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KORT BEGRUNDELSE

Forordningen om dyresundhed vil efter ordførerens opfattelse være afgørende for, hvordan vi 
fremover håndterer spørgsmålet om at sikre dyresundheden. Rent teknisk er det hensigten 
med denne forordning at koordinere og forenkle den eksisterende lovgivning om dyresundhed 
for at gøre den mindre kompleks og sikre korrekt gennemførelse. Indholdsmæssigt bør 
forordningens sigte primært være at forebygge og i værste fald kontrollere de sygdomme, som 
påvirker dyrs og menneskers sundhed.

Forordningens anvendelsesområde bør bygge på princippet om, at det er bedre at forebygge 
end at helbrede, og på One Health-tilgangen, som er fastlagt i EU's dyresundhedsstrategi 
(2007-2013). Undersøgelser har vist, at der er en tydelig forbindelse mellem dyresundhed og 
dyrevelfærd, ligesom der er en tydelig forbindelse mellem dyresygdomme og landbrugets 
metoder til avl, opdræt og transport af dyr.

Nutidens intensive landbrugssystemer og transportmetoder, som begrænser dyrenes naturlige 
bevægelse, øger stress og øger behovet for antibiotika, skaber desværre de ideelle betingelser 
for, at patogener kan formeres. Disse forhold er faktorer, som risikerer at skade 
dyresundheden og som konsekvens heraf menneskers sundhed. Desuden har 
reproduktionsmetoder såsom kloning eller modificering af dyrets genom resulteret i negative 
effekter for dyrenes sundhed, f.eks. nyre- og hjernedeformiteter, og svækkede 
immunsystemer. Dette skaber ukendte risikofaktorer med hensyn til et muligt udbrud af en 
sygdom og/eller overførsel af den pågældende sygdom til mennesker.

Efter ordførerens opfattelse må udgangspunktet være en forebyggelsesstrategi, som ser på 
årsagerne til problemet og under hensyntagen til forsigtighedsprincippet forsøger at eliminere 
de risikofaktorer, som skaber de problemer, der påvirker dyresundheden. Hvert år fødes, 
opdrættes og slagtes 64 mia. dyr til fødevarebrug på verdensplan. Der er en markant 
sammenhæng mellem husdyrbrug, handel med husdyr og handel med vilde dyr. EU's 
dyresundhedslovgivning bør derfor først og fremmest fastslå, hvordan udbrud af 
dyresygdomme opstår, hvordan de kan forebygges og kontrolleres, og hvilken lære man kan 
drage af tidligere indsatser for at kontrollere dyresygdomme (aviær influenza, mund- og 
klovsyge, svineinfluenza, BSE osv.). Efter ordførerens opfattelse bør masseslagtning af dyr 
kun anvendes som en sidste udvej.

Siden 1980 er der opstået 35 smitsomme sygdomme, og der er opdaget 87 patogener, som 
stammede fra dyr og blev overført til mennesker med store økonomiske omkostninger til 
følge. Alt dette kunne have været undgået.

Husdyr og vilde dyr indgår i økosystemet og interagerer med hinanden. Alle former for 
mishandling af dyrene, fra inhumane avlsmetoder til tvungen flytning af handelsmæssige 
årsager, indvirker på miljøet og økosystemets balance. Dette skaber gunstige betingelser for 
sygdomsudbrud, som må afhjælpes med foranstaltninger, der kan skade biodiversiteten og 
økosystemets balance. Ordføreren har tidligere arbejdet inden for dette område for det 
nederlandske landbrugsministerium og husker kun alt for godt den massive indvirkning, som 
massenedslagningen og den efterfølgende bortskaffelse af kadavere havde på miljøet og 
samfundet under udbruddene af aviær influenza, mund- og klovsyge og svineinfluenza. 
Forurening af grundvand og store sodskyer fra forbrændingen har langtrækkende 



PE521.493v01-00 4/95 PA\1005594DA.doc

DA

konsekvenser, som planlæggerne ofte glemmer at tage med i betragtning.

Man kan godt forbedre dyresundheden uden at lægge store belastninger på virksomhedernes 
afkast. Det aktuelle boom i økologisk landbrug og initiativer i medlemsstaterne som f.eks. 
"Beter Leven"-mærket på okse-, svine- og fjerkrækød samt æg i Nederlandene har vist, at 
forbrugerne efterspørger højere dyrevelfærdsstandarder, som fører til en bedre og sikrere 
fødevarekvalitet. Klarere information til forbrugerne om dyrevelfærd ville bidrage positivt.

Endelig er der et par spørgsmål af mere proceduremæssig karakter. For det første er det 
vigtigt, at der findes en koordineret ramme for dyresundhed. Det er imidlertid også vigtigt, at 
medlemsstaterne kan træffe supplerende foranstaltninger, som er i tråd med denne lovgivning, 
men som er mere vidtgående end bestemmelserne i denne lovgivning, når dette er nødvendigt 
for at reagere hurtigt på en krise.

For det andet bekymrer det ordføreren, at Kommissionen foreslår at ophæve to 
retsinstrumenter vedrørende ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og elektronisk 
identifikation af kvæg og mærkning af oksekød, som for nylig er blevet vedtaget af 
medlovgiverne og i øjeblikket er ved at gennemgå den fælles beslutningsprocedure. Denne 
adfærd fra Kommissionens side gavner ikke retssikkerheden og bør ikke fremmes.

Endelig ønsker ordføreren ikke, selv om der er en markant sammenhæng mellem dyresundhed 
og dyrevelfærd, at udelukke resultatet af et kommende forslag om dyrevelfærd.

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 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Virkningerne af overførbare 
dyresygdomme og de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at bekæmpe disse 
sygdomme, kan være ødelæggende for 
individuelle dyr, dyrebestande, personer, 
der holder dyr, og økonomien.

(1) Virkningerne af overførbare 
dyresygdomme og de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at bekæmpe disse 
sygdomme, kan være ødelæggende for 
individuelle dyr, dyrebestande, personer, 
der holder dyr, offentligheden og 
økonomien.

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Som den senere tids erfaringer har vist, 
kan overførbare dyresygdomme også have 
væsentlig indvirkning på folkesundheden, 
som f.eks. i forbindelse med aviær 
influenza og salmonella.

(2) Som den senere tids erfaringer har vist, 
kan overførbare dyresygdomme også have 
væsentlig indvirkning på folkesundheden, 
som f.eks. i forbindelse med bovin 
spongiform encephalopati (BSE), aviær 
influenza og salmonella.

Or. en

Begrundelse

BSE-krisen bør nævnes her, fordi den ud over at være et alvorligt dyresundhedsspørgsmål, 
som blev overført til mennesker gennem fødevarer, også var en alvorlig tillidskrise, hvor 
offentligheden mistede tillid til sikkerheden i fødevarekæden og politikerne.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Dertil kommer, at der kan konstateres 
negative synergistiske virkninger for så 
vidt angår biodiversitet, klimaændringer og 
andre miljøaspekter. Klimaændringer kan 
influere på fremkomsten af nye sygdomme, 
prævalensen af eksisterende sygdomme og 
den geografiske fordeling af 
sygdomsfremkaldende agens og vektorer, 
herunder dem, der angriber vildtlevende 
dyr.

(3) Dertil kommer, at der kan konstateres 
negative synergistiske virkninger for så 
vidt angår biodiversitet,
fødevaresikkerhed, klimaændringer, 
forurening og andre miljøaspekter. 
Klimaændringer kan influere på 
fremkomsten af nye sygdomme, 
prævalensen af eksisterende sygdomme og 
den geografiske fordeling af 
sygdomsfremkaldende agens og vektorer, 
herunder dem, der angriber vildtlevende 
dyr.

Or. en

Begrundelse

Fødevaresikkerheden og miljøforureningen påvirkes også af smitsomme dyresygdomme.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med henblik på at sikre høje standarder 
for dyre- og folkesundheden i Unionen, en 
rationel udvikling af landbrugs- og 
akvakultursektorerne og øget produktivitet 
bør der fastsættes dyresundhedsregler på 
EU-plan. Sådanne regler er nødvendige, 
bl.a. for at bidrage til det indre markeds 
gennemførelse og for at undgå spredning af 
infektionssygdomme.

(4) Med henblik på at sikre høje standarder
for dyre- og folkesundheden i Unionen, en 
rationel udvikling af landbrugs- og 
akvakultursektorerne og øget bæredygtig
produktivitet bør der fastsættes 
dyresundhedsregler på EU-plan. Sådanne
bestemmelser er nødvendige, bl.a. for at 
bidrage til det indre markeds 
gennemførelse, for at undgå spredning af 
infektionssygdomme og for at forbedre 
dyrevelfærden.

Or. en

Begrundelse

Adskillige undersøgelser, også videnskabelige udtalelser fra EFSA, beviser, at forbedret
dyrevelfærd gavner dyresundheden og omvendt.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Kommissionens meddelelse om Den 
Europæiske Unions strategi for 
dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015 
bekræfter, at artikel 13 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
anerkender dyr som følende væsener, og 
kræver, at der tages fuldt hensyn til dyrs 
velfærd under udformningen og 
gennemførelsen af EU's politikker. I 
denne forbindelse skal der tages behørigt 
hensyn til den positive virkning, som høje 
standarder for dyrevelfærd har på 
dyresundheden.

Or. en
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Begrundelse

Artikel 13 i TEUF foreskriver klart, at der ved fastlæggelsen og gennemførelsen af EU's 
politik skal tages fuldt hensyn til velfærden hos dyr. Da dette forslag, 
dyresundhedsforordningen, klart berører dyrs velfærd, er det helt nødvendigt med en 
henvisning til artikel 13 i TEUF.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Intensiveringen og integrationen af 
fødevareproduktionen og den øgede 
transport under produktionen og forud 
for slagtningen er årsag til mange af de 
smitsomme dyresygdomme, som er dukket 
op i det 20. århundrede. Denne 
forordning danner grundlag for en 
omhyggelig vurdering og revision af de 
eksisterende metoder med henblik på at 
identificere kilden til problemer og 
sygdomme i tilknytning til dyr og for at 
træffe passende foranstaltninger for at 
forhindre ikke-bæredygtige 
landbrugsmetoder, som fører til den form 
for udbrud, som vi har set i den nære 
fortid.

Or. en

Begrundelse

Landbrugets dyrehold er blevet intensiveret i løbet af de seneste årtier, idet visse 
virksomheder huser flere tusinde dyr på et forholdsvis lille areal. Der ses desuden en stigning 
i fjerntransport af dyr til slagtning, hvor dyrene holdes i trange indelukker i lange perioder. 
Disse metoder skaber ideelle betingelser for at patogener kan formeres, hvilket risikerer at 
skade folkesundheden og dyresundheden.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Ved fastsættelsen af disse 
dyresundhedsregler er det af afgørende 
betydning, at der tages hensyn til 
sammenhængen mellem dyresundhed og 
folkesundhed, miljøet, fødevare- og 
fodersikkerhed, dyrevelfærd og
fødevaresikring samt økonomiske, sociale
og kulturelle aspekter.

(9) Ved fastsættelsen af disse 
dyresundhedsregler er det af afgørende 
betydning, at der tages hensyn til 
sammenhængen mellem dyresundhed og 
folkesundhed, miljøet, fødevare- og 
fodersikkerhed, fødevaresikring,
økonomiske, sociale, kulturelle aspekter og 
navnlig dyrevelfærd i betragtning af 
sammenhængen mellem dyrevelfærd og 
dyresundhed.

Or. en

Begrundelse

Adskillige undersøgelser, også videnskabelige udtalelser fra EFSA, beviser, at forbedret 
dyrevelfærd gavner dyresundheden og omvendt.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I særlige tilfælde, hvor en væsentlig 
risiko for dyre- eller folkesundheden gør 
sig gældende, men hvor det videnskabelige 
grundlag er usikkert, kan et medlem af 
SPS-aftalen i henhold til aftalens artikel 5, 
stk. 7, som er blevet fortolket for Unionen i 
Kommissionens meddelelse af 2. februar 
2000 om forsigtighedsprincippet13, 
vedtage midlertidige foranstaltninger på 
grundlag af de disponible relevante 
oplysninger. Det pågældende WTO-
medlem skal i sådanne tilfælde søge at 
indhente de yderligere oplysninger, der er 
nødvendige, for at der kan foretages en 
mere objektiv risikovurdering og en 
vurdering af foranstaltningen i 

(12) I særlige tilfælde, hvor en væsentlig 
risiko for dyre- eller folkesundheden gør 
sig gældende, men hvor det videnskabelige 
grundlag er usikkert, kan et medlem af 
SPS-aftalen i henhold til aftalens artikel 5, 
stk. 7, som er blevet fortolket for Unionen i 
Kommissionens meddelelse af 2. februar 
2000 om forsigtighedsprincippet, som er 
fastlagt i EU-lovgivningen i artikel 7 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. 
januar 2002 om generelle principper og 
krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse 
af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed,
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overensstemmelse hermed inden for en 
rimelig tidsfrist.

vedtage midlertidige foranstaltninger på 
grundlag af de disponible relevante 
oplysninger. Det pågældende WTO-
medlem skal i sådanne tilfælde søge at 
indhente de yderligere oplysninger, der er 
nødvendige, for at der kan foretages en 
mere objektiv risikovurdering og en 
vurdering af foranstaltningen i 
overensstemmelse hermed inden for en 
rimelig tidsfrist.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Sygdomme, der opstår i bestande af 
vildtlevende dyr, kan have en skadelig 
indvirkning på landbrugs- og
akvakultursektorerne samt på 
folkesundheden, miljøet og biodiversiteten. 
Denne forordnings anvendelsesområde bør 
derfor i sådanne tilfælde omfatte 
vildtlevende dyr, både som potentielle ofre 
for disse sygdomme og som vektorer for 
dem.

(16) Sygdomme, der opstår i bestande af 
vildtlevende dyr, f.eks. rabies, kan have en 
skadelig indvirkning på landbrugs- og 
akvakultursektorerne samt på 
folkesundheden, miljøet og biodiversiteten. 
Denne forordnings anvendelsesområde bør 
derfor i sådanne tilfælde omfatte 
vildtlevende dyr, både som potentielle ofre 
for disse sygdomme og som vektorer for 
dem.

Or. en

Begrundelse

Rabies er en typisk sygdom, som let krydser grænser ved hjælp af mange forskellige vektorer, 
og som kan overføres mellem dyr og mennesker. Det er en alvorlig risiko for folkesundheden 
og dyresundheden, som berører både vildtlevende og opdrættede dyr.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der er ved EU-lovgivning vedtaget 
inden denne forordning fastsat særskilte 
dyresundhedsregler for henholdsvis 
landdyr og akvatiske dyr. Ved Rådets 
direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 
om dyresundhedsbestemmelser for 
akvakulturdyr og produkter deraf og om 
forebyggelse og bekæmpelse af visse 
sygdomme hos vanddyr er der fastsat 
særlige regler for akvatiske dyr. I de fleste 
tilfælde er hovedprincipperne for god 
forvaltning på dyresundhedsområdet
imidlertid relevante for begge grupper af 
dyrearter. I overensstemmelse hermed bør 
anvendelsesområdet for denne forordning 
omfatte både landdyr og akvatiske dyr, og 
de pågældende dyresundhedsregler bringes 
i det fornødne omfang i overensstemmelse 
med hinanden. For visse aspekters 
vedkommende, navnlig hvad angår 
registrering og godkendelse af 
virksomheder og sporbarhed for og 
flytning af dyr inden for Unionen, følger 
denne forordning dog den tilgang, der er 
valgt tidligere, og som har bestået i - på 
grundlag af forskellene mellem deres 
respektive miljøer - at fastlægge forskellige 
regelsæt for dyresundhed for henholdsvis 
landdyr og akvatiske dyr og følgelig også 
forskellige sundhedsbeskyttelseskrav.

