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KORT BEGRUNDELSE

I forbindelse med den nye flerårige finansielle ramme for 2014-2020 er der i alt blevet 
bevilget 1.891,936 mio. EUR til udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og 
dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale.

Som det er nu, består det gældende retsgrundlag på området først og fremmest af Rådets 
beslutning 2009/470/EF om veterinære udryddelsesprogrammer og hasteforanstaltninger, 
Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af 
skadegørere på planter og forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol. Der er medtaget 
andre specifikke finansielle bestemmelser i andre forordninger.

Kommissionen foreslår i forbindelse med en overordnet revision af den eksisterende 
lovgivning om sikkerhed og sundhed inden for landbrugsfødevarekæden, der har titlen 
"Sundere dyr og planter og en sikrere fødevarekæde", at erstatte det fragmenterede 
retsgrundlag, der er gældende i øjeblikket, med nye ensartede finansielle bestemmelser, der er 
i overensstemmelse med bestemmelserne i den nye flerårige finansielle ramme og i tråd med 
Lissabontraktaten. Den forordning, som Kommissionen foreslår, vil dække alle udgifterne til 
kontrol og gennemførelse af hele lovgivningen vedrørende udryddelsesprogrammer og 
hasteforanstaltninger, plantesundhedsforanstaltninger, finansiering af offentlig kontrol, 
pesticidrestniveauer i fødevarer og foder af vegetabilsk og animalsk oprindelse, 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og bæredygtig anvendelse af pesticider.

Ordføreren bifalder Kommissionens nye forslag og navnlig målsætningen om at rationalisere 
en finansiel ramme, der ellers ville være alt for kompleks og fragmenteret.

En fælles og forenklet finansiel ordning vil give nogle fordele i planlægningen og den 
økonomiske forvaltning af programmerne i forbindelse med fødevareforsyningskæden, 
dyresundhed og dyrevelfærd samt plantesundhed og planteformeringsmateriale. Derfor vil 
den uden tvivl bidrage til den endelige målsætning om en mere sikker fødevarekæde med 
respekt for dyresundhed og dyrevelfærd.

De ændringsforslag, der er stillet, tager således sigte på at fuldende Kommissionens indsats 
for at skabe en horisontal finansforordning, der er klar, fleksibel og enkel, og som samtidig 
kan afhjælpe nogle af de mangler, der er konstateret.

Ordføreren er navnlig af den opfattelse, at det er vigtigt at gøre kategorien af programmer, der 
potentielt kan modtage økonomisk støtte fra EU, mere omfattende, idet man afskaffer reglen 
om et mindstebeløb for tilskud, også i betragtning af den forskelligartede karakter og det 
forskelligartede omfang af de programmer, der er berettiget til medfinansiering. Samtidig 
udvider man inden for de enkelte kapitler af forordningen listen over udgiftskategorier, der 
potentielt er finansieringsberettigede, idet man bl.a. også medtager godtgørelse til de 
erhvervsdrivende for udgifterne til aflivning og slagtning af de destruerede dyr, godtgørelse til 
de erhvervsdrivende for værdien af de destruerede planter og planteprodukter, godtgørelse for 
de hermed forbundne udgifter til transport og logistik og for andre specifikke foranstaltninger, 
der tager sigte på at hindre en yderligere udbredelse af sygdomme og/eller skadegørere. 
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Det blev også - ligeledes med henblik på en mulig godtgørelse til de erhvervsdrivende - anset 
for nødvendigt med en bedre præcisering af begrebet "markedsværdi" for dyr, animalske 
produkter, planter og andre objekter, der destrueres eller fjernes i henhold til bestemmelserne i 
nærværende forordning.

Desuden er det vigtigt at ændre nogle af fristerne i forbindelse med den administrative 
tidsplan, der er taget højde for i Kommissionens forslag, når det gælder forelæggelsen af 
nationale programmer, Kommissionens godkendelse af disse, forelæggelsen af foreløbige og 
endelige rapporter og indgivelsen af de efterfølgende betalingsanmodninger. 

