kontroll som 
genomförs av de behöriga myndigheterna 
för att kontrollera att de bestämmelser 
som avses i artikel 1.2 g följs och för 
annan offentlig verksamhet som 
genomförs med avseende på artikel 1.2 g, 
ska hänvisningar till tredjeländer anses 
som hänvisningar till tredjeländer och till 
de territorier som anges i bilaga I till 
förordning (EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants], och hänvisningar 
till unionens territorium ska anses som 
hänvisningar till unionens territorium 
utom de territorier som förtecknas i den 
bilagan.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt 1 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Risker med antimikrobiell resistens 
för människors och djurs hälsa.

Or. en

Motivering

Överdriven användning av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller antibiotika har lett 
till ökade nivåer av antimikrobiell resistens hos både djur och människor i Europa. Denna 
utveckling utgör ett hot mot både djurs och människors hälsa och mot miljön. Unionen bör 
därför försöka minska användningen av sådana veterinärmedicinska läkemedel. Riskerna 
med antimikrobiell resistens bör således ingå i utbildningen för personal som genomför 
offentlig kontroll.
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Ändringsförslag 1068
Ewald Stadler

Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De olika leden i produktions-, 
bearbetnings- och distributionskedjan och 
eventuella risker för människors hälsa, och 
i förekommande fall, för djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet och miljön
samt för växtförökningsmaterialets 
identitet och kvalitet.

6. De olika leden i produktions-, 
bearbetnings- och distributionskedjan och 
eventuella risker för människors hälsa, och 
i förekommande fall, för djurs hälsa och 
välbefinnande och för miljön.

Or. de

Ändringsförslag 1069
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – avsnitt 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De olika leden i produktions-, 
bearbetnings- och distributionskedjan och 
eventuella risker för människors hälsa, och 
i förekommande fall, för djurs hälsa och 
välbefinnande, växters sundhet och miljön 
samt för växtförökningsmaterialets 
identitet och kvalitet.

6. De olika leden i produktions-, 
bearbetnings- och distributionskedjan och 
eventuella risker för människors hälsa och,
i förekommande fall, för djurs hälsa och 
välbefinnande samt för miljön.

Or. en