(19) Der er ved EU-lovgivning vedtaget 
inden denne forordning fastsat særskilte 
dyresundhedsregler for henholdsvis 
landdyr og akvatiske dyr. Ved Rådets 
direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 
om dyresundhedsbestemmelser for 
akvakulturdyr og produkter deraf og om 
forebyggelse og bekæmpelse af visse 
sygdomme hos vanddyr er der fastsat 
særlige regler for akvatiske dyr. I de fleste 
tilfælde er hovedprincipperne for god 
forvaltning på dyresundhedsområdet og 
gode opdrætsmetoder imidlertid relevante 
for begge grupper af dyrearter. I 
overensstemmelse hermed bør 
anvendelsesområdet for denne forordning 
omfatte både landdyr og akvatiske dyr, og 
de pågældende dyresundhedsregler bringes 
i det fornødne omfang i overensstemmelse 
med hinanden. For visse aspekters 
vedkommende, navnlig hvad angår 
registrering og godkendelse af 
virksomheder og sporbarhed for og 
flytning af dyr inden for Unionen, følger 
denne forordning dog den tilgang, der er 
valgt tidligere, og som har bestået i - på 
grundlag af forskellene mellem deres 
respektive miljøer - at fastlægge forskellige 
regelsæt for dyresundhed for henholdsvis 
landdyr og akvatiske dyr og følgelig også 
forskellige sundhedsbeskyttelseskrav.

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Hold af selskabsdyr, herunder 
vandlevende pryddyr i private husstande og 
ikke-kommercielle prydakvarier, såvel 
indendørs som udendørs, er generelt 
forbundet med en lavere sundhedsrisiko 
end andre former for hold eller flytning af 
dyr i større omfang, som er almindelige 
inden for f.eks. landbrug. De almindelige 
krav vedrørende registrering, føring af 
fortegnelser og flytning inden for Unionen 
bør derfor ikke gælde for sådanne dyr, da 
det ville medføre unødvendige 
administrative byrder og omkostninger. 
Kravene vedrørende registrering og føring 
af fortegnelser bør således ikke gælde for 
personer, der holder selskabsdyr. Der bør 
også fastsættes særlige regler for ikke-
kommerciel flytning af selskabsdyr inden 
for Unionen.

(21) Hold af selskabsdyr, herunder 
vandlevende pryddyr i private husstande og 
ikke-kommercielle prydakvarier, såvel 
indendørs som udendørs, som er en ikke-
kommerciel praksis, er generelt forbundet 
med en lavere sundhedsrisiko end andre 
former for hold eller flytning af dyr i større 
omfang, som er almindelige inden for 
f.eks. landbrug. De almindelige krav 
vedrørende registrering, føring af 
fortegnelser og flytning inden for Unionen 
bør derfor ikke gælde for sådanne dyr, da 
det ville medføre unødvendige 
administrative byrder og omkostninger for 
borgerne. Kravene vedrørende registrering 
og føring af fortegnelser bør således ikke 
gælde for personer, der holder selskabsdyr. 
Der bør også fastsættes særlige regler for 
ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr 
inden for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For overførbare dyresygdomme er en 
sygdomstilstand normalt forbundet med 
kliniske eller patologiske tegn på 
infektionen. Med henblik på anvendelsen 
af denne forordning, som har til formål at 
bekæmpe spredning af og udrydde visse 
overførbare dyresygdomme, bør 
definitionen af sygdom imidlertid være 
bredere, således at også andre bærere af det 
sygdomsfremkaldende agens er omfattet.

(25) For overførbare dyresygdomme er en 
sygdomstilstand normalt forbundet med 
kliniske eller patologiske tegn på 
infektionen. Med henblik på anvendelsen 
af denne forordning, som har til formål at 
bekæmpe spredning af og udrydde visse 
overførbare dyresygdomme, bør 
definitionen af sygdom imidlertid være 
bredere, således at også andre bærere af det 
sygdomsfremkaldende agens er omfattet, 
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f.eks. mikroorganismer, som udvikler 
resistens over for antimikrobielle midler.

Or. en

Begrundelse

Antimikrobiel resistens udgør en alvorlig risiko for folkesundheden og dyresundheden. 
Forekomsten er steget dramatisk, og der er adskillige eksempler på, at hospitaler isolerer 
landbrugere i separate behandlingslokaler af frygt for spredning af mikroorganismer, som 
har udviklet resistens over for antimikrobielle midler.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Visse overførbare dyresygdomme 
spredes ikke let til andre dyr eller til 
mennesker og er derfor ikke årsag til 
økonomiske tab eller skader på 
biodiversiteten i større omfang. De udgør
således ikke en alvorlig trussel mod dyrs 
eller menneskers sundhed i Unionen og 
kan derfor, hvis det ønskes, gøres til 
genstand for nationale regler.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette behøver ikke komme med i forordningens tekst, da medlemsstaterne er opmærksomme 
på det i forvejen.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For så vidt angår overførbare 
dyresygdomme, der ikke er omfattet af 
foranstaltninger fastlagt på EU-plan, men 
som er af en vis økonomisk betydning for 
den private sektor på lokalt plan, bør 

(27) For så vidt angår overførbare 
dyresygdomme, der ikke er omfattet af 
foranstaltninger fastlagt på EU-plan, men 
som er af en vis økonomisk betydning for 
den private sektor på lokalt plan, bør 
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sidstnævnte med bistand fra 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder træffe foranstaltninger til at 
forebygge eller bekæmpe sådanne 
sygdomme, f.eks. i form af
selvreguleringsforanstaltninger eller via 
udvikling af kodekser for god praksis.

sidstnævnte med bistand fra 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder træffe foranstaltninger til at 
forebygge eller bekæmpe sådanne 
sygdomme, f.eks. i form af via udvikling af 
kodekser for god praksis eller udveksling 
af bedste praksis.

Or. en

Begrundelse

Der har været talrige skandaler, nogle af dem for ganske nylig, lige fra hormoner til 
salmonella, som klart beviser, at selvregulering ikke fungerer i denne sektor. Det vil ikke 
alene øge risikoen for folkesundheden og dyresundheden, det vil også bringe 
fødevaresikkerheden og fødevaresikringen i alvorlig fare.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Under tiltag nr. 5 i Kommissionens 
meddelelse til Europa-Parlamentet og 
Rådet med titlen "Handlingsplan for den 
voksende trussel fra antimikrobiel 
resistens" understreges denne forordnings 
forebyggende rolle og den deraf følgende 
forventede nedbringelse af brugen af 
antibiotika til dyr. Mikroorganismer bliver 
i stadig højere grad resistente over for 
antimikrobielle midler, som de tidligere var 
følsomme over for. Denne resistens 
vanskeliggør behandlingen af 
infektionssygdomme hos mennesker og 
dyr. Af samme grund bør 
mikroorganismer, der har udviklet resistens 
over for antimikrobielle midler, behandles, 
som om de var overførbare sygdomme, og 
dermed omfattes af denne forordnings 
anvendelsesområde.

(29) Under tiltag nr. 5 i Kommissionens 
meddelelse til Europa-Parlamentet og 
Rådet med titlen "Handlingsplan for den 
voksende trussel fra antimikrobiel 
resistens" understreges denne forordnings 
forebyggende rolle og den deraf følgende 
forventede nedbringelse af brugen af 
antibiotika til dyr. Mikroorganismer bliver 
i stadig højere grad resistente over for 
antimikrobielle midler, som de tidligere var 
følsomme over for. Denne resistens 
vanskeliggør behandlingen af 
infektionssygdomme hos mennesker og 
dyr. Europa-Parlamentet har tidligere i 
sin beslutning af 12. maj 2011 om 
antibiotikaresistens1, i sin beslutning af 
27. oktober 2011 om truslen mod 
folkesundheden i form af antimikrobiel 
resistens2 og i sin beslutning af 11. 
december 2012 om den mikrobielle 
udfordring - den voksende trussel fra 
antimikrobiel resistens3 gentagne gange 
peget på vigtigheden af at tackle den 
antimikrobielle resistens. I november 
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2011 vedtog Kommissionen en meddelelse 
om en handlingsplan for den voksende 
trussel fra antimikrobiel resistens4, og 
Rådet behandlede dette emne i sine 
konklusioner af 22. juni 20125. Af samme 
grund bør mikroorganismer, der har 
udviklet resistens over for antimikrobielle 
midler, behandles, som om de var 
overførbare sygdomme, og dermed 
omfattes af denne forordnings 
anvendelsesområde.

___________________
1 P7_TA(2011)0238.
2 P7_TA(2011)0473.
3 P7_TA(2012)0483.
4 COM(2011)0748.
5 http://ue.eu.int/press/press-
releases/employment,-social-policy,-
health-and-consumer-
affairs?target=2012&infotarget=&max=0
&bid=79&lang=en.

Or. en

Begrundelse

Antimikrobiel resistens udgør en alvorlig risiko for folkesundheden og dyresundheden. 
Europa-Parlamentet har ved flere lejligheder insisteret på, at man skulle gøre noget ved 
denne trussel mod folkesundheden. Denne forordning burde sikre dette.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Med henblik på at sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af denne 
forordning for så vidt angår overførbare 
dyresygdomme på EU-plan bør der
fastlægges en harmoniseret liste over 
overførbare dyresygdomme ("listeopførte 
sygdomme"). Kommissionen bør derfor 
tildeles gennemførelsesbeføjelser for så 

(31) Der bør fastlægges en harmoniseret 
liste over overførbare dyresygdomme
("listeopførte sygdomme"), som bør 
udarbejdes i et bilag til denne forordning.
Beføjelsen til at vedtage retsakter, som 
ændrer eller supplerer en sådan liste, bør 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
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vidt angår fastlæggelse af en sådan liste. funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

Juridisk rettelse af teksten. De "listeopførte sygdomme" udgør en central del af denne 
forordning og bør ikke ændres eller suppleres med en gennemførelsesretsakt, men bør være 
underlagt demokratisk kontrol af såvel Europa-Parlamentet som Rådet.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Der vil i fremtiden kunne opstå 
nyfremkomne sygdomme, som potentielt 
kan være forbundet med alvorlige risici for 
folke- eller dyresundheden og have 
konsekvenser for sundheden, økonomien 
og miljøet. Det vil kunne være nødvendigt, 
efter at have vurderet sådanne sygdomme 
og efter, hvis det er relevant, at have 
gennemført midlertidige 
hasteforanstaltninger, hurtigt at gribe ind 
og tilføje sygdommene på listen over 
listeopførte sygdomme. Beføjelsen til at 
vedtage retsakter efter hasteproceduren bør 
delegeres til Kommissionen i sådanne 
behørigt begrundede tilfælde af risici for 
folke- eller dyresundheden.

(32) Der vil i fremtiden kunne opstå 
nyfremkomne sygdomme, som potentielt 
kan være forbundet med alvorlige risici for 
folke- eller dyresundheden og have 
konsekvenser for sundheden, økonomien 
og miljøet. Det vil kunne være nødvendigt, 
efter at have vurderet sådanne sygdomme 
og efter, hvis det er relevant, at have 
gennemført midlertidige 
hasteforanstaltninger, hurtigt at gribe ind 
og tilføje sygdommene på listen over 
listeopførte sygdomme. Beføjelsen til at 
vedtage retsakter efter hasteproceduren bør
i særlige tilfælde delegeres til 
Kommissionen i sådanne behørigt 
begrundede tilfælde af risici for folke- eller 
dyresundheden.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Denne forordnings regler om 
forebyggelse og bekæmpelse af en bestemt 

(35) Denne forordnings regler om 
forebyggelse og bekæmpelse af en bestemt 
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overførbar dyresygdom bør gælde for de 
dyrearter, der kan overføre den pågældende 
sygdom, enten fordi de er modtagelige for 
sygdommen, eller fordi de fungerer som 
vektor for den. Med henblik på at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af denne forordning er det nødvendigt at 
fastlægge en harmoniseret liste over arter, 
der er omfattet af foranstaltningerne for de 
forskellige listeopførte sygdomme på EU-
plan ("listeopførte arter"), og
Kommissionen bør derfor tildeles 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt 
angår fastlæggelse af en sådan liste.

overførbar dyresygdom bør gælde for de 
dyrearter, der kan overføre den pågældende 
sygdom, enten fordi de er modtagelige for 
sygdommen, eller fordi de fungerer som 
vektor for den. Det er derfor nødvendigt at 
fastlægge en harmoniseret liste over arter, 
der er omfattet af foranstaltningerne for de 
forskellige listeopførte sygdomme på EU-
plan ("listeopførte arter"), og denne liste 
bør fastlægges i et bilag til denne 
forordning. Beføjelsen til at vedtage 
retsakter, som ændrer eller supplerer en 
sådan liste, bør delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

Juridisk rettelse af teksten. De "listeopførte arter" udgør en central del af denne forordning 
og bør ikke ændres eller suppleres med en gennemførelsesretsakt, men bør være underlagt 
demokratisk kontrol af såvel Europa-Parlamentet som Rådet.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Med henblik på at sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af denne 
forordning for så vidt angår 
sygdomsforebyggelses- og -
bekæmpelsesforanstaltninger for 
listeopførte sygdomme er det nødvendigt at 
fastlægge, hvordan de pågældende regler i 
denne forordning skal anvendes for 
listeopførte sygdomme på EU-plan. 
Kommissionen bør derfor tildeles 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt 
angår fastlæggelse af, hvilke listeopførte 
sygdomme der skal være omfattet af 
hvilke regler.

(37) Det er nødvendigt at fastlægge og 
fastholde i en liste, hvordan de pågældende 
regler i denne forordning skal anvendes for 
listeopførte sygdomme på EU-plan. En 
sådan liste bør føres og opdateres i et 
bilag til denne forordning. Beføjelsen til 
at fastsætte, ændre eller supplere en 
sådan liste bør delegeres til Kommissionen
i overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en
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Begrundelse

Juridisk rettelse af teksten. Sygdomsforebyggelsen og kontrolreglerne for de listeopførte 
sygdomme udgør en central del af denne forordning og bør ikke ændres eller suppleres med 
en gennemførelsesretsakt, men bør være underlagt demokratisk kontrol af såvel Europa-
Parlamentet som Rådet.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Operatører, dyrefagpersoner og 
personer, der holder selskabsdyr, er - fordi 
de arbejder med dyr - bedst placeret til at 
observere og sikre sundheden for de dyr og 
produkter, de er ansvarlige for. De bør 
derfor have det primære ansvar for 
gennemførelsen af foranstaltninger til 
forebyggelse og bekæmpelse af spredning 
af sygdomme blandt de dyr og produkter, 
de er ansvarlige for.

(38) Operatører, dyrefagpersoner og 
personer, der holder selskabsdyr, er - fordi 
de arbejder med dyr - bedst placeret til at 
observere og sikre sundheden for de dyr og 
produkter, de er ansvarlige for. De bør 
derfor have det primære ansvar for 
gennemførelsen af foranstaltninger til 
forebyggelse og bekæmpelse af spredning 
af sygdomme blandt de dyr og produkter, 
de er ansvarlige for, og de bør medvirke til 
at fremme bedre praksis for 
dyresundheden.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Biocidholdige produkter såsom 
desinfektionsmidler til veterinærhygiejne 
eller fødevare- og foderområder, 
insekticider, afskrækningsmidler og 
rodenticider spiller en vigtig rolle i
biosikringsstrategier både på bedriftsniveau 
og i forbindelse med transport af dyr. Disse 
produkter bør derfor anses for at indgå som 
en del af biosikring.

(40) Biocidholdige produkter såsom 
desinfektionsmidler til veterinærhygiejne 
eller fødevare- og foderområder, 
insekticider, afskrækningsmidler og 
rodenticider spiller en vigtig rolle i 
biosikringsstrategier både på bedriftsniveau 
og i forbindelse med transport af dyr. Disse 
produkter bør derfor anses for at indgå som 
en del af biosikring, og der bør tages højde 
for deres indvirkning på folkesundheden, 
dyresundheden og miljøet ved anvendelse 
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af biosikring som forebyggende redskab.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Viden om dyresundhed, bl.a. om 
sygdomssymptomer, konsekvenserne af 
sygdomme og 
sygdomsforebyggelsesmidler, herunder 
biosikring, behandling og bekæmpelse, er 
en forudsætning for en effektiv forvaltning 
på dyresundhedsområdet og er afgørende 
nødvendig for at sikre, at dyresygdomme 
opdages tidligt. Operatører og andre 
dyrefagpersoner bør derfor tilegne sig den 
relevante viden på disse områder. Denne 
viden kan tilegnes på forskellige måder, 
f.eks. gennem formel uddannelse, men 
også inden for rammerne af 
landbrugssektorens 
bedriftsrådgivningsordning eller via 
uformelle uddannelsesinitiativer, som de 
nationale og europæiske 
landbrugsorganisationer og andre 
sammenslutninger kan være værdifulde 
bidragydere til. Disse alternative måder at 
opnå en sådan viden på bør også 
anerkendes ved denne forordning.