Endelig mener ordføreren, at det er vigtigt, at man i forbindelse med overslagene for 
økonomisk støtte til offentlig kontrol udvider de uddannelsesprogrammer, der allerede er 
planlagt til fordel for de kompetente nationale myndigheder, til også at omfatte andre af 
sektorens private erhvervsdrivende, som er anerkendte og repræsentative. Efter ordførerens 
opfattelse er det særlig vigtigt, at man sørger for at formidle information og fremme ensartede 
standarder, der sikrer forbrugerbeskyttelsen og et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og 
planter i hele fødevarekæden.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Unionen er ikke blot ansvarlig for at 
sikre, at midlerne anvendes korrekt, men 
også for at træffe foranstaltninger til at 
imødekomme behovet for at forenkle 
Unionens udgiftsprogrammer med henblik 
på at mindske den administrative byrde og 
omkostningerne for modtagere af 
midlerne og for alle involverede aktører, 
jf. Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget - Smart regulering i Den 
Europæiske Union. Af hensyn til 
omkostningseffektiviteten, både for 
Kommissionen og på medlemsstatsplan, 
bør der ikke længere ydes tilskud under 

(10) Unionen er ikke blot ansvarlig for at 
sikre, at midlerne anvendes korrekt, men 
også for at træffe foranstaltninger til at 
imødekomme behovet for at forenkle 
Unionens udgiftsprogrammer, jf. 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget - Smart regulering i Den 
Europæiske Union. 
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en bestemt beløbsgrænse.

Or. it

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tildeles 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
opstilling og ændring af lister over 
dyresygdomme og zoonoser, der berettiger 
til EU-tilskud, samt fastlæggelse af 
arbejdsprogrammer. I forbindelse med 
ændringer af listen over dyresygdomme, 
der berettiger til ansøgning om tilskud til 
hasteforanstaltninger, bør Kommissionen 
tage hensyn til de dyresygdomme, der skal 
anmeldes i henhold til Rådets direktiv 
82/894/EØF af 21. december 1982 om 
anmeldelse af dyresygdomme inden for 
Fællesskabet. Disse beføjelser bør udøves 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

(28) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tildeles 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
fastlæggelse af arbejdsprogrammer. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. it

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Rådgivningsproceduren kan 
anvendes til vedtagelse af de foreløbige 

udgår
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lister over dyresygdomme og zoonoser, der 
berettiger til tilskud på 
dyresundhedsområdet, da disse foreløbige 
lister udelukkende, og uden ændringer, 
bør indeholde de dyresygdomme og 
zoonoser, der allerede er støtteberettigede 
i henhold til Rådets beslutning 
2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse 
udgifter på veterinærområdet.

Or. it

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Med henblik på at udbygge eller 
ændre visse ikke-væsentlige bestemmelser 
i denne forordning bør Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage retsakter 
i overensstemmelse med artikel 290 i 
TEUF, for så vidt angår ændring af lister 
over dyresygdomme og zoonoser, der 
berettiger til EU-tilskud.

Or. it

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 30 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30b) Kommissionen bør tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
TEUF, for så vidt angår vedtagelsen af 
fælles eller særskilte årlige og flerårlige 
arbejdsprogrammer med henblik på 
gennemførelsen af de i afsnit II 
omhandlede foranstaltninger, med 
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undtagelse af kapitel I, afsnit 1, og kapitel 
II, afsnit 1.

Or. it

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Kommissionen bør desuden 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter efter 
hasteproceduren i behørigt begrundede 
tilfælde af risici for folke- eller 
dyresundheden vedrørende forebyggende 
sundhedsmæssige foranstaltninger mod 
andre sygdomme eller infektioner end 
rabies, der kan udgøre en smitterisiko for 
selskabsdyr af de i bilag I opførte arter. 