(41) Viden om dyresundhed, bl.a. om 
sygdomssymptomer, konsekvenserne af 
sygdomme og 
sygdomsforebyggelsesmidler, herunder 
biosikring, behandling og bekæmpelse, er 
en forudsætning for en effektiv forvaltning 
på dyresundhedsområdet og er afgørende 
nødvendig for at sikre, at dyresygdomme 
opdages tidligt. Operatører og andre 
dyrefagpersoner bør derfor tilegne sig 
viden på disse områder. Denne viden kan 
tilegnes på forskellige måder, f.eks. 
gennem formel uddannelse, men også 
inden for rammerne af landbrugssektorens 
bedriftsrådgivningsordning eller via 
uformelle uddannelsesinitiativer, som de 
nationale og europæiske 
landbrugsorganisationer og andre
sammenslutninger kan være værdifulde 
bidragydere til. Disse alternative måder at 
opnå en sådan viden på bør også 
anerkendes ved denne forordning. I 
betragtning af den mangefacetterede og 
internationale dimension, som operatører 
og andre dyrefagpersoner opererer i, er 
det imidlertid ikke længere foreneligt med 
en EU-dyresundhedsstrategi baseret på 
forebyggelse udelukkende at forlade sig 
på faglig erfaring. Operatører og andre 
dyrefagpersoner bør aktivt tilskyndes til at 
tilegne sig den førnævnte viden og dermed 
bidrage til en solid EU-ramme for 
dyresundhed.

Or. en
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Begrundelse

I den moderne globaliserede verden, hvor der er en høj grad af interaktion, ville det være 
dumt udelukkende at forlade sig på faglig erfaring, som ikke er bakket op af en egentlig 
uddannelse.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Den kompetente myndighed vil på 
grund af begrænsede ressourcer ikke altid 
være i stand til at gennemføre alle de 
aktiviteter, som den betros ved denne 
forordning. Det er af samme grund 
nødvendigt at fastlægge et retsgrundlag for 
delegering af de relevante aktiviteter til 
dyrlæger. For at sikre, at de nødvendige 
betingelser for generel anvendelse af 
sygdomsforebyggelses- og -
bekæmpelsesforanstaltninger i hele 
Unionen fastlægges, bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
delegering af de relevante aktiviteter til 
dyrlæger samt passende efteruddannelse af 
disse.

(46) Den kompetente myndighed vil på 
grund af begrænsede ressourcer ikke altid 
være i stand til at gennemføre alle de 
aktiviteter, som den betros ved denne 
forordning. Det er af samme grund 
nødvendigt at fastlægge et retsgrundlag for 
delegering af de relevante aktiviteter til 
dyrlæger. Af samme grund er det yderst 
vigtigt, at disse dyrlæger ikke har nogen 
interessekonflikter. For at sikre, at de 
nødvendige betingelser for generel 
anvendelse af sygdomsforebyggelses- og -
bekæmpelsesforanstaltninger i hele 
Unionen fastlægges, bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
delegering af de relevante aktiviteter til 
dyrlæger samt passende efteruddannelse af 
disse.

Or. en

Begrundelse

Interessekonflikter er desværre et stigende problem, især i betragtning af, at mange dyrlæger, 
som foretager sundhedskontroller af dyr, bliver betalt af de virksomheder, de kontrollerer. 
Dette skal der tages hånd om for at sikre gennemsigtigheden og sikre behørige garantier for 
folkesundheden, dyresundheden og fødevaresikkerheden.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) En optimal forvaltning på 
dyresundhedsområdet kan kun opnås i 
samarbejde med personer, der holder dyr, 
operatører, andre interesseparter og 
handelspartnere. Med henblik på at sikre 
tilslutning fra disse aktører er det 
nødvendigt at tilrettelægge 
beslutningsprocedurerne og anvendelsen af 
foranstaltningerne i denne forordning på en 
klar og gennemsigtig måde. Den 
kompetente myndighed bør derfor træffe 
passende foranstaltninger til at holde 
offentligheden informeret, især når der er 
rimelig grund til at formode, at dyr eller 
produkter kan udgøre en risiko for dyrs 
eller menneskers sundhed, og når et 
tilfælde er af offentlig interesse.

(47) En optimal forvaltning på 
dyresundhedsområdet kan kun opnås i 
samarbejde med personer, der holder dyr, 
operatører, dyrlæger, dyrefagpersoner og
andre interesseparter og handelspartnere. 
Med henblik på at sikre tilslutning fra disse 
aktører er det nødvendigt at tilrettelægge 
beslutningsprocedurerne og anvendelsen af 
foranstaltningerne i denne forordning på en 
klar og gennemsigtig måde. Den 
kompetente myndighed bør derfor træffe 
passende foranstaltninger til at holde 
offentligheden informeret, især når der er 
rimelig grund til at formode, at dyr eller 
produkter kan udgøre en risiko for dyrs 
eller menneskers sundhed,
fødevaresikkerheden eller miljøet, og når 
et tilfælde er af offentlig interesse.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Tidlig påvisning og en klar 
ansvarskæde med hensyn til anmeldelse af 
og rapportering om sygdomme er en 
forudsætning for effektiv 
sygdomsbekæmpelse. Med henblik på at 
sikre en effektiv og hurtig indsats bør 
enhver mistanke om eller bekræftelse af et 
udbrud af visse listeopførte sygdomme 
øjeblikkelig anmeldes til den kompetente 
myndighed. Disse anmeldelsesforpligtelser 
bør gælde for alle fysiske og juridiske 
personer, så det sikres, at ingen 

(49) Tidlig påvisning og en klar 
ansvarskæde med hensyn til anmeldelse af 
og rapportering om sygdomme er en 
forudsætning for effektiv 
sygdomsbekæmpelse. Med henblik på at 
sikre en effektiv og hurtig indsats bør 
enhver mistanke om eller bekræftelse af et 
udbrud af visse listeopførte sygdomme 
øjeblikkelig anmeldes til den kompetente 
myndighed. Disse anmeldelsesforpligtelser 
bør gælde for alle fysiske og juridiske 
personer, så det sikres, at ingen 
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sygdomsudbrud forbliver ubemærkede. sygdomsudbrud forbliver ubemærkede.
Medlemsstaterne bør sikre, at operatører 
og dyrefagpersoner modtager passende 
oplysninger om deres forpligtelser i 
henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Operatører fører løbende tilsyn med 
deres dyr og er bedst placeret til at opdage 
abnorm dødelighed eller andre alvorlige 
sygdomssymptomer. Operatørerne er 
derfor grundstenen i enhver overvågning 
og af afgørende betydning for den 
overvågning, der varetages af den 
kompetente myndighed.

(57) Operatører fører løbende tilsyn med 
deres dyr og er bedst placeret til at opdage 
abnorm dødelighed eller andre alvorlige 
sygdomssymptomer. Operatørerne er 
derfor grundstenen i enhver overvågning 
og af afgørende betydning for den 
overvågning, der varetages af den 
kompetente myndighed. På trods af 
potentielle økonomiske risici for 
operatørerne er det i deres egen interesse, 
at abnorm dødelighed eller andre 
alvorlige sygdomssymptomer bliver 
indberettet til den kompetente myndighed, 
da visse 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger kan 
have en væsentlig indvirkning på 
operatørerne, og da medlemsstaterne kan 
beslutte at gøre et privatretligt ansvar 
gældende over for operatører, som ikke 
indberetter korrekt til den kompetente 
myndighed.

Or. en

Begrundelse

Mange gange er en krise startet, fordi operatører har valgt at negligere sygdomssymptomer 
og andre risici for dyresundheden. Denne adfærd er en alvorlig trussel mod folkesundheden, 
dyresundheden og fødevaresikkerheden, og det er presserende nødvendigt at tage hånd om 
den.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Med henblik på at sikre et tæt 
samarbejde og udveksling af oplysninger 
mellem operatører og dyrlæger eller 
fagfolk med ekspertise i akvatiske dyrs 
sundhed og som supplement til den 
overvågning, der varetages af operatørerne, 
bør der, i overensstemmelse med 
produktionstype og andre relevante 
faktorer, aflægges dyresundhedsbesøg på 
virksomhederne. For at sikre, at 
overvågningsniveauet står i forhold til de 
relevante risici på forskellige typer 
virksomheder, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår kriterierne 
for og indholdet af sådanne 
dyresundhedsbesøg på forskellige typer af 
virksomheder.

(58) Med henblik på at sikre et tæt 
samarbejde og udveksling af oplysninger 
mellem operatører og dyrlæger eller 
fagfolk med ekspertise i akvatiske dyrs 
sundhed og som supplement til den 
overvågning, der varetages af operatørerne, 
bør der, i overensstemmelse med 
produktionstype og produktionsintensitet 
og andre relevante faktorer, aflægges 
dyresundhedsbesøg på virksomhederne. 
For at sikre, at overvågningsniveauet står i 
forhold til de relevante risici på forskellige 
typer virksomheder, bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
kriterierne for og indholdet af sådanne 
dyresundhedsbesøg på forskellige typer af 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) For at fremme bæredygtig, 
økologisk og biologisk produktion og 
understrege de øgede risici for 
dyresundheden ved højintensiv 
produktion i virksomheder, som har en 
relativt høj tæthed af dyr i forhold til 
arealet, er det hensigtsmæssigt at tage 
højde for produktionsintensiteten og 
andre relevante faktorer, når 
dyresundhedsbesøgenes hyppighed og 



PA\1005594DA.doc 23/95 PE521.493v01-00

DA

type skal fastsættes.

Or. en

Begrundelse

Landbrugets dyrehold er blevet intensiveret i løbet af de seneste årtier, idet visse 
virksomheder huser flere tusinde dyr på et forholdsvis lille areal. Denne praksis skaber 
ideelle betingelser for at patogener kan formeres, hvilket risikerer at skade folkesundheden og 
dyresundheden. Bæredygtigt, økologisk og biologisk landbrug har indbygget nogle ekstra 
sikkerheder, som er til gavn for folkesundheden, dyresundheden og fødevaresikkerheden.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Medlemsstaterne bør desuden have 
mulighed for at erklære hele deres område 
eller zoner eller segmenter deri frit/frie for 
en eller flere listeopførte sygdomme, der er 
omfattet af regler om obligatoriske eller 
frivillige udryddelsesprogrammer, for at 
beskytte sig mod indslæbning af sådanne 
listeopførte sygdomme fra andre dele af 
Unionen eller fra tredjelande eller 
territorier. Der bør til det formål indføres 
en klar, harmoniseret procedure, herunder 
de nødvendige kriterier for status som 
sygdomsfri. For at sikre ensartede
betingelser for anerkendelse af status som 
sygdomsfri i Unionen må en sådan status 
som sygdomsfri nødvendigvis skulle 
godkendes officielt, og Kommissionen bør 
derfor tildeles gennemførelsesbeføjelser
for så vidt angår godkendelse af denne 
status.

(65) Medlemsstaterne bør desuden have 
mulighed for at erklære hele deres område 
eller zoner eller segmenter deri frit/frie for 
en eller flere listeopførte sygdomme, der er 
omfattet af regler om obligatoriske eller 
frivillige udryddelsesprogrammer, for at 
beskytte sig mod indslæbning af sådanne 
listeopførte sygdomme fra andre dele af 
Unionen eller fra tredjelande eller 
territorier. Der bør til det formål indføres 
en klar, harmoniseret procedure, herunder 
de nødvendige kriterier for status som 
sygdomsfri. Med henblik på at få fastsat 
nærmere betingelser for anerkendelse af 
status som sygdomsfri bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår kriterierne for opnåelse af 
denne status, den dokumentation, der er 
påkrævet til godtgørelse af sygdomsfrihed, 
særlige sygdomsforebyggelses- og -
bekæmpelsesforanstaltninger, 
restriktioner, oplysninger, der skal 
fremlægges, undtagelser og betingelser 
for opretholdelse, suspension, ophævelse 
eller generhvervelse af status som 
sygdomsfri. Kommissionen tillægges 
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desuden beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende anerkendelse af 
sygdomsfri status for medlemsstater eller 
zoner og anerkendelse af sygdomsfri 
status for segmenter samt ændringer af 
listen over sygdomsfrie områder eller 
zoner og sygdomsfrie segmenter i bilaget 
til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Juridisk rettelse af teksten. "Anerkendelsen af sygdomsfri status" udgør en central del af 
denne forordning og bør ikke ændres eller suppleres med en gennemførelsesretsakt, men bør 
være underlagt demokratisk kontrol af såvel Europa-Parlamentet som Rådet.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) Med henblik på at få fastsat nærmere 
betingelser for anerkendelse af status som 
sygdomsfri bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår 
kriterierne for opnåelse af denne status, 
den dokumentation, der er påkrævet til 
godtgørelse af sygdomsfrihed, særlige 
sygdomsforebyggelses- og 
-bekæmpelsesforanstaltninger, 
restriktioner, oplysninger, der skal 
fremlægges, undtagelser og betingelser 
for opretholdelse, suspension, ophævelse 
eller generhvervelse af status som 
sygdomsfri.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) For visse overførbare dyresygdommes 
vedkommende er det imidlertid 
nødvendigt, at bekæmpelsesstrategierne 
omfatter forbud mod eller restriktioner for 
anvendelse af visse veterinærlægemidler, 
idet brug af disse ville mindske 
effektiviteten af strategierne. F.eks. kan 
hyperimmun-sera eller antimikrobielle 
midler sløre de kliniske sygdomstegn, 
umuliggøre påvisning af et 
sygdomsfremkaldende agens eller 
vanskeliggøre hurtig 
differentialdiagnosticering og derved 
bringe en korrekt påvisning af sygdommen 
i fare.

(75) For visse overførbare dyresygdommes 
vedkommende er det imidlertid 
nødvendigt, at bekæmpelsesstrategierne 
omfatter forbud mod eller restriktioner for 
anvendelse af visse veterinærlægemidler, 
idet brug af disse ville mindske 
effektiviteten af strategierne. F.eks. kan 
hyperimmun-sera eller antimikrobielle 
midler sløre de kliniske sygdomstegn, 
umuliggøre påvisning af et 
sygdomsfremkaldende agens eller 
vanskeliggøre hurtig 
differentialdiagnosticering og derved 
bringe en korrekt påvisning af sygdommen 
i fare, hvilket udgør en alvorlig risiko for 
folkesundheden og dyresundheden.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(76) Disse bekæmpelsesstrategier kan dog 
variere betydeligt, alt efter hvilken 
listeopført sygdom der er tale om. Der bør 
derfor ved denne forordning fastsættes 
regler for brug af veterinærlægemidler til 
forebyggelse og bekæmpelse af listeopførte 
sygdomme samt harmoniserede kriterier, 
som skal tages i betragtning, når der tages 
stilling til, hvorvidt og hvordan vacciner, 
hyperimmun-sera og antimikrobielle 
midler skal anvendes. For at sikre en 
smidig tilgang og for at tage højde for de 
forskellige listeopførte sygdommes 
individuelle karakteristika og adgangen til 

(76) Disse bekæmpelsesstrategier kan dog 
variere betydeligt, alt efter hvilken 
listeopført sygdom der er tale om. Der bør 
derfor ved denne forordning fastsættes 
regler for brug af veterinærlægemidler til 
forebyggelse og bekæmpelse af listeopførte 
sygdomme samt harmoniserede kriterier, 
som skal tages i betragtning, når der tages 
stilling til, hvorvidt og hvordan vacciner, 
hyperimmun-sera og antimikrobielle 
midler skal anvendes. For eksempel bør 
rutinemæssig tildeling af vacciner, 
hyperimmun-sera, antimikrobielle midler 
og andre veterinærlægemidler til dyr 



PE521.493v01-00 26/95 PA\1005594DA.doc

DA

effektive behandlinger bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
restriktioner for, forbud mod eller pligt til 
anvendelse af bestemte 
veterinærlægemidler som led i bekæmpelse 
af visse listeopførte sygdomme. I 
hastetilfælde bør det, med henblik på at 
håndtere nye risici med potentielle 
ødelæggende konsekvenser for dyre- eller 
folkesundheden, økonomien, samfundet 
eller miljøet, være muligt at vedtage de 
relevante foranstaltninger efter 
hasteproceduren.

foretaget af personer, der holder dyr, 
operatører, dyrlæger og dyrefagpersoner 
kun tolereres, hvis det ikke har nogen 
negativ indvirkning på folkesundheden, 
dyresundheden eller dyrevelfærden, 
hverken ved udøvelsen eller ved indtagelse 
af produkter af de pågældende dyr. For at 
sikre en smidig tilgang og for at tage højde 
for de forskellige listeopførte sygdommes 
individuelle karakteristika og adgangen til 
effektive behandlinger bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
restriktioner for, forbud mod eller pligt til 
anvendelse af bestemte 
veterinærlægemidler som led i bekæmpelse 
af visse listeopførte sygdomme. I 
hastetilfælde bør det, med henblik på at 
håndtere nye risici med potentielle 
ødelæggende konsekvenser for dyre- eller 
folkesundheden, økonomien, samfundet 
eller miljøet, være muligt at vedtage de 
relevante foranstaltninger efter 
hasteproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 86 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(86a) Nogle 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger 
har, selv om de kan være nødvendige, 
potentielt en større indvirkning end 
tilsigtet. Det er derfor rimeligt, at den 
pågældende medlemsstat eller de 
pågældende medlemsstater efter at have 
hørt de kompetente myndigheder 
udarbejder en indledende vurdering af 
indvirkningen på folkesundheden, 
dyresundheden og dyrevelfærden, miljøet, 



PA\1005594DA.doc 27/95 PE521.493v01-00

DA

økonomien og andre 
samfundsøkonomiske faktorer af de 
planlagte nødvendige 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger. 
Erfaringer fra tidligere har f.eks. vist, at 
nedslagning og bortskaffelse af store 
grupper af dyr, som er ramt af en 
listeopført sygdom, foruden den direkte 
samfundsøkonomiske indvirkning på 
operatørerne også har en enorm 
indvirkning på samfundet (vrede, mistet 
tillid til fødevarekæden, mistet tillid til 
politikerne) og en ofte overset indvirkning 
på miljøet (bortskaffelse af døde dyr ved 
masseforbrænding, som skaber store 
sodskyer og gennemtrænger 
grundvandet).

Or. en

Begrundelse

Massenedslagning og bortskaffelse af dyr, som er ramt af en alvorlig sygdom, har store 
indvirkninger på samfundet, operatørerne, tilliden til fødevarekæden og miljøet. En egentlig 
konsekvensvurdering af disse vidtrækkende foranstaltninger bør legitimere og begrunde over 
for offentligheden, hvorfor det er nødvendigt med så drastiske foranstaltninger.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Betragtning 91 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(91a) Fjerntransport eller flytninger af 
dyr medfører foruden alvorlige 
implikationer for dyresundheden også en 
øget risiko for at sprede sygdomsvektorer 
som følge af transportens art og den store 
koncentration af et stort antal dyr på en 
lille, indelukket plads. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at sikre, at transport eller 
flytninger af dyr ikke må overstige en 
samlet varighed på otte timer.

Or. en
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Betragtning 98

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(98) Muligheden for effektiv sporing er et 
centralt element i 
sygdomsbekæmpelsespolitik. Der bør 
opereres med identifikations- og 
registreringskrav, der er specifikke for de 
forskellige arter af opdrættede landdyr og 
reproduktionsmateriale, med henblik på at 
fremme en effektiv anvendelse af denne 
forordnings regler om forebyggelse og 
bekæmpelse af sygdomme. Derudover er 
det vigtigt at fastsætte regler, der giver 
mulighed for at indføre en ordning for 
identifikation og registrering af arter, der i 
dag ikke er omfattet af sådanne ordninger, 
eller når ændrede omstændigheder og risici 
tilsiger det.

(98) Muligheden for effektiv sporing er et 
centralt element i 
sygdomsbekæmpelsespolitik og dermed i 
fødevaresikkerhedspolitik. Der bør 
opereres med identifikations- og 
registreringskrav, der er specifikke for de 
forskellige arter af opdrættede landdyr og 
reproduktionsmateriale, med henblik på at 
fremme en effektiv anvendelse af denne 
forordnings regler om forebyggelse og 
bekæmpelse af sygdomme. Derudover er 
det vigtigt at fastsætte regler, der giver 
mulighed for at indføre en ordning for 
identifikation og registrering af arter, der i 
dag ikke er omfattet af sådanne ordninger, 
eller når ændrede omstændigheder og risici 
tilsiger det.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Betragtning 100

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(100) Det bør sikres, at de administrative 
byrder og omkostninger begrænses og 
systemet er smidigt i situationer, hvor 
sporbarhedskravene kan opfyldes på andre 
måder end med de metoder, der fastlægges 
ved denne forordning. Beføjelsen til at 
vedtage retsakter bør derfor delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
undtagelser fra identifikations- og 
registreringskravene.

(100) Det bør sikres, at de administrative 
byrder og omkostninger begrænses og 
systemet er smidigt i situationer, hvor 
sporbarhedskravene kan opfyldes på andre 
måder end med de metoder, der fastlægges 
ved denne forordning. Beføjelsen til at 
vedtage retsakter bør derfor delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
undtagelser fra identifikations- og 
registreringskravene. En undtagelse fra 
identifikations- og registreringskravene 
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må dog under ingen omstændigheder føre 
til, at man ikke kan fastslå den ansvarlige 
operatør, dyrefagperson, virksomhed eller 
en eventuel anden fysisk eller juridisk 
person.

Or. en

Begrundelse

Sporbarheden er af afgørende vigtighed i dyresundhedsmæssige spørgsmål.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Betragtning 103

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(103) De almindelige krav i denne 
forordning, herunder forbuddet mod 
flytning af dyr fra en virksomhed med en 
abnorm dødelighed eller andre 
sygdomssymptomer med ukendte årsager 
eller kravene vedrørende 
sygdomsforebyggelse i forbindelse med 
transport, bør gælde for alle flytninger af 
dyr.

(103) De almindelige krav i denne 
forordning, herunder forbuddet mod 
flytning af dyr fra en virksomhed med en 
abnorm dødelighed eller andre 
sygdomssymptomer med ukendte årsager 
eller kravene vedrørende 
sygdomsforebyggelse i forbindelse med 
transport og en samlet varighed af 
transporten af dyr på højst otte timer, bør 
gælde for alle flytninger af dyr.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Betragtning 105

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(105) Der gælder en række grundlæggende 
dyresundhedsmæssige krav for dyr, der 
flyttes mellem medlemsstaterne. Først og 
fremmest må dyr ikke flyttes fra 
virksomheder med en abnorm dødelighed 
eller sygdomstegn med ukendte årsager. 
Dødelighed - selv abnorm dødelighed - der 

(105) Der gælder en række grundlæggende 
dyresundhedsmæssige krav for dyr, der 
flyttes mellem medlemsstaterne. Først og 
fremmest må dyr ikke flyttes fra 
virksomheder med en abnorm dødelighed 
eller sygdomstegn med ukendte årsager. 
Dødelighed - selv abnorm dødelighed - der 
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kan sættes i forbindelse med 
videnskabelige procedurer, som er tilladt i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 
om beskyttelse af dyr, der anvendes til 
videnskabelige formål, og ikke kan 
tilskrives infektion med listeopførte 
sygdomme, bør dog ikke være grund til at 
forhindre flytning af dyr i videnskabeligt 
øjemed.

kan sættes i forbindelse med 
videnskabelige procedurer, som er tilladt i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 
om beskyttelse af dyr, der anvendes til 
videnskabelige formål, og ikke kan 
tilskrives infektion med listeopførte 
sygdomme, bør dog ikke være grund til at 
forhindre flytning af dyr i videnskabeligt 
øjemed. Sådan dødelighed skal dog 
indberettes til den kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Betragtning 108

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(108) Eftersom sammenbringning af 
hovdyr og fjerkræ er forbundet med en 
særligt høj sundhedsrisiko, bør der ved 
denne forordning fastsættes særlige regler 
med henblik på at beskytte sundheden for 
de dyr, der bringes sammen, og forhindre 
spredning af overførbare dyresygdomme.

(108) Eftersom flytninger og
sammenbringning af hovdyr og fjerkræ er 
forbundet med en særligt høj 
sundhedsrisiko, bør der ved denne 
forordning fastsættes særlige regler med 
henblik på at beskytte sundheden for de 
dyr, der bringes sammen, og forhindre 
spredning af overførbare dyresygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Betragtning 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(111) Det kan være nødvendigt at flytte 
dyr, der ikke overholder de almindelige 
dyresundhedsmæssige krav i denne 
forordning, og som udgør en højere 
dyresundhedsmæssig risiko, i 
videnskabeligt øjemed, f.eks. til 

(111) Det kan være nødvendigt at flytte 
dyr, der ikke overholder de almindelige 
dyresundhedsmæssige krav i denne 
forordning, og som udgør en højere 
dyresundhedsmæssig risiko, i 
videnskabeligt øjemed, f.eks. til 



PA\1005594DA.doc 31/95 PE521.493v01-00

DA

forsknings- eller diagnosticeringsformål, 
navnlig formål godkendt i henhold til 
direktiv 2010/63/EU. Sådanne flytninger 
bør ikke forbydes eller begrænses unødigt 
ved denne forordning, da dette ville kunne 
hæmme ellers tilladte forskningsaktiviteter 
og sinke den videnskabelige udvikling. 
Ikke desto mindre er det af afgørende 
betydning, at der ved denne forordning 
fastsættes regler, der kan sikre, at flytning 
af disse dyr foregår på sikker vis.

forsknings- eller diagnosticeringsformål, 
navnlig formål godkendt i henhold til 
direktiv 2010/63/EU. Sådanne flytninger 
bør ikke forbydes eller begrænses unødigt 
ved denne forordning, da dette ville kunne 
hæmme ellers tilladte forskningsaktiviteter 
og sinke den videnskabelige udvikling. 
Ikke desto mindre er det af afgørende 
betydning, at der ved denne forordning 
fastsættes regler, der kan sikre, at flytning 
af disse dyr foregår på sikker vis og 
registreres hos den kompetente 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Betragtning 114

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(114) For at gøre det muligt at anvende 
særlige regler for flytning i tilfælde, hvor 
flytningsreglerne ikke er tilstrækkelige 
eller egnede til at begrænse spredningen 
af en bestemt sygdom, bør Kommissionen 
tildeles gennemførelsesbeføjelser for så 
vidt angår fastsættelse af særlige 
flytningsregler, der finder anvendelse i et 
begrænset tidsrum.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning fastsættes der 
regler om forebyggelse og bekæmpelse af 
dyresygdomme, der kan overføres til dyr 

1. Ved denne forordning fastsættes der 
regler om forebyggelse og bekæmpelse af 
dyresygdomme, der kan overføres til dyr 
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eller mennesker. eller mennesker, ligesom One Health-
modellen for et nyt paradigme for 
forholdet mellem dyr, mennesker og 
miljøet gennemføres i praksis.

Or. en

Begrundelse

One Health er en integreret tilgang til sundhed, som fokuserer på samspillet mellem dyr, 
mennesker og deres miljøer, og som er en del af EU's multidisciplinære politikinstrumenter. 
Den fremmer samarbejde, synergier og krydsbefrugtning mellem alle professionelle sektorer 
og aktører generelt, hvis aktiviteter kan indvirke på sundheden.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) begrænsning af de negative virkninger 
for miljøet af:

iii) begrænsning af de negative virkninger 
for dyresundheden, folkesundheden og
miljøet af:

- visse sygdomme - visse sygdomme og risikofaktorer, som 
fører til sygdomme

- de foranstaltninger, der træffes til 
forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme

- de foranstaltninger, der træffes til 
forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) sammenhængen mellem dyresundhed og: i) sammenhængen mellem dyresundhed og:

- folkesundhed - folkesundhed
- miljøet samt konsekvenserne af 
klimaændringer

- miljøet samt konsekvenserne af 
klimaændringer

- fødevareproduktion;
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- fødevare- og fodersikkerhed - fødevare- og fodersikkerhed

- dyrevelfærd - dyrevelfærd og etik
- fødevaresikring - fødevaresikring

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opdrættede og vildtlevende dyr a) alle opdrættede og vildtlevende dyr

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) faciliteter, transportmidler, udstyr og alle 
andre infektionsveje og materialer, ad 
hvilke overførbare dyresygdomme spredes 
eller kan spredes.

e) faciliteter, transportmidler, udstyr, 
operatører, dyrlæger, dyrefagpersoner og 
alle andre infektionsveje og materialer, ad 
hvilke overførbare dyresygdomme spredes 
eller kan spredes.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at anvendelsesområdet også skal omfatte operatører, dyrlæger og 
dyrefagpersoner, da disse aktører interagerer intensivt med dyr og har en enorm indvirkning 
på dyresundheden.
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) "klon": et dyr frembragt ved hjælp af 
en aseksuel, kunstig reproduktionsteknik 
med det mål at frembringe en identisk 
eller næsten identisk kopi af et individuelt 
dyr ved at overføre en cellekerne til en 
enukleeret oocyt, som efterfølgende 
implanteres i en surrogatmor

Or. en

Begrundelse

Da klonede dyr og deres afkom har en væsentligt højere risiko for at blive smittet med 
dyresygdomme, som kan være overførbare til mennesker, og for andre alvorlige 
sundhedsrisici (deformationer, organsvigt), er det hensigtsmæssigt med en definition her.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) "efterkommer": et dyr produceret ved 
hjælp af en traditionel avlsteknik, hvor 
mindst en af forfædrene er et klonet dyr

Or. en

Begrundelse

Da klonede dyr og deres afkom har en væsentligt højere risiko for at blive smittet med 
dyresygdomme, som kan være overførbare til mennesker, og for andre alvorlige 
sundhedsrisici (deformationer, organsvigt), er det hensigtsmæssigt med en definition her.
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Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) "transponder": en passiv anordning 
til radiofrekvensidentifikation, der kun 
kan aflæses

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "sygdom": infektion eller parasitangreb 
hos dyr, med eller uden kliniske eller 
patologiske manifestationer, forårsaget af 
et eller flere sygdomsfremkaldende agens, 
der kan overføres til dyr eller mennesker

14) "sygdom": infektion eller parasitangreb 
hos dyr, med eller uden kliniske eller 
patologiske manifestationer, forårsaget af 
et eller flere sygdomsfremkaldende agens, 
der kan overføres til dyr eller mennesker; i 
denne forordning betragtes også 
mikroorganismer, der har udviklet 
resistens over for antimikrobielle midler, 
som en "sygdom"

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) "risiko": sandsynligheden for og det 
sandsynlige omfang af biologiske og 
økonomiske konsekvenser af en skadelig 
virkning på dyrs eller menneskers sundhed

20) "risiko": baseret på 
forsigtighedsprincippet sandsynligheden 
for og det sandsynlige omfang af 
biologiske og økonomiske konsekvenser af 
en skadelig virkning på dyrs eller 
menneskers sundhed
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Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21) "biosikring": summen af 
forvaltningsforanstaltninger og fysiske 
foranstaltninger til begrænsning af risikoen 
for indslæbning, udvikling og spredning af 
sygdomme til, fra og inden for:

21) "biosikring": summen af 
forvaltningsforanstaltninger og fysiske 
foranstaltninger til begrænsning af risikoen 
for indslæbning, udvikling og spredning af 
sygdomme eller mikroorganismer, som 
har udviklet resistens over for 
antimikrobielle midler, til, fra og inden 
for:

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De sygdomsspecifikke regler i denne
forordning vedrørende forebyggelse og 
bekæmpelse af sygdomme finder 
anvendelse på:

1. De sygdomsspecifikke regler i denne 
forordning vedrørende forebyggelse og 
bekæmpelse af sygdomme finder 
anvendelse på:

a) listeopførte sygdomme a) sygdomme opført i bilag -Ia
b) nyfremkomne sygdomme. b) nyfremkomne sygdomme

c) mikroorganismer, som har udviklet 
resistens over for mikrobielle midler

Or. en

Begrundelse

Antimikrobiel resistens udgør en alvorlig sundhedsrisiko og skal behandles som en sygdom. 
Juridisk rettelse af teksten. De "listeopførte sygdomme" udgør en central del af denne 
forordning og bør ikke ændres eller suppleres med en gennemførelsesretsakt, men bør være 
underlagt demokratisk kontrol af såvel Europa-Parlamentet som Rådet.
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter en liste over 
listeopførte sygdomme som omhandlet i
stk. 1, litra a).