Or. it

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilskud - maksimumssatser og 
minimumsbeløb

Tilskud - maksimumssatser

Or. it

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aktiviteter på tværs af grænserne, som 
gennemføres af to eller flere medlemsstater 
i fællesskab for at bekæmpe eller udrydde 
skadegørere eller dyresygdomme

a) aktiviteter på tværs af grænserne, som 
gennemføres af to eller flere medlemsstater 
i fællesskab for at forebygge, bekæmpe 
eller udrydde skadegørere eller 
dyresygdomme

Or. it

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedrører bekæmpelse af alvorlige 
sundhedsrisici for Unionen

a) vedrører forebyggelse og bekæmpelse af 
alvorlige sundhedsrisici for Unionen

Or. it

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der ydes ikke tilskud på under 50 000 
EUR.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der kan ydes tilskud op til de i artikel 
6, stk. 1, 2 og 3, fastsatte 
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maksimumssatser, også til 
foranstaltninger truffet i tilfælde af 
mistanke om forekomst af en af de i 
henhold til artikel 8 listeopførte 
sygdomme, hvis den pågældende sygdom 
reelt forekommer. 

Or. it

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fastlægger ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt en liste over
dyresygdomme, der er støtteberettigede i 
henhold til artikel 7. Denne liste skal indeholde 
de dyresygdomme, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 1, artikel 4, stk. 1, artikel 6, stk. 2, og 
artikel 14, stk. 1, i beslutning 2009/470/EF. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 39, stk. 2, i 
denne forordning.

1. De dyresygdomme, der er nævnt i bilag I A, 
er støtteberettigede i henhold til artikel 7. 

Or. it

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter ændre den i henhold 
til stk. 1 fastlagte liste over dyresygdomme 
under hensyntagen til de dyresygdomme, der 
skal anmeldes i henhold til direktiv 
82/894/EØF, og sygdomme, der kan udgøre en 
ny trussel mod Unionen på grund af deres 
betydelige indvirkning på:

2. Kommissionen kan ved hjælp af delegerede 
retsakter og i overensstemmelse med artikel 
38b ændre den i henhold til stk. 1 fastlagte liste 
over dyresygdomme under hensyntagen til de 
dyresygdomme, der skal anmeldes i henhold til 
direktiv 82/894/EØF, og sygdomme, der kan 
udgøre en ny trussel mod Unionen på grund af 
deres betydelige indvirkning på:
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a) menneskers sundhed a) menneskers sundhed

b) dyrs sundhed eller velfærd eller b) dyrs sundhed eller velfærd eller
c) landbrugs- eller akvakulturproduktion eller 
tilknyttede erhvervssektorer.

c) landbrugs- eller akvakulturproduktion eller 
tilknyttede erhvervssektorer.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 3, i 
denne forordning. 

Or. it

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet, svarende til dyrenes 
markedsværdi umiddelbart inden slagte-
eller aflivningstidspunktet

a) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet, svarende til dyrenes værdi på 
normale markedsvilkår

Or. it

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) udgifter til aflivning og slagtning af 
dyr

Or. it

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af animalske produkter, som de 
har fået destrueret, svarende til disse 
produkters markedsværdi umiddelbart 
inden destruktionstidspunktet

b) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af animalske produkter, som de 
har fået destrueret, svarende til disse 
produkters værdi på normale 
markedsvilkår

Or. it

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) godtgørelse til de erhvervsdrivende for 
gennemførelsen af særlige 
biosikkerhedsforanstaltninger 

Or. it

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) udgifter til transport af kadavere til 
forarbejdningsanlæg, hvor det er relevant

f) udgifter til destruktion og transport af 
kadavere og andre hermed forbundne 
logistikudgifter

Or. it

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra g a (ny)



PE516.768v02-00 12/26 PA\1005138DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) i behørigt begrundede tilfælde 
godtgørelse til ejerne for tab, der skyldes 
tabt markedsværdi af dyr, som har været 
genstand for en 
nødvaccinationskampagne

Or. it

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
en gennemførelsesretsakt en liste over 
dyresygdomme og zoonoser, der er 
støtteberettigede i henhold til artikel 10. 
Denne liste skal indeholde de 
dyresygdomme og zoonoser, der er opført 
på listen i bilag I til beslutning 
2009/470/EF. Gennemførelsesretsakten 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 39, stk. 2, i denne forordning.