2. Listen over listeopførte sygdomme, jf.
stk. 1, litra a), findes i bilag -I(a).
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 253 
vedrørende ændringer af listen over 
oplistede sygdomme i dette bilag i 
overensstemmelse med tekniske og 
videnskabelige fremskridt, udviklingen i 
relevante internationale standarder og 
ændrede omstændigheder på folke- og 
dyresundhedsområdet.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) folkesundheden i) dyresundheden og folkesundheden

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) dyrevelfærd

Or. en
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Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede særligt hastende 
tilfælde vedrørende en sygdom, der udgør 
en ny risiko af meget betydeligt omfang,
vedtager Kommissionen efter proceduren i 
artikel 255, stk. 3, 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks.

I særligt hastende tilfælde af en sygdom, 
der udgør en ny risiko af meget betydeligt 
omfang, finder proceduren i artikel 254 
anvendelse på delegerede retsakter, der er 
vedtaget i henhold til denne artikel.

Kommissionen forelægger senest seks 
uger efter vedtagelsen af disse 
hasteforanstaltninger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet med en 
detaljeret redegørelse for disse 
foranstaltninger og deres eventuelle 
indflydelse på:
- landbrugs- og akvakulturproduktionen i 
Unionen
- det indre markeds funktion
- folkesundheden, dyresundheden, 
dyrevelfærden og miljøet.

Or. en



PA\1005594DA.doc 39/95 PE521.493v01-00

DA

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) overførselsveje og –hastighed for 
overførsel af sygdommen fra dyr til dyr og, 
hvis det er relevant, fra dyr til mennesker

vi) overførselsveje, vektorer og –hastighed 
for overførsel af sygdommen fra dyr til dyr 
og, hvis det er relevant, fra dyr til 
mennesker

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. viii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viii) tilgængelige diagnosticerings- og 
sygdomsbekæmpelsesredskaber

viii) tilgængelige diagnosticerings- og 
sygdomsbekæmpelsesredskaber, 
potentielle vacciner og andre 
forebyggende foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) menneskers sundhed: ii) menneskers sundhed:
- overførbarhed mellem dyr og mennesker - overførbarhed mellem dyr og mennesker

- overførbarhed mellem mennesker - overførbarhed mellem mennesker
- alvorligheden af humane former af 
sygdommen

- alvorligheden af humane former af 
sygdommen

- risikoen for, at mikroorganismer 
udvikler resistens over for antimikrobielle 
midler som følge af de 
kontrolforanstaltninger, der bruges til at 
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bekæmpe sygdommen
- muligheder for effektiv forebyggelse hos 
eller medicinsk behandling af mennesker

- muligheder for effektiv forebyggelse hos 
eller medicinsk behandling af mennesker

- de psykologiske og fysiske indvirkninger 
af sygdomsbehandlingen og udryddelsen 
på sundheden hos de ansatte og 
arbejdstagerne i sektoren 

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) dyrevelfærd iii) dyrevelfærd:

- husdyrbrugets type, metode og intensitet
- koncentrationen af husdyrbrug pr. areal
- den relative nærhed mellem husdyrbrug 
og boligbyggeri

Or. en

Begrundelse

Adskillige undersøgelser, også videnskabelige udtalelser fra EFSA, beviser, at forbedret 
dyrevelfærd gavner dyresundheden og omvendt.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) den samfundsmæssige accept af dem ii) den samfundsmæssige accept af dem, 
idet nedslagning og bortskaffelse af dyr 
altid skal betragtes som den sidste udvej

Or. en
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) velfærden for angrebne delbestande af 
opdrættede og vildtlevende dyr

iii) velfærden for angrebne delbestande af 
opdrættede dyr, selskabsdyr og 
vildtlevende dyr

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De sygdomsspecifikke regler for 
listeopførte sygdomme i denne forordning 
og regler vedtaget i henhold til denne 
forordning finder anvendelse på
listeopførte arter.

1. De sygdomsspecifikke regler for 
listeopførte sygdomme i denne forordning 
og regler vedtaget i henhold til denne 
forordning finder anvendelse på arter
opført i bilag -I(b).

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter en liste over 
arter, jf. stk. 1.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 253 
vedrørende ændringer af listen over arter i 
henhold til stk. 1 og bilag -I(b) i 
overensstemmelse med tekniske og 
videnskabelige fremskridt og ændrede 
omstændigheder på folke- og 
dyresundhedsområdet.
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Or. en

Begrundelse

Juridisk rettelse af teksten. De "listeopførte arter" udgør en central del af denne forordning 
og bør ikke ændres eller suppleres med en gennemførelsesretsakt, men bør være underlagt 
demokratisk kontrol af såvel Europa-Parlamentet som Rådet.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) disse dyrs nærhed til og interaktion 
med mennesker.

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede særligt hastende 
tilfælde vedrørende en sygdom, der udgør 
en ny risiko af meget betydeligt omfang,
vedtager Kommissionen efter proceduren i 
artikel 255, stk. 3, 

I særligt hastende tilfælde af en sygdom, 
der udgør en ny risiko af meget betydeligt 
omfang, finder proceduren i artikel 254 
anvendelse på delegerede retsakter, der er 
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gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks.

vedtaget i henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, hvordan de i 
nedenstående litraer omhandlede 
sygdomsforebyggelses- og –
bekæmpelsesregler finder anvendelse på 
listeopførte sygdomme:

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 253, som fastlægger, hvordan de i 
nedenstående litraer omhandlede 
sygdomsforebyggelses- og –
bekæmpelsesregler finder anvendelse på 
listeopførte sygdomme:

Or. en

Begrundelse

Juridisk rettelse af teksten.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over sygdomsforebyggelses- og –
bekæmpelsesregler, som finder 
anvendelse på listeopførte sygdomme, 
fastsættes i bilag -I(c).

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede særligt hastende 
tilfælde vedrørende en sygdom, der udgør 
en ny risiko af meget betydeligt omfang,
vedtager Kommissionen efter proceduren i 
artikel 255, stk. 3, 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks.

I særligt hastende tilfælde af en sygdom, 
der udgør en ny risiko af meget betydeligt 
omfang, finder proceduren i artikel 254 
anvendelse på delegerede retsakter, der er 
vedtaget i henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest seks 
uger efter vedtagelsen af disse 
hasteforanstaltninger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet med en 
detaljeret redegørelse for disse 
foranstaltninger og deres eventuelle 
indflydelse på:
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- landbrugs- og akvakulturproduktionen i 
Unionen
- det indre markeds funktion
- folkesundheden, dyresundheden, 
dyrevelfærden og miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tager følgende kriterier i 
betragtning i forbindelse med vedtagelse af
gennemførelsesretsakter i henhold til 
stk. 1:

2. Kommissionen tager følgende kriterier i 
betragtning i forbindelse med vedtagelse af
delegerede retsakter i henhold til stk. 1:

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omfanget af virkningerne af den 
pågældende sygdom for dyre- og 
folkesundheden, dyrevelfærden og 
økonomien

a) omfanget af virkningerne af den 
pågældende sygdom for dyre- og 
folkesundheden, dyrevelfærden, miljøet, 
fødevaresikkerheden og økonomien

Or. en
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Ændringsforslag 77

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er ansvarlige for sundheden for de 
opdrættede dyr og produkter, de er 
ansvarlige for

a) er ansvarlige for sundheden og 
velfærden for de opdrættede dyr og 
produkter, de er ansvarlige for

Or. en

Ændringsforslag 78

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) skal træffe passende 
biosikringsforanstaltninger, under 
hensyntagen til de relevante risici, med 
henblik på at sikre sundheden for de 
pågældende opdrættede dyr og produkter 
og for at forhindre, at sygdomme indslæbes 
til, udvikles og opformeres i eller spredes 
mellem og fra de opdrættede dyr eller de 
produkter, som de er ansvarlige for, 
medmindre der specifikt er givet tilladelse 
hertil i videnskabeligt øjemed, i 
overensstemmelse med hvad der er 
relevant for:

b) skal træffe passende 
biosikringsforanstaltninger, under 
hensyntagen til de relevante risici, med 
henblik på at sikre sundheden og 
velfærden for de pågældende opdrættede 
dyr og produkter og for at forhindre, at 
sygdomme og mikroorganismer, som har
udviklet resistens over for antimikrobielle 
midler indslæbes til, udvikles og 
opformeres i eller spredes mellem og fra de 
opdrættede dyr eller de produkter, som de 
er ansvarlige for, medmindre der specifikt 
er givet tilladelse hertil i videnskabeligt 
øjemed, i overensstemmelse med hvad der 
er relevant for:

Or. en

Begrundelse

Antimikrobiel resistens udgør en alvorlig sundhedsrisiko og skal behandles som et 
biosikringsspørgsmål.
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Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) produktionstypen. ii) produktionstypen og 
produktionsintensiteten.

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilskynder operatørerne 
til at uddanne sig specifikt til at anvende 
dyreholdsmetoder, som fokuserer på 
forholdet mellem dyr, mennesker og deres 
forskellige miljøer på en integreret og 
holistisk måde.

Or. en

Begrundelse

I den moderne globaliserede verden, hvor der er en høj grad af interaktion mellem dyr og 
mennesker, ville det være dumt udelukkende at forlade sig på faglig erfaring, som ikke er 
bakket op af en egentlig uddannelse.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvilke kategorier og arter af opdrættede 
dyr eller produkter de er ansvarlige for

a) hvilke antal, kategorier og arter af 
opdrættede dyr eller produkter de er 
ansvarlige for

Or. en
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Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produktionstypen b) produktionstypen og 
produktionsintensiteten 

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervserfaring eller efteruddannelse a) erhvervserfaring kombineret med
efteruddannelse

Or. en

Begrundelse

I den moderne globaliserede verden, hvor der er en høj grad af interaktion mellem dyr og 
mennesker, ville det være dumt udelukkende at forlade sig på faglig erfaring, som ikke er 
bakket op af en egentlig uddannelse.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) bevidstgørelse om
dyresundhedsaspekter

i) bevidstgørelse om dyresundheds- og 
dyrevelfærdsaspekter 

Or. en
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Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) tilskyndelse til at bruge alternative, 
mere miljøvenlige og bæredygtige 
dyreholdsmetoder

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kvalificeret personale, faciliteter, udstyr, 
økonomiske ressourcer og en effektiv 
organisation, der dækker hele 
medlemsstatens område

a) kvalificeret personale uden 
interessekonflikter, faciliteter, udstyr, 
økonomiske ressourcer og en effektiv 
organisation, der dækker hele 
medlemsstatens område

Or. en

Begrundelse

Interessekonflikter er desværre et stigende problem, især i betragtning af, at mange dyrlæger, 
som foretager sundhedskontroller af dyr, bliver betalt af de virksomheder, de kontrollerer. 
Dette skal der tages hånd om for at sikre gennemsigtigheden og sikre behørige garantier for 
folkesundheden, dyresundheden og fødevaresikkerheden.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) adgang til laboratorier med kvalificeret 
personale, faciliteter, udstyr og 
økonomiske ressourcer, der muliggør 
hurtig og præcis diagnosticering og 
differentialdiagnosticering af listeopførte 

b) adgang til laboratorier med kvalificeret 
personale uden interessekonflikter, 
faciliteter, udstyr og økonomiske 
ressourcer, der muliggør hurtig og præcis 
diagnosticering og 
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sygdomme og nyfremkomne sygdomme differentialdiagnosticering af listeopførte 
sygdomme og nyfremkomne sygdomme

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dyrlæger med den fornødne uddannelse, 
som deltager i udførelsen af de i artikel 11 
omhandlede aktiviteter, der falder ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde.

c) dyrlæger med den fornødne uddannelse
og uden interessekonflikter, som deltager i 
udførelsen af de i artikel 11 omhandlede 
aktiviteter, der falder ind under denne 
forordnings anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne bistår operatører og 
dyrefagpersoner med at erhverve, 
vedligeholde og udvikle den i artikel 10 
omhandlede grundlæggende viden om 
dyresundhed ved hjælp af relevante 
programmer i landbrugs- eller 
akvakultursektoren eller formel 
uddannelse.

2. Medlemsstaterne bistår operatører og 
dyrefagpersoner med at erhverve, 
vedligeholde og udvikle den i artikel 10 
omhandlede grundlæggende viden om 
dyresundhed ved hjælp af relevante 
programmer i landbrugs- eller 
akvakultursektoren eller formel 
uddannelse, og sikrer, at dette sker.

Or. en
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Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed kan 
delegere en eller flere af følgende 
aktiviteter til dyrlæger:

1. Den kompetente myndighed kan, 
forudsat at der ikke foreligger 
interessekonflikter, delegere en eller flere 
af følgende aktiviteter til dyrlæger:

Or. en

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er begrundet mistanke om, at dyr 
eller produkter kan udgøre en risiko, 
træffer den kompetente myndighed 
passende foranstaltninger til at informere 
den brede offentlighed om arten af risikoen 
og de foranstaltninger, der træffes eller skal 
træffes for at forhindre eller bekæmpe den 
pågældende risiko, idet der tages hensyn til 
arten, alvorligheden og omfanget af den 
pågældende risiko og den offentlige 
interesse i at blive informeret.

Hvis der er begrundet mistanke om, at dyr 
eller produkter kan udgøre en risiko, 
træffer den kompetente myndighed 
passende foranstaltninger til at informere 
den brede offentlighed om arten af risikoen 
og de foranstaltninger, der træffes eller skal 
træffes for at forhindre eller bekæmpe den 
pågældende risiko, idet der tages hensyn til 
arten, alvorligheden og omfanget af den 
pågældende risiko.

Or. en

Begrundelse

Det er altid i den offentlige interesse at blive informeret, som BSE-krisen viste. BSE-krisen 
var, ud over at være et alvorligt dyresundhedsspørgsmål, som blev overført til mennesker 
gennem fødevarer, også en alvorlig tillidskrise, hvor offentligheden mistede tillid til 
sikkerheden i fødevarekæden og politikerne. Kommunikation til offentligheden er centralt for 
at sikre et solidt grundlag for de politiske beslutninger.
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Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, hvilke af de i 
artikel 8, stk. 1, litra e), omhandlede 
listeopførte sygdomme medlemsstaterne 
skal anmelde øjeblikkelig, jf. stk. 1.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 253, som fastlægger, hvilke af de i 
artikel 8, stk. 1, litra e), omhandlede 
listeopførte sygdomme medlemsstaterne 
skal anmelde øjeblikkelig, jf. stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter og styrer et IT-
informationssystem til forvaltning af de 
mekanismer og værktøjer, der anvendes 
ved EU-anmeldelse og EU-rapportering i 
henhold til artikel 17, 18 og 19.

Kommissionen opretter og styrer et
offentligt tilgængeligt IT-
informationssystem til forvaltning af de 
mekanismer og værktøjer, der anvendes 
ved EU-anmeldelse og EU-rapportering i 
henhold til artikel 17, 18 og 19.

Or. en
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Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operatører skal sikre, at en dyrlæge 
aflægger dyresundhedsbesøg på de 
virksomheder, som de er ansvarlige for, i
det omfang det er relevant på baggrund af
de risici, virksomheden udgør, under 
hensyntagen til:

1. Operatører skal sikre, at en dyrlæge 
aflægger dyresundhedsbesøg på de 
virksomheder, som de er ansvarlige for. 
Dyresundhedsbesøgene gennemføres med 
en hyppighed, der står i rimeligt forhold 
til de risici, virksomheden udgør, under 
hensyntagen til:

Or. en

Begrundelse

Virksomheder med lavere standarder for dyresundhed og -velfærd bør modtage 
dyresundhedsbesøg med en hyppighed, der står i forhold til de højere risici, virksomheden 
udgør.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) arten af fødevareproduktion

Or. en

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den gældende dyrevelfærdssikkerhed 
på virksomheden
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Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dyresundhedsbesøgene gennemføres med 
en hyppighed, der står i rimeligt forhold 
til de risici, virksomheden udgør.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opdage eventuelle tegn på forekomst af 
listeopførte eller nyfremkomne sygdomme

a) opdage eventuelle tegn på forekomst af 
listeopførte eller nyfremkomne sygdomme
og/eller risikofaktorer, som fører til 
sådanne

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 24 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) kriterierne i artikel 23, stk. 1, som skal 
tages i betragtning ved fastlæggelse af:

i) kriterierne i artikel 23, stk. 1, som skal 
tages i betragtning ved fastlæggelse af den 
risiko, som virksomhederne udgør, og 
hyppigheden af sådanne 
dyresundhedsbesøg

- hvilken type virksomheder der skal gøres 
til genstand for dyresundhedsbesøg
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- hyppigheden af sådanne 
dyresundhedsbesøg

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 24 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af, hvilken type 
virksomheder der skal gøres til genstand 
for dyresundhedsbesøg

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle typer virksomheder bør gøres til genstand for dyresundhedsbesøg. Undtagelser vil kun 
føre til nye, potentielt ukendte sygdomsvektorer.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 26 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilrettelæggelse, midler, 
diagnosticeringsmetoder, hyppighed, 
intensitet, måldyrebestande og 
prøveudtagningsmønstre for den i artikel 
25, stk. 1, omhandlede overvågning skal 
være hensigtsmæssig(e) og stå i rimeligt 
forhold til målene for overvågningen, 
under hensyntagen til:

Tilrettelæggelse, midler, 
diagnosticeringsmetoder, hyppighed, 
intensitet, måldyrebestande og 
prøveudtagningsmønstre for den i artikel 
25, stk. 1, omhandlede overvågning skal 
være i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet, hensigtsmæssig(e) 
og stå i rimeligt forhold til målene for 
overvågningen, under hensyntagen til:

Or. en
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Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de historiske erfaringer med 
sygdomme i medlemsstaten, zonen eller 
segmentet deri

Or. en

Begrundelse

Ikke alle medlemsstater gennemfører overvågningsprogrammer på samme måde, og denne 
diversitet bør der tages hensyn til.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 28 – litra aa (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) listeopførte sygdomme jf. artikel 8, stk. 
1, litra e), der skal være omfattet af 
overvågningsprogrammer

Or. en

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 29 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastlæggelse af, hvilke af de i artikel 8, 
stk. 1, litra e), omhandlede listeopførte 
sygdomme der skal være omfattet af 
overvågningsprogrammer

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastlægge et program for udryddelse af 
eller påvisning af frihed for den 
pågældende listeopførte sygdom, som skal 
gennemføres i de dyrebestande, der er 
berørt af sygdommen, og som skal dække 
de relevante dele af deres område eller de 
relevante zoner eller segmenter deri (i det 
følgende benævnt "obligatorisk 
udryddelsesprogram")

a) fastlægge et program for udryddelse, 
fortrinsvis ved vaccination eller anden 
medicinsk behandling, af eller påvisning 
af frihed for den pågældende listeopførte 
sygdom, som skal gennemføres i de 
dyrebestande, der er berørt af sygdommen, 
og som skal dække de relevante dele af 
deres område eller de relevante zoner eller 
segmenter deri (i det følgende benævnt
"obligatorisk udryddelsesprogram")

Or. en

Begrundelse

Udryddelse af en listeopført sygdom kan opnås med flere forskellige midler, men i stedet for 
at beslutte at slå dyr ned og bortskaffe dem, bør en vaccinationskampagne have fortrinsret.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, der ikke er frie eller ikke 
vides at være frie for en eller flere af de i 
artikel 8, stk. 1, litra c), omhandlede 
listeopførte sygdomme, og som beslutter at 
fastlægge et program for udryddelse af den 
pågældende listeopførte sygdom, som skal 
gennemføres i de dyrebestande, der er 
berørt af sygdommen, i alle de relevante 
dele af landets område eller i de relevante 
zoner eller segmenter deri (i det følgende 
benævnt "frivilligt udryddelsesprogram"), 
forelægger programmet for Kommissionen 
til godkendelse.

2. Medlemsstater, der ikke er frie eller ikke 
vides at være frie for en eller flere af de i 
artikel 8, stk. 1, litra c), omhandlede 
listeopførte sygdomme, og som beslutter at 
fastlægge et program for udryddelse af den 
pågældende listeopførte sygdom,
fortrinsvis ved vaccination eller anden 
medicinsk behandling, som skal 
gennemføres i de dyrebestande, der er 
berørt af sygdommen, i alle de relevante 
dele af landets område eller i de relevante 
zoner eller segmenter deri (i det følgende 
benævnt "frivilligt udryddelsesprogram"), 
forelægger programmet for Kommissionen 
til godkendelse.
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Or. en

Begrundelse

Udryddelse af en listeopført sygdom kan opnås med flere forskellige midler, men i stedet for 
at beslutte at slå dyr ned og bortskaffe dem, bør en vaccinationskampagne have fortrinsret.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter om nødvendigt 
ændre eller afbryde 
udryddelsesprogrammer, der er godkendt i 
henhold til litra a) og b). Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 255, 
stk. 2.

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter om nødvendigt
pålægge medlemsstaterne at ændre eller 
afbryde udryddelsesprogrammer, der er 
godkendt i henhold til litra a) og b). Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 255, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger til 
udryddelse af det sygdomsfremkaldende 
agens på virksomheder, i segmenter og i 
zoner, hvor sygdommen forekommer, og 
forebyggelse af reinfektion

a) sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger til 
udryddelse af det sygdomsfremkaldende 
agens på virksomheder, fortrinsvis ved 
vaccination eller anden medicinsk 
behandling, i segmenter og i zoner, hvor 
sygdommen forekommer, og forebyggelse 
af reinfektion

Or. en

Begrundelse

Udryddelse af en listeopført sygdom kan opnås med flere forskellige midler, men i stedet for 
at beslutte at slå dyr ned og bortskaffe dem, bør en vaccinationskampagne have fortrinsret.
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Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 32 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en beskrivelse af de 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der 
indgår i det obligatoriske eller frivillige 
udryddelsesprogram, jf. artikel 31, stk. 1, 
og regler vedtaget i henhold til artikel 31, 
stk. 2

c) en beskrivelse af de 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der 
indgår i det obligatoriske eller frivillige 
udryddelsesprogram, jf. artikel 31, stk. 1, 
og regler vedtaget i henhold til artikel 31, 
stk. 2 og i tilfælde af vaccinationer eller 
anden medicinsk behandling en nøjagtig 
beskrivelse af de anvendte 
veterinærlægemidler eller 
veterinærmedicinske procedurer. 

Or. en

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 35 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesbeføjelser Gennemførelsesbeføjelser og delegation af 
beføjelser vedrørende resultatindikatorer

Or. en

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 35 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) resultatindikatorer udgår

Or. en
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Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 35 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 253 
vedrørende fastlæggelsen af indikatorer 
for måling af resultaterne af obligatoriske 
og frivillige udryddelsesprogrammer i 
henhold til artikel 30, 31 og 32.

Or. en

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen godkender ved hjælp af 
en gennemførelsesretsakt, som om 
nødvendigt kan ændres, ansøgninger fra 
medlemsstaterne om status som 
sygdomsfri, hvis betingelserne i stk. 1 og 2 
er opfyldt.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 253, som om nødvendigt kan 
ændres, vedrørende godkendelse af
ansøgninger fra medlemsstaterne om status 
som sygdomsfri, hvis betingelserne i stk. 1 
og 2 er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Status som sygdomsfri er en vigtig sundhedsstatus, som er helt central i denne forordning. 
Der bør ikke kunne herske begrundet tvivl omkring tildelingen af status som sygdomsfri, og 
Europa-Parlamentet og Rådet bør tillægges demokratisk kontrol.
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Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 255, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Både Kommissionen og 
medlemsstaterne fremmer status som 
sygdomsfri for områder, zoner og 
segmenter.

Or. en

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen anerkender ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, som om 
nødvendigt kan ændres, segmenternes 
status som sygdomsfri, når betingelserne i 
stk. 1 eller 2 og stk. 3 er opfyldt. 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 5 – nr. -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) anerkendelse, som om nødvendigt kan
ændres, af segmenternes status som 
sygdomsfri, når betingelserne i stk. 1 eller 
2 og stk. 3 er opfyldt. 

Or. en

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver enkelt medlemsstat fastlægger og 
vedligeholder en ajourført liste over:

En liste over:

Or. en
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Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fastlægges i bilag -I(d) til denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Juridisk rettelse af teksten. "Listerne over sygdomsfrie zoner eller segmenter" udgør en 
central del af denne forordning og bør ikke ændres eller suppleres med en 
gennemførelsesretsakt, men bør være underlagt demokratisk kontrol af såvel Europa-
Parlamentet som Rådet.

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 253, hvad 
angår ændringer af listerne over 
sygdomsfrie områder, zoner eller 
segmenter som fastlagt i dette bilag. 

Or. en

Begrundelse

Juridisk rettelse af teksten. "Listerne over sygdomsfrie zoner eller segmenter" udgør en 
central del af denne forordning og bør ikke ændres eller suppleres med en 
gennemførelsesretsakt, men bør være underlagt demokratisk kontrol af såvel Europa-
Parlamentet som Rådet.
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Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne offentliggør disse lister. udgår

Or. en

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 39 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) listeopførte sygdomme i henhold til 
artikel 8, stk. 1, litra a), b) og c), for hvilke 
de sygdomsfrie segmenter kan oprettes i 
henhold til artikel 37

Or. en

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 40 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastlæggelse af, for hvilke af de i artikel 
8, stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede 
listeopførte sygdomme de sygdomsfrie 
segmenter kan oprettes i henhold til 
artikel 37

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Har en medlemsstat grund til at formode, 
at en af betingelserne for opretholdelse af 
dens status som sygdomsfri medlemsstat 
eller sygdomsfri zone eller segment er 
blevet tilsidesat, skal den øjeblikkelig:

1. Har en medlemsstat grund til at formode,
eller advares den gennem en notifikation 
fra Kommissionen om, at en af 
betingelserne for opretholdelse af dens 
status som sygdomsfri medlemsstat eller 
sygdomsfri zone eller segment er blevet 
tilsidesat, skal den øjeblikkelig:

Or. en

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tilbagekalder ved hjælp 
af gennemførelsesretsakter godkendelsen 
af en medlemsstats eller en zones status 
som sygdomsfri givet i henhold til artikel 
36, stk. 3, eller anerkendelsen af et 
segments status som sygdomsfri givet i 
henhold til artikel 37, stk. 4, efter at have 
modtaget oplysninger fra medlemsstaten 
om, at betingelserne for opretholdelse af 
statussen som sygdomsfri eller længere er 
opfyldt, jf. nærværende artikels stk. 3.

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 253 vedrørende tilbagekaldelse af
godkendelsen af en medlemsstats eller en 
zones status som sygdomsfri givet i 
henhold til artikel 36, stk. 3, eller 
anerkendelsen af et segments status som 
sygdomsfri givet i henhold til artikel 37, 
stk. 4, efter at have modtaget oplysninger 
fra medlemsstaten om, at betingelserne for 
opretholdelse af statussen som sygdomsfri 
eller længere er opfyldt, jf. nærværende 
artikels stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Juridisk rettelse af teksten. "suspension, ophævelse og generhvervelse" udgør en central del 
af denne forordning og bør ikke ændres eller suppleres med en gennemførelsesretsakt, men
bør være underlagt demokratisk kontrol af såvel Europa-Parlamentet som Rådet.
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Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede særligt hastende
tilfælde, hvor den i nærværende artikels 
stk. 3 omhandlede listeopførte sygdom 
spredes hurtigt, med risiko for en meget 
betydelig indvirkning på dyre- eller 
folkesundheden, økonomien eller 
samfundet, vedtager Kommissionen efter
proceduren i artikel 255, stk. 3, 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks.

I tilfælde, hvor den i nærværende artikels 
stk. 3 omhandlede listeopførte sygdom 
spredes hurtigt, med risiko for en meget 
betydelig indvirkning på dyre- eller 
folkesundheden, økonomien eller 
samfundet, finder proceduren i artikel 254 
anvendelse på delegerede retsakter 
vedtaget i henhold til denne artikel.

Kommissionen forelægger senest seks 
uger efter vedtagelsen af disse 
hasteforanstaltninger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet med en 
detaljeret redegørelse for disse 
foranstaltninger og deres eventuelle 
indflydelse på:
- landbrugs- og akvakulturproduktionen i 
Unionen
- det indre markeds funktion
- folkesundheden, dyresundheden, 
dyrevelfærden og miljøet. 

Or. en
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Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ny viden om og udvikling inden for 
sygdomsbekæmpelsesredskaber.

c) ny viden om og udvikling inden for de 
listeførte sygdomme og
sygdomsbekæmpelsesredskaber.

Or. en

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan træffe
foranstaltninger vedrørende brug af 
veterinærlægemidler til listeopførte 
sygdomme med henblik på at sikre en så 
effektiv sygdomsforebyggelse eller –
bekæmpelse som muligt for de pågældende 
sygdomme, forudsat at foranstaltningerne 
overholder de regler vedrørende brug af 
veterinærlægemidler, der er fastsat i 
delegerede retsakter vedtaget i henhold til 
artikel 47.

1. Medlemsstaterne træffer
foranstaltninger vedrørende brug af 
veterinærlægemidler til listeopførte 
sygdomme med henblik på at sikre en så 
effektiv sygdomsforebyggelse eller –
bekæmpelse som muligt for de pågældende 
sygdomme, forudsat at foranstaltningerne 
overholder de regler vedrørende brug af 
veterinærlægemidler, der er fastsat i 
delegerede retsakter vedtaget i henhold til 
artikel 47.

Or. en

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) direkte eller indirekte indvirkninger 
på menneskers sundhed
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Or. en

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de biologiske produkter der skal indgå 
i EU-antigen-, -vaccine- og -diagnostisk 
reagens-bankerne for de i artikel 8, stk. 1, 
litra a), omhandlede listeopførte 
sygdomme

Or. en

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) hvilke typer og hvor store mængder af 
de pågældende biologiske produkter der 
skal indgå i EU-antigen-, -vaccine- og -
diagnostisk reagens-bankerne for hver 
enkelt af de i artikel 8, stk. 1, litra ), 
omhandlede listeopførte sygdomme, som 
banken er oprettet for

Or. en

Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tredjelande eller territorier, forudsat at 
formålet primært er at forhindre, at en 

b) tredjelande eller territorier.
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sygdom spredes til Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 50 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvilke af de pågældende biologiske 
produkter der skal indgå i EU-antigen-, 
-vaccine- og -diagnostisk reagens-
bankerne, og for hvilke af de i artikel 8, 
stk. 1, litra a), omhandlede listeopførte 
sygdomme 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 50 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvilke typer og hvor store mængder af 
de pågældende biologiske produkter der 
skal indgå i EU-antigen-, -vaccine- og 
-diagnostisk reagens-bankerne for hver 
enkelt af de i artikel 8, stk. 1, litra ), 
omhandlede listeopførte sygdomme, som 
banken er oprettet for

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 61 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aflivning og bortskaffelse eller 
slagtning af dyr, der kan være 
kontamineret og kan være med til at 
sprede den listeopførte sygdom

udgår

Or. en

Begrundelse

Massenedslagning og bortskaffelse af dyr, som er ramt af en alvorlig sygdom, har store 
indvirkninger på samfundet, operatørerne, tilliden til fødevarekæden og miljøet. En egentlig 
konsekvensvurdering af disse vidtrækkende foranstaltninger bør legitimere og begrunde over 
for offentligheden, hvorfor det er nødvendigt med så drastiske foranstaltninger.

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Først efter en grundig vurdering af den 
økonomiske, sociale, 
dyrevelfærdsmæssige og miljømæssige 
indvirkning af brugen af 
veterinærlægemidlet sammenlignet med 
andre tilgængelige 
sygdomsbekæmpelsesstrategier træffer 
den kompetente myndighed en 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltning, som 
kan føre til nedslagning og bortskaffelse 
eller slagtning af dyr, som kan være 
smittet og bidrage til spredningen af den 
listeopførte sygdom.