1. Dyresygdomme og zoonoser, der er 
nævnt i bilag I B, er støtteberettigede i 
henhold til artikel 10. 

Or. it

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter ændre den i henhold 
til stk. 1 opstillede liste under hensyntagen til

2. Kommissionen kan ved hjælp af delegerede 
retsakter og i overensstemmelse med artikel 
38b ændre den i henhold til stk. 1 opstillede 
liste under hensyntagen til

a) situationen med hensyn til dyresygdomme, 
der har en væsentlig indvirkning på 

a) situationen med hensyn til dyresygdomme, 
der har en væsentlig indvirkning på 
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husdyrproduktion eller -handel husdyrproduktion eller -handel

b) udviklingen i zoonoser, der udgør en trussel 
mod mennesker, eller

b) udviklingen i zoonoser, der udgør en trussel 
mod mennesker, eller

c) ny videnskabelig eller epidemiologisk 
udvikling.

c) ny videnskabelig eller epidemiologisk 
udvikling.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 3, i 
denne forordning.

Or. it

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet som led i det nationale 
program, svarende til dyrenes 
markedsværdi umiddelbart inden slagte-
eller aflivningstidspunktet

c) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af dyr, som de har fået slagtet 
eller aflivet som led i det nationale 
program, svarende til dyrenes værdi på 
normale markedsvilkår

Or. it

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udgifter til aflivning eller slagtning af 
dyr

Or. it
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 12 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af animalske produkter, som de 
har fået destrueret, svarende til disse 
produkters markedsværdi umiddelbart 
inden destruktionstidspunktet

d) udgifter til godtgørelse til ejerne af dyr 
for værdien af animalske produkter, som de 
har fået destrueret, svarende til disse 
produkters værdi på normale 
markedsvilkår

Or. it

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 12 - litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udgifter til destruktion og transport af 
kadavere og andre hermed forbundne 
logistikudgifter

Or. it

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) godtgørelse til de erhvervsdrivende for 
gennemførelsen af særlige 
biosikkerhedsforanstaltninger

Or. it
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 12 - litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) i behørigt begrundede tilfælde 
godtgørelse til ejerne for tab, der skyldes 
tabt markedsværdi af dyr, som har været 
genstand for en 
nødvaccinationskampagne

Or. it

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årlige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 31. januar hvert år ved en afgørelse 
om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
1. januar til den 31. december det 
pågældende år. Efter forelæggelse af de i 
artikel 15 omhandlede foreløbige rapporter 
kan Kommissionen om nødvendigt ændre 
sådanne afgørelser i forhold til hele 
støtteberettigelsesperioden.

2. Årlige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 31. december året før det år, hvor 
disse programmer begynder, ved en 
afgørelse om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
1. januar til den 31. december det 
støtteberettigede år. Efter forelæggelse af 
de i artikel 15 omhandlede foreløbige 
rapporter kan Kommissionen om 
nødvendigt ændre sådanne afgørelser i 
forhold til hele støtteberettigelsesperioden.

Or. it

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Flerårige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 31. januar i det første 
gennemførelsesår ved en afgørelse om 
ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
fra den 1. januar i det første 
gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

3. Flerårige nationale programmer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 31. december året før det år, hvor 
disse programmer begynder, ved en 
afgørelse om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
fra den 1. januar i det første 
gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

Or. it

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hvert godkendt årligt eller flerårigt 
nationalt program forelægger 
medlemsstaterne senest den 31. marts
hvert år Kommissionen en detaljeret 
teknisk og økonomisk årsrapport for det 
foregående år, som beskriver de opnåede 
resultater, målt på grundlag af de i artikel 
13, stk. 2, litra g), omhandlede indikatorer, 
og en detaljeret oversigt over de afholdte 
støtteberettigede udgifter.