Or. en

Begrundelse

Massenedslagning og bortskaffelse af dyr, som er ramt af en alvorlig sygdom, har store 
indvirkninger på samfundet, operatørerne, tilliden til fødevarekæden og miljøet. En egentlig 
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konsekvensvurdering af disse vidtrækkende foranstaltninger bør legitimere og begrunde over 
for offentligheden, hvorfor det er nødvendigt med så drastiske foranstaltninger.

Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) træffe de fornødne 
sygdomsforebyggelses- og -
bekæmpelsesforanstaltninger for at undgå 
yderligere spredning af den pågældende 
listeopførte sygdom.

b) træffe de fornødne 
sygdomsforebyggelses- og -
bekæmpelsesforanstaltninger for at undgå 
yderligere spredning af den pågældende 
listeopførte sygdom. Først efter en 
grundig vurdering af den økonomiske, 
sociale, dyrevelfærdsmæssige og 
miljømæssige indvirkning træffer den 
kompetente myndighed en 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltning, som 
kan føre til nedslagning og bortskaffelse 
af dyr, som kan være smittet og bidrage til 
spredningen af den listeopførte sygdom.

Or. en

Begrundelse

Massenedslagning og bortskaffelse af dyr, som er ramt af en alvorlig sygdom, har store 
indvirkninger på samfundet, operatørerne, tilliden til fødevarekæden og miljøet. En egentlig 
konsekvensvurdering af disse vidtrækkende foranstaltninger bør legitimere og begrunde over 
for offentligheden, hvorfor det er nødvendigt med så drastiske foranstaltninger.

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der 
skal træffes i tilfælde af mistanke om eller 
officiel bekræftelse af en listeopført 
sygdom i spærrezoner hos opdrættede dyr i 
henhold til reglerne i nærværende afsnits 
kapitel 1, afdeling 1-4.

c) de 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der 
skal træffes i tilfælde af mistanke om eller 
officiel bekræftelse af en listeopført 
sygdom i spærrezoner hos opdrættede dyr i 
henhold til reglerne i nærværende afsnits 
kapitel 1, afdeling 1-4. Først efter en 
grundig vurdering af den økonomiske, 
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sociale, dyrevelfærdsmæssige og 
miljømæssige indvirkning træffer den 
kompetente myndighed en 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltning, som 
kan føre til nedslagning og bortskaffelse 
af dyr, som kan være smittet og bidrage til 
spredningen af den listeopførte sygdom.

Or. en

Begrundelse

Massenedslagning og bortskaffelse af dyr, som er ramt af en alvorlig sygdom, har store 
indvirkninger på samfundet, operatørerne, tilliden til fødevarekæden og miljøet. En egentlig 
konsekvensvurdering af disse vidtrækkende foranstaltninger bør legitimere og begrunde over 
for offentligheden, hvorfor det er nødvendigt med så drastiske foranstaltninger.

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1 – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) om virksomheden har til hensigt at 
anvende reproduktionsproduktet til at 
producere kloner eller har til hensigt at 
anvende reproduktionsmaterialet i 
processer, som fører til produktion af 
kloner

Or. en

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om eventuelle 
dispensationer og fører register over alle 
virksomheder med dispensation på deres 
område. Virksomheder, som har til 
hensigt at anvende 
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reproduktionsproduktet til at producere 
kloner eller har til hensigt at deltage i 
produktionsprocesser for kloner, må 
under ingen omstændigheder gives 
dispensation fra registreringskravet.

Or. en

Begrundelse

Dispensationer kan føre til smuthuller i lovgivningen, og smuthuller kan føre til risici, som 
skader folkesundheden og dyresundheden. Registrering af dispensationer vil sikre 
sporbarhed.

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1 – litra b – nr. iv a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) transportens varighed og afstand

Or. en

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) dyrenes velfærdsforhold, som kan 
påvirke kvaliteten af fødevaresikkerheden 
og menneskers sundhed

Or. en
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Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det ved dette besøg på stedet 
konstateres, at der er gjort klare fremskridt, 
men at virksomheden stadig ikke opfylder 
alle de relevante krav, kan den kompetente 
myndighed forlænge den betingede 
godkendelse. En betinget godkendelse kan 
dog ikke være gyldig i mere end seks 
måneder i alt.

Hvis det ved dette besøg på stedet 
konstateres, at der er gjort klare fremskridt, 
men at virksomheden stadig ikke opfylder 
alle de relevante krav, kan den kompetente 
myndighed forlænge den betingede 
godkendelse og skal yde den nødvendige 
effektive vejledning for at bidrage til at 
afhjælpe manglen. En betinget 
godkendelse kan dog ikke være gyldig i 
mere end seks måneder i alt.

Or. en

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den giver de øvrige medlemsstater og 
offentligheden adgang til dette register.

Den giver de øvrige medlemsstater og 
offentligheden adgang til dette register på 
et særligt websted.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden er det vigtigt, at der findes et særskilt websted, hvor borgere, 
interessenter, medlemsstater og operatører kan finde alle virksomhederne og transportørerne.

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) produktionstypen ii) produktionstypen og 
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produktionsintensiteten

Or. en

Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomheder, der er undtaget fra kravet 
om registrering i henhold til artikel 83, kan 
af medlemsstaten fritages for kravet om 
føring af fortegnelser over de i nærværende 
artikels stk. 1 omhandlede oplysninger.

2. Virksomheder, der er undtaget fra kravet 
om registrering i henhold til artikel 83, kan 
af medlemsstaten fritages for kravet om 
føring af fortegnelser over de i nærværende 
artikels stk. 1 omhandlede oplysninger.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om eventuelle 
dispensationer og fører register over alle 
virksomheder med dispensation på deres 
område.

Or. en

Begrundelse

Dispensationer kan føre til smuthuller i lovgivningen, og smuthuller kan føre til risici, som 
skader folkesundheden og dyresundheden. Registrering af dispensationer vil sikre 
sporbarhed.

Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Artikel 98 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) anvendte laboratoriemetoder. e) anvendte laboratoriemetoder med 
udtrykkelig nævnelse af eventuelle 
anvendte laboratoriemetoder, som har til 
formål at producere kloner.

Or. en
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Begrundelse

Da klonede dyr og deres afkom har en væsentligt højere risiko for at blive smittet med 
dyresygdomme, som kan være overførbare til mennesker, og for andre alvorlige 
sundhedsrisici (deformationer, organsvigt), er det hensigtsmæssigt at registrere 
virksomheder, som arbejder med denne type reproduktionsmateriale.

Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Artikel 98 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomheder, der er undtaget fra kravet 
om registrering i henhold til artikel 84, kan 
af medlemsstaten fritages for kravet om 
føring af fortegnelser over de i nærværende 
artikels stk. 1 omhandlede oplysninger.

2. Virksomheder, der er undtaget fra kravet 
om registrering i henhold til artikel 84, kan 
af medlemsstaten fritages for kravet om 
føring af fortegnelser over de i nærværende 
artikels stk. 1 omhandlede oplysninger.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om eventuelle 
dispensationer og fører register over alle 
virksomheder med dispensation på deres 
område.

Or. en

Begrundelse

Dispensationer kan føre til smuthuller i lovgivningen, og smuthuller kan føre til risici, som 
skader folkesundheden og dyresundheden. Registrering af dispensationer vil sikre 
sporbarhed.

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Transportører, der er undtaget fra kravet 
om registrering i henhold til artikel 86, kan 
af medlemsstaten fritages for kravet om 
føring af fortegnelser over de i nærværende 
artikels stk. 1 omhandlede oplysninger.

2. Transportører, der er undtaget fra kravet 
om registrering i henhold til artikel 86, kan 
af medlemsstaten fritages for kravet om 
føring af fortegnelser over de i nærværende 
artikels stk. 1 omhandlede oplysninger.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om eventuelle 
dispensationer og fører register over alle 
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virksomheder med dispensation på deres 
område.

Or. en

Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udpege en anden myndighed eller 
bemyndige et andet organ eller en fysisk 
person til at varetage anvendelsen i praksis 
af den i stk. 1 omhandlede ordning for 
identifikation og registrering.

c) udpege en anden myndighed eller 
bemyndige et andet organ eller en fysisk 
person til at varetage anvendelsen i praksis 
af den i stk. 1 omhandlede ordning for 
identifikation og registrering. Hvis en 
anden myndighed, et andet organ eller en 
fysisk person udpeges, sikrer 
medlemsstaterne, at der ikke foreligger 
interessekonflikter.

Or. en

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger vedrørende opdrættede svin
og virksomhederne, hvor de holdes

b) oplysninger vedrørende opdrættede svin,
virksomhederne, hvor de holdes og 
flytninger af dem til og fra virksomheder

Or. en
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Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 1 – litra c – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) flytninger af dem til og fra
virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis operatøren ikke opfylder de i litra a) 
og b) i denne artikel fastsatte krav, er han 
dog ikke længere berettiget til en 
dispensation i en periode på mindst 10 år.

Or. en

Begrundelse

Dispensationer kan føre til smuthuller i lovgivningen, og smuthuller kan føre til risici, som 
skader folkesundheden og dyresundheden. I undtagelsestilfælde, hvor en dispensation 
misbruges af en operatør, bør denne operatør ikke længere nyde godt af denne dispensation.

Ændringsforslag 157

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis operatøren ikke opfylder de i litra a) 
og b) i denne artikel fastsatte krav, er han 
dog ikke længere berettiget til en 
dispensation i en periode på mindst 10 år.

Or. en
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Begrundelse

Dispensationer kan føre til smuthuller i lovgivningen, og smuthuller kan føre til risici, som 
skader folkesundheden og dyresundheden. I undtagelsestilfælde, hvor en dispensation 
misbruges af en operatør, bør denne operatør ikke længere nyde godt af denne dispensation.

Ændringsforslag 158

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er individuelt identificeret med et fysisk 
identifikationsmiddel

a) er individuelt identificeret med en 
transponder og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, et fysisk 
identifikationsmiddel

Or. en

Begrundelse

Hunde, katte og fritter bør kunne identificeres via en transponder som beskrevet i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel 
flytning af selskabsdyr, da dette forbedrer sporbarheden og identifikationen betydeligt.

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Transpondere, som anvendes som 
identifikationsmiddel for landlevende 
selskabsdyr som omhandlet i stk. 1, skal 
opfylde kravene i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 
12. juni 2013 om ikke-kommerciel 
flytning af selskabsdyr.

Or. en

Begrundelse

Hunde, katte og fritter bør kunne identificeres via en transponder som beskrevet i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel
flytning af selskabsdyr, da dette forbedrer sporbarheden og identifikationen betydeligt.
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Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 253 
vedrørende undtagelser for operatører fra 
identifikations- og registreringskravene i 
artikel 106, 107, 109 og 110:

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 253 
vedrørende undtagelser for operatører fra 
identifikations- og registreringskravene i 
artikel 106, 107, 109 og 110, forudsat at 
fuld sporbarhed er sikret:

Or. en

Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) produktionstypen på de virksomheder, 
hvor de pågældende landdyr holdes

d) produktionstypen og 
produktionsintensiteten på de 
virksomheder, hvor de pågældende landdyr 
holdes

Or. en

Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Artikel 117 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) anvendelsen i praksis af undtagelser 
fra identifikations- og 
registreringskravene i medfør af regler 
vedtaget i henhold til artikel 115.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) andre risikofaktorer.

Or. en

Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Den samlede flytningstid for 
opdrættede landdyr ikke overstiger otte 
timer.

Or. en

Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Artikel 123 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) De ikke vil have været udsat for en 
samlet flytningstid, der overstiger otte 
timer.

Or. en
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Ændringsforslag 166

Forslag til forordning
Artikel 138

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 138 udgår
Gennemførelsesbeføjelser vedrørende 
midlertidige undtagelser for flytning af 
bestemte arter eller kategorier af 
opdrættede landdyr
Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
om midlertidige undtagelser fra reglerne i 
dette kapitel for flytning af bestemte arter 
eller kategorier af opdrættede landdyr, 
hvis:
(a) kravene vedrørende flytning i artikel 
127, artikel 129, stk. 1, artikel 130, artikel 
131, artikel 133, stk. 1, artikel 134, stk. 1, 
artikel 135, stk. 1 og 2, og artikel 136 samt 
regler vedtaget i henhold til artikel 128, 
stk. 1, artikel 129, stk. 2, artikel 132, 
artikel 133, stk. 2, artikel 134, stk. 2, 
artikel 135, stk. 3, artikel 136, stk. 4, og 
artikel 137 ikke effektivt begrænser de 
risici, der er forbundet med den 
pågældende flytning af sådanne dyr, eller 
EN 129 EN
b) den pågældende listeopførte sygdom 
omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra d), synes 
at spredes trods de krav vedrørende 
flytning, der er fastsat i overensstemmelse 
med afdeling 1-6. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
255, stk. 2.
I behørigt begrundede særligt hastende 
tilfælde vedrørende sygdomme, der udgør 
en risiko af meget betydeligt omfang, 
vedtager Kommissionen efter proceduren 
i artikel 255, stk. 3, og under hensyntagen 
til de i artikel 139 omhandlede aspekter 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks.
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Or. en

Begrundelse

Dispensationer, også midlertidige, kan føre til smuthuller i lovgivningen, og smuthuller kan 
føre til risici, som skader folkesundheden og dyresundheden. Sporbarhed og registrering af 
flytninger bør sikres, ikke undgås.

Ændringsforslag 167

Forslag til forordning
Artikel 139 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tager hensyn til følgende i 
forbindelse med fastsættelse af de regler, 
der skal vedtages ved delegerede retsakter 
og gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 134, stk. 2, artikel 135, stk. 3, 
artikel 136, stk. 4, artikel 137 og artikel 
138:

Kommissionen tager hensyn til følgende i 
forbindelse med fastsættelse af de regler, 
der skal vedtages ved delegerede retsakter 
og gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 134, stk. 2, artikel 135, stk. 3, 
artikel 136, stk. 4, og artikel 137:

Or. en

Ændringsforslag 168

Forslag til forordning
Artikel 142 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) de oplysninger, der er nødvendige for 
at kunne påvise, om opdrættede landdyr 
er kloner eller efterkommere af kloner.

Or. en

Begrundelse

Da klonede dyr og deres afkom har en væsentligt højere risiko for at blive smittet med 
dyresygdomme, som kan være overførbare til mennesker, og for andre alvorlige 
sundhedsrisici (deformationer, organsvigt), er det hensigtsmæssigt at registrere i 
dyresundhedscertifikatet, om dyret er en klon eller en efterkommer efter en klon.
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Ændringsforslag 169

Forslag til forordning
Artikel 152 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 253 
vedrørende forebyggelses- og 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger som 
omhandlet i nærværende artikels stk. 1, 
litra b), med henblik på at sikre, at de 
landlevende selskabsdyr ikke udgør en 
væsentlig risiko for spredning af 
sygdomme som omhandlet i artikel 8, 
stk. 1, litra d), eller nyfremkomne 
sygdomme til dyr under transport eller på 
bestemmelsesstedet, under hensyntagen, i 
det omfang det er relevant, til 
sundhedsstatussen på bestemmelsesstedet.

2. Kommissionen tillægges, uden at det 
berører bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-
kommerciel flytning af selskabsdyr,
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
253 vedrørende forebyggelses- og 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger som 
omhandlet i nærværende artikels stk. 1, 
litra b), med henblik på at sikre, at de 
landlevende selskabsdyr ikke udgør en 
væsentlig risiko for spredning af 
sygdomme som omhandlet i artikel 8, 
stk. 1, litra d), eller nyfremkomne 
sygdomme til dyr under transport eller på 
bestemmelsesstedet, under hensyntagen, i 
det omfang det er relevant, til 
sundhedsstatussen på bestemmelsesstedet.