For hvert godkendt årligt eller flerårigt 
nationalt program forelægger 
medlemsstaterne senest den 30. april hvert 
år Kommissionen en detaljeret teknisk og 
økonomisk årsrapport for det foregående 
år, som beskriver de opnåede resultater, 
målt på grundlag af de i artikel 13, stk. 2, 
litra g), omhandlede indikatorer, og en 
detaljeret oversigt over de afholdte 
støtteberettigede udgifter.

Desuden forelægger medlemsstaterne 
senest den 31. juli hvert år Kommissionen 
foreløbige tekniske og økonomiske 
rapporter for hvert godkendt årligt nationalt 
program.

Desuden forelægger medlemsstaterne 
senest den 31. august hvert år 
Kommissionen foreløbige tekniske og 
økonomiske rapporter for hvert godkendt 
årligt nationalt program.

Or. it

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 16 - afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
betalingsanmodningen for et givet år 
vedrørende et nationalt program senest den 
31. marts det følgende år.

Medlemsstaten forelægger Kommissionen 
betalingsanmodningen for et givet år 
vedrørende et nationalt program senest den 
30. april det følgende år.

Or. it

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udgifter til godtgørelse til de berørte 
erhvervsdrivende for destruktion og 
efterfølgende fjernelse af planter, 
planteprodukter og andre objekter samt 
rengøring og desinfektion af lokaler, 
arealer, vand, jord, vækstmedier, anlæg, 
maskiner og udstyr

c) udgifter til godtgørelse til de berørte 
erhvervsdrivende for destruktion og 
efterfølgende fjernelse af planter, 
planteprodukter og andre objekter og for 
de hermed forbundne logistik- og 
transportudgifter samt rengøring og 
desinfektion af lokaler, arealer, vand, jord, 
vækstmedier, anlæg, maskiner og udstyr

Or. it

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) - udgifter til godtgørelse til de 
erhvervsdrivende for værdien af planter, 
planteprodukter og andre objekter, der 
destrueres som følge af udryddelses- eller 
inddæmningsforanstaltninger eller andre 
hasteforanstaltninger. Godtgørelsen skal 
svare til disse planters og produkters 
værdi på normale markedsvilkår
- udgifter til godtgørelse til de 
erhvervsdrivende for andre hermed 
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forbundne tab, som de har lidt som følge 
af vedtagelsen af sådanne 
hasteforanstaltninger

Or. it

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udgifter til godtgørelse til de 
erhvervsdrivende for gennemførelsen af 
særlige biosikkerhedsforanstaltninger, der 
er nødvendige for at beskytte Unionen 
mod udbredelsen af specifikke 
skadegørere.

Or. it

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årlige undersøgelsesprogrammer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 31. januar hvert år ved en afgørelse 
om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
1. januar til den 31. december det 
pågældende år. Efter forelæggelse af de i 
artikel 15 omhandlede foreløbige rapporter 
kan Kommissionen om nødvendigt ændre 
sådanne afgørelser i forhold til hele 
støtteberettigelsesperioden.

2. Årlige undersøgelsesprogrammer og den 
tilhørende finansiering godkendes senest 
den 31. december året før det år, hvor 
disse programmer begynder, ved en 
afgørelse om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
1. januar til den 31. december det 
støtteberettigede år. Efter forelæggelse af 
de i artikel 15 omhandlede foreløbige 
rapporter kan Kommissionen om 
nødvendigt ændre sådanne afgørelser i 
forhold til hele støtteberettigelsesperioden.