Or. en

Ændringsforslag 170

Forslag til forordning
Artikel 152 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
vedrørende de forebyggelses- og 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der 
skal træffes i medfør af nærværende 
artikels stk. 1 og regler vedtaget i henhold 
til stk. 2.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 171

Forslag til forordning
Artikel 152 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 172

Forslag til forordning
Artikel 195 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andre alvorlige sygdomssymptomer af 
ukendte årsager.

b) andre alvorlige sygdomssymptomer af 
ukendte årsager, eller

Or. en

Ændringsforslag 173

Forslag til forordning
Artikel 195 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilsigtede ændringer af de akvatiske 
dyrs genom

Or. en

Begrundelse

Der er rapporteret tilfælde i USA, hvor genetisk modificerede laks er "undsluppet" til 
naturen, hvor de konkurrerer med vildtlevende fisk, herunder den truede atlantiske laks, om 
levesteder, føde og mager. Ny forskning har vist, at udsætning af bare 60 genetisk 
modificerede fisk i en vildtlevende population på 60 000 kunne føre til udryddelse af den 
vildtlevende befolkning i løbet af under 40 generationer.
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Ændringsforslag 174

Forslag til forordning
Artikel 195 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan den kompetente 
myndighed på grundlag af en 
risikovurdering tillade en sådan flytning 
eller udsætning af akvatiske dyr, hvis de 
akvatiske dyr hidrører fra en del af 
akvakulturvirksomheden eller 
naturområdet, som er uafhængig af den 
epidemiologiske enhed, hvor den abnorme 
dødelighed eller andre sygdomssymptomer 
er konstateret.

2. Uanset stk. 1, litra a) og b), kan den 
kompetente myndighed på grundlag af en 
risikovurdering tillade en sådan flytning 
eller udsætning af akvatiske dyr, hvis de 
akvatiske dyr hidrører fra en del af 
akvakulturvirksomheden eller 
naturområdet, som er uafhængig af den 
epidemiologiske enhed, hvor den abnorme 
dødelighed eller andre sygdomssymptomer 
er konstateret.

Or. en

Ændringsforslag 175

Forslag til forordning
Artikel 206

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 206 udgår
Gennemførelsesbeføjelser vedrørende 
midlertidige undtagelser for flytning af 
bestemte arter eller kategorier af 
akvatiske dyr
Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter regler om 
midlertidige undtagelser fra reglerne i 
dette kapitel for flytning af bestemte arter 
eller kategorier af akvatiske dyr, hvis:
kravene vedrørende flytning i artikel 195, 
artikel 196, stk. 1, artikel 197, artikel 198, 
artikel 199, stk. 1 og 2, artikel 200, artikel 
201, stk. 1, artikel 202, stk. 1, artikel 203, 
stk. 1, og artikel 204, stk. 1 og 2, samt 
regler vedtaget i henhold til artikel 196, 
stk. 2, artikel 199, stk. 3, artikel 201, 
stk. 2, artikel 202, stk. 2, artikel 203, 
stk. 2, artikel 204, stk. 3, og artikel 205 
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ikke effektivt begrænser de risici, der er 
forbundet med bestemte flytninger af de 
pågældende akvatiske dyr, eller
b) den pågældende listeopførte sygdom 
omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra d), synes 
at spredes trods de krav vedrørende 
flytning, der er fastsat i overensstemmelse 
med afdeling 1-5.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
255, stk. 2.
I behørigt begrundede særligt hastende 
tilfælde vedrørende en listeopført sygdom, 
der udgør en risiko af meget betydeligt 
omfang, vedtager Kommissionen efter 
proceduren i artikel 255, stk. 3, og under 
hensyntagen til de i artikel 205 
omhandlede aspekter 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks.

Or. en

Begrundelse

Dispensationer, også midlertidige, kan føre til smuthuller i lovgivningen, og smuthuller kan 
føre til risici, som skader folkesundheden og dyresundheden. Sporbarhed og registrering af 
flytninger bør sikres, ikke undgås.

Ændringsforslag 176

Forslag til forordning
Artikel 207 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tager hensyn til følgende i 
forbindelse med fastsættelse af de regler, 
der skal vedtages ved delegerede retsakter 
og gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 203, stk. 2, artikel 204, stk. 3, 
artikel 205 og artikel 206:

Kommissionen tager hensyn til følgende i 
forbindelse med fastsættelse af de regler, 
der skal vedtages ved delegerede retsakter 
og gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 203, stk. 2, artikel 204, stk. 3, og
artikel 205:

Or. en
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Ændringsforslag 177

Forslag til forordning
Artikel 222 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
om de sygdomsforebyggelses- og –
bekæmpelsesforanstaltninger, der skal 
træffes i henhold til nærværende artikels 
stk. 1 og regler vedtaget i henhold til 
nærværende artikels stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 178

Forslag til forordning
Artikel 222 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår 

Or. en

Ændringsforslag 179

Forslag til forordning
Artikel 240 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en erklæring om, hvorvidt dyrene, 
reproduktionsprodukterne eller de 
animalske produkter stammer fra klonede 
dyr eller deres efterkommere

Or. en
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Begrundelse

Da klonede dyr og deres afkom har en væsentligt højere risiko for at blive smittet med 
dyresygdomme, som kan være overførbare til mennesker, og for andre alvorlige 
sundhedsrisici (deformationer, organsvigt), er det hensigtsmæssigt at registrere i 
dyresundhedscertifikatet, om dyret er en klon eller en efterkommer efter en klon.

Ændringsforslag 180

Forslag til forordning
Artikel 245 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksport og reeksport fra Unionen kan dog, 
efter anmodning herom fra 
importtredjelandets eller –territoriets 
kompetente myndighed, eller hvis der er 
hjemmel til det i love og administrative 
bestemmelser, standarder, kodekser og 
andre retlige og administrative procedurer, 
der gælder i det pågældende tredjeland 
eller territorium, ske i overensstemmelse 
med de pågældende bestemmelser.

Eksport fra Unionen kan dog, efter 
anmodning herom fra importtredjelandets 
eller –territoriets kompetente myndighed, 
eller hvis der er hjemmel til det i love og 
administrative bestemmelser, standarder, 
kodekser og andre retlige og administrative 
procedurer, der gælder i det pågældende 
tredjeland eller territorium, ske i 
overensstemmelse med de pågældende 
bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

At tillade reeksport er et potentielt smuthul til at omgå EU's regler og bestemmelser om 
beskyttelse af dyresundheden. Dette bør undgås.

Ændringsforslag 181

Forslag til forordning
Artikel 252 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændring af bilag I og II Ændring af bilag -I(a), (b), (c) og I og II

Or. en
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Ændringsforslag 182

Forslag til forordning
Artikel 252 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 253 
vedrørende ændringer af bilag I og II i 
overensstemmelse med tekniske 
fremskridt, den videnskabelige udvikling 
og ændrede omstændigheder på folke- og 
dyresundhedsområdet.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 253 
vedrørende ændringer af bilag -I(a), (b), 
(c) og (d), I og II i overensstemmelse med 
tekniske fremskridt, den videnskabelige 
udvikling og ændrede omstændigheder på 
folke- og dyresundhedsområdet.

Or. en

Ændringsforslag 183

Forslag til forordning
Artikel 253 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, artikel 6, stk. 
2, artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 2, artikel 15, stk. 2, artikel 16, stk. 
3, artikel 18, stk. 3, artikel 24, artikel 28, 
artikel 30, stk. 4, artikel 31, stk. 2, artikel 
34, stk. 2, artikel 37, stk. 5, artikel 39, 
artikel 41, stk. 3, artikel 42, stk. 5, artikel 
44, stk. 1, artikel 47, artikel 48, stk. 3, 
artikel 53, stk. 2, artikel 54, stk. 3, artikel 
55, stk. 2, artikel 58, stk. 2, artikel 63, 
artikel 64, stk. 4, artikel 67, artikel 68, stk. 
2, artikel 70, stk. 3, artikel 72, stk. 2, 
artikel 73, stk. 3, artikel 74, stk. 3, artikel 
76, stk. 2, artikel 79, artikel 80, stk. 4, 
artikel 85, stk. 3, artikel 89, stk. 3, artikel 
92, stk. 2, artikel 96, stk. 3, artikel 100, stk. 
1, artikel 103, stk. 2, artikel 114, artikel 
115, artikel 119, stk. 1, artikel 122, stk. 2, 
artikel 128, stk. 1, artikel 129, stk. 2, 
artikel 132, artikel 133, stk. 2, artikel 134, 
stk. 2, artikel 135, stk. 3, artikel 136, stk. 4, 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 
2, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 
8, stk. 1, artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 3, 
artikel 13, stk. 2, artikel 15, stk. 2, artikel 
16, stk. 3, artikel 17, stk. 3, artikel 18, stk. 
3, artikel 24, artikel 28, artikel 30, stk. 4, 
artikel 31, stk. 2, artikel 34, stk. 2, artikel
35, artikel 36, stk. 3, artikel 37, stk. 5, 
artikel 38, artikel 37, stk. 5, artikel 39, 
artikel 41, stk. 3, artikel 42, stk. 4, artikel 
42, stk. 5, artikel 42, stk. 5, artikel 44, stk. 
1, artikel 47, artikel 48, stk. 3, artikel 53, 
stk. 2, artikel 54, stk. 3, artikel 55, stk. 2, 
artikel 58, stk. 2, artikel 63, artikel 64, stk. 
4, artikel 67, artikel 68, stk. 2, artikel 70, 
stk. 3, artikel 72, stk. 2, artikel 73, stk. 3, 
artikel 74, stk. 3, artikel 76, stk. 2, artikel 
79, artikel 80, stk. 4, artikel 85, stk. 3, 
artikel 89, stk. 3, artikel 92, stk. 2, artikel 
96, stk. 3, artikel 100, stk. 1, artikel 103, 
stk. 2, artikel 114, artikel 115, artikel 119, 
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artikel 137, artikel 141, stk. 1, artikel 143, 
stk. 1, artikel 144, artikel 146, stk. 4, 
artikel 148, stk. 3, artikel 151, stk. 1, 
artikel 152, stk. 2, artikel 154, stk. 1, 
artikel 158, artikel 159, stk. 5, artikel 160, 
stk. 3, artikel 162, stk. 2, artikel 163, stk. 3, 
artikel 164, stk. 3, artikel 165, stk. 5, 
artikel 166, stk. 3, artikel 174, stk. 3, 
artikel 179, stk. 2, artikel 184, stk. 1, 
artikel 188, stk. 1, artikel 191, stk. 2, 
artikel 196, stk. 2, artikel 199, stk. 3, 
artikel 200, stk. 3, artikel 201, stk. 2, 
artikel 202, stk. 2, artikel 203, stk. 2, 
artikel 204, stk. 3, artikel 205, artikel 211, 
artikel 213, stk. 1, artikel 214, artikel 216, 
stk. 4, artikel 218, stk. 3, artikel 221, stk. 1, 
artikel 222, stk. 3, artikel 223, stk. 3, 
artikel 224, stk. 5, artikel 225, stk. 3, 
artikel 229, stk. 1, artikel 231, stk. 3, 
artikel 233, stk. 3, artikel 235, artikel 236, 
stk. 1, artikel 239, stk. 4, artikel 240, stk. 3, 
artikel 241, stk. 1, artikel 242, stk. 2, 
artikel 243, stk. 1, artikel 244, stk. 2, 
artikel 252, artikel 259, stk. 2, artikel 260, 
stk. 2, og artikel 261, stk. 2, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den (*).

stk. 1, artikel 122, stk. 2, artikel 128, stk. 1, 
artikel 129, stk. 2, artikel 132, artikel 133, 
stk. 2, artikel 134, stk. 2, artikel 135, stk. 3, 
artikel 136, stk. 4, artikel 137, artikel 141, 
stk. 1, artikel 143, stk. 1, artikel 144, 
artikel 146, stk. 4, artikel 148, stk. 3, 
artikel 151, stk. 1, artikel 152, stk. 2, 
artikel 154, stk. 1, artikel 158, artikel 159, 
stk. 5, artikel 160, stk. 3, artikel 162, stk. 2, 
artikel 163, stk. 3, artikel 164, stk. 3, 
artikel 165, stk. 5, artikel 166, stk. 3, 
artikel 174, stk. 3, artikel 179, stk. 2, 
artikel 184, stk. 1, artikel 188, stk. 1, 
artikel 191, stk. 2, artikel 196, stk. 2, 
artikel 199, stk. 3, artikel 200, stk. 3, 
artikel 201, stk. 2, artikel 202, stk. 2, 
artikel 203, stk. 2, artikel 204, stk. 3, 
artikel 205, artikel 211, artikel 213, stk. 1, 
artikel 214, artikel 216, stk. 4, artikel 218, 
stk. 3, artikel 221, stk. 1, artikel 222, stk. 3, 
artikel 222, stk. 4, artikel 223, stk. 3, 
artikel 224, stk. 5, artikel 225, stk. 3, 
artikel 229, stk. 1, artikel 231, stk. 3, 
artikel 233, stk. 3, artikel 235, artikel 236, 
stk. 1, artikel 239, stk. 4, artikel 240, stk. 3, 
artikel 241, stk. 1, artikel 242, stk. 2, 
artikel 243, stk. 1, artikel 244, stk. 2, 
artikel 252, artikel 259, stk. 2, artikel 260, 
stk. 2, og artikel 261, stk. 2, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den (*). Denne periode forlænges med 
fem år efter den første periodes udløb, 
medmindre Parlamentet og Rådet gør 
indsigelse.

Or. en

Begrundelse

Teknisk rettelse i overensstemmelse med tidligere ændringsforslag.
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Ændringsforslag 184

Forslag til forordning
Artikel 253 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 229, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra den (*).

udgår

(*) Datoen for den lovgivningsmæssige 
basisretsakts ikrafttræden eller fra en 
anden dato fastsat af lovgiver.

Or. en

Ændringsforslag 185

Forslag til forordning
Artikel 261 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 261a
Revision
Kommissionen forelægger senest fem år 
fra den (*) Europa-Parlamentet og Rådet 
en rapport om indvirkningen af denne 
forordning, herunder anvendelsen af 
delegerede beføjelser i henhold til artikel 
253, stk. 2. Denne rapport kan, om 
nødvendigt, ledsages af et 
lovgivningsmæssigt forslag.
(*) Datoen for den lovgivningsmæssige 
basisretsakts ikrafttræden eller fra en 
anden dato fastsat af lovgiver.

Or. en

Begrundelse

Standardrevisionsklausul.
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Ændringsforslag 186

Forslag til forordning
Bilag – -I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag -Ia
Listeopførte sygdomme i henhold til 
artikel 5, stk. 2
1. Aviær influenza
2. Rabies
3. Bovin spongiform encephalopati (BSE)
4. Q-feber
5. Meticillin-resistent staphylococcus 
aureus (MRSA)
6. Salmonella
7. Escherichia coli (E. coli) 

Or. en

Begrundelse

Ikkeudtømmende liste over "listeopførte sygdomme", som kan ændres eller suppleres af 
Kommissionen ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag 187

Forslag til forordning
Bilag – -I b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag -I (b)
Liste over arter i henhold til artikel 7, stk. 
1
(Liste over arter indsættes)

Or. en

Begrundelse

Ikkeudtømmende liste over "listeopførte arter i henhold til artikel 7, stk. 1", som kan ændres 
eller suppleres af Kommissionen ved delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 188

Forslag til forordning
Bilag – -I c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag -I (c)
Liste over sygdomsforebyggelses- og -
bekæmpelsesforanstaltninger anvendt på 
listeopførte sygdomme i henhold til artikel 
8, stk. 1
(Liste over foranstaltninger for specifikke 
sygdomme indsættes) 

Or. en

Begrundelse

Ikkeudtømmende liste over "foranstaltninger anvendt på specifikke sygdomme i henhold til 
artikel 8", som kan ændres eller suppleres af Kommissionen ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag 189

Forslag til forordning
Bilag – -I d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag -I (d)
Liste over områder, zoner eller segmenter 
med status som sygdomsfri, jf. artikel 38
Del A
sygdomsfrie områder eller sygdomsfrie 
zoner, jf. artikel 36, stk. 1
(Liste over områder/zoner indsættes) 
Del B
segmenter med status som sygdomsfri, 
jf. artikel 37, stk. 1 og 2
(Liste over segmenter indsættes) 

Or. en
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Begrundelse

Ikkeudtømmende liste over "zoner eller segmenter med status som sygdomsfri", som kan 
ændres eller suppleres af Kommissionen ved delegerede retsakter.