3. Flerårige undersøgelsesprogrammer og 
den tilhørende finansiering godkendes 
senest den 31. januar i det første 
gennemførelsesår ved en afgørelse om 

3. Flerårige undersøgelsesprogrammer og 
den tilhørende finansiering godkendes 
senest den 31. december året før det år, 
hvor disse programmer begynder, ved en 
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ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
fra den 1. januar i det første 
gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

afgørelse om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
fra den 1. januar i det første 
gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

Or. it

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årlige programmer for fjernområderne 
og den tilhørende finansiering godkendes 
senest den 31. januar hvert år ved en 
afgørelse om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
1. januar til den 31. december det 
pågældende år. Efter forelæggelse af de i 
artikel 15 omhandlede foreløbige rapporter 
kan Kommissionen om nødvendigt ændre 
sådanne afgørelser i forhold til hele 
støtteberettigelsesperioden.

2. Årlige programmer for fjernområderne 
og den tilhørende finansiering godkendes 
senest den 31. december året før det år, 
hvor disse programmer begynder, ved en 
afgørelse om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
1. januar til den 31. december det 
støtteberettigede år. Efter forelæggelse af 
de i artikel 15 omhandlede foreløbige 
rapporter kan Kommissionen om 
nødvendigt ændre sådanne afgørelser i 
forhold til hele støtteberettigelsesperioden.

3. Flerårige programmer for 
fjernområderne og den tilhørende 
finansiering godkendes senest den 31. 
januar i det første gennemførelsesår ved 
en afgørelse om ydelse af tilskud 
vedrørende foranstaltningerne og 
udgifterne i perioden fra den 1. januar i det 
første gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

3. Flerårige programmer for 
fjernområderne og den tilhørende 
finansiering godkendes senest den 31. 
december året før det år, hvor disse 
programmer begynder, ved en afgørelse 
om ydelse af tilskud vedrørende 
foranstaltningerne og udgifterne i perioden 
fra den 1. januar i det første 
gennemførelsesår til slutningen af 
gennemførelsesperioden.

Or. it

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgifter til forsendelse af prøver, 
tjenesterejser, møder og 
uddannelsesaktiviteter.

d) udgifter til forsendelse af prøver, 
tjenesterejser, møder, deltagelse i 
udvekslingsprogrammer, også 
internationale programmer, 
tilrettelæggelse og deltagelse i 
uddannelsesaktiviteter, som også er åbne 
for sektorens repræsentative 
erhvervsdrivende og for deltagere fra 
tredjelande, navnlig udviklingslande, med 
henblik på at fremme en harmoniseret 
tilgang til offentlig kontrol.

Or. it

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen kan også finansiere uddannelse 
af andre af sektorens repræsentative 
erhvervsdrivende i specifikke emner med 
henblik på at udbrede informationer og 
viden, bidrage til at øge 
forbrugerinformationen og -beskyttelsen 
og sikre ensartede standarder, som sikrer 
et højt sundhedsniveau for mennesker, 
dyr og planter i hele fødevarekæden.

Or. it

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – litra a og b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udgifter til tilrettelæggelse af 
uddannelses- eller udvekslingsaktiviteter

a) udgifter til tilrettelæggelse af 
uddannelses- eller udvekslingsaktiviteter, 
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også internationale aktiviteter
b) rejse- og opholdsudgifter for det 
personale fra de kompetente myndigheder, 
der deltager i uddannelsesaktiviteterne.

b) rejse- og opholdsudgifter for det 
personale fra de kompetente myndigheder, 
der deltager i uddannelsesaktiviteterne, 
eller for andre af sektorens repræsentative 
erhvervsdrivende.

Or. it

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udgifter til laboratorietest a) udgifter til prøveudtagning og 
laboratorietest

Or. it

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fælles eller 
individuelle årlige eller flerårige 
arbejdsprogrammer for gennemførelse af de i 
afsnit II, bortset fra kapitel I, afdeling 1, og 
kapitel II, afdeling 1, omhandlede 
foranstaltninger. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 3.

1. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter fælles eller individuelle 
årlige eller flerårige arbejdsprogrammer for 
gennemførelse af de i afsnit II, bortset fra 
kapitel I, afdeling 1, og kapitel II, afdeling 1, 
omhandlede foranstaltninger.

Or. it
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 38 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udøvelse af delegering
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter 
på de i denne artikel anførte betingelser 
tillægges Kommissionen.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 8, stk. 2, artikel 11, stk. 2, 
og artikel 35 tillægges Kommissionen for en 
periode på fem år fra den 28. juni 2013. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser senest ni 
måneder inden udløbet af femårsperioden. 
Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende 
for perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlament eller Rådet modsætter sig 
en sådan forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.
3. Den i artikel 8, stk. 2, artikel 11, stk. 2, og 
artikel 35 omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer de i den pågældende 
afgørelse anførte delegerede beføjelser til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et senere 
tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.
4. Så snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 8, stk. 2, artikel 11, stk. 2 og artikel 35, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på to måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 



PA\1005138DA.doc 23/26 PE516.768v02-00

DA

Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to måneder 
på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. it

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 38 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hasteprocedure
1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold til 
denne artikel træder i kraft straks og 
anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse 
i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-
Parlamentet og Rådet om den delegerede 
retsakt anføres der en begrundelse for 
anvendelse af hasteproceduren.
2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter 
proceduren i artikel 38b, stk. 5, gøre indsigelse 
mod en delegeret retsakt. I så fald ophæver 
Kommissionen retsakten straks efter Europa-
Parlamentets eller Rådets meddelelse af 
afgørelsen om at gøre indsigelse.

Or. it

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen meddeler konklusionerne af 
de i stk. 1 og 2 omhandlede evalueringer til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget.

4. Kommissionen meddeler konklusionerne af 
de i stk. 1 og 2 omhandlede evalueringer til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget, evt. ledsaget af korrigerende 
lovgivningsmæssige forslag med henblik på at 
nå målene i artikel 2.
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Or. it

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne artikel finder anvendelse i tilfælde af 
udbrud af en af følgende sygdomme på en 
medlemsstats område: 
- kvægpest 

- fåre- og gedepest 
- smitsomt blæreudslæt hos svin 
- bluetongue 
- Teschener syge 
- fåre- og gedekopper 
- Rift Valley fever 
- lumpy skin disease 
- afrikansk hestepest
- vesikulær stomatitis 
- venezuelansk hesteencephalomyelitis 
- epizootisk hæmorragi hos hjorte 
- klassisk svinepest 
- afrikansk svinepest 
- oksens ondartede lungesyge 
- epizootisk hæmatopoietisk nekrose hos fisk 
(EHN) 
- epizootisk ulcerativt syndrom hos fisk (EUS) 
- infektion med Bonamia exitiosa 
- infektion med Perkinsus marinus 
- infektion med Microcytos mackini 
- taura-syndrom hos krebsdyr 
- yellowhead hos krebsdyr
- fjerkræinfluenza
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- Newcastle disease
- mund- og klovesyge.

Or. it

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag I b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DYRESYGDOMME OG ZOONOSER
- Kvægtuberkulose
- Fåre- og gedebrucellose (B. melitensis)
- Bluetongue i endemiske områder eller 
højrisikoområder
- Afrikansk svinepest
- Smitsomt blæreudslæt hos svin
- Klassisk svinepest
- Miltbrand
- Oksens ondartede lungesyge
- Fjerkræinfluenza
- Rabies
- Echinokokkose
- Transmissible spongiforme encephalopatier 
(TSE)
- Campylobacteriose
- Listeriose
- Salmonellose (zoonotisk salmonella)
- Trikinose
- Verotoksinproducerende E. coli
- Egtvedsyge (VHS)
- Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)
- Koi herpesvirus-sygdom (KHV)
- Infektiøs lakseanæmi (ISA)
- Infektion med Marteilia refringens
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- Infektion med Bonamia ostreae
- Fiskedræber hos krebsdyr.

Or. it


