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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga - del 1 - led -1 (ny)
Direktiv 64/432/EEG
Artikel 4 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Artikel 4.3 ska ersättas med följande:
"3. Kommissionen ska anta reglerna för 
godkännande av platser för rengöring 
och desinfektion [...].

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 17a.2.”

Or. en

Motivering

Ett antagande av reglerna för godkännande av platser för rengöring och desinfektion innebär 
en ändring av den grundläggande rättsakten och bör därför omfattas av det föreskrivande 
förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga - del 1 - led - 1 a (new)
Direktiv 64/432/EEG
Artikel 6 - punkt 2 - led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I artikel 6.2 a ska första stycket 
ersättas med följande:
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”a) De ska komma från en officiellt 
tuberkulosfri nötkreatursanläggning 
och, när det gäller djur som är över sex 
veckor gamla, ha reagerat negativt på 
ett intrakutant tuberkulintest som i 
enlighet med bestämmelserna i punkt 
2.2 i bilaga B antingen tagits högst 30 
dagar innan de förts ut från 
ursprungsbesättningen eller på en plats 
och på villkor som ska fastställas [...] av 
kommissionen. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 17a.2.”

Or. en

Motivering

Ett fastställande av villkoren innebär en ändring av den grundläggande rättsakten och bör 
därför omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga - del 1 - led 1b (nytt)
Direktiv 64/432/EEG
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Artikel 16 ska ersättas med följande:
”[...]
Bilagorna A, B, C, D [...] E och F skall 
ändras av kommissionen [...], särskilt för 
anpassning till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 17a.2.”
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Or. en

Motivering

En ändring av bilagorna innebär en ändring av den grundläggande rättsakten och bör därför 
omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga - del 2 - led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 14 - stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 14 ska fjärde stycket ersättas 
med följande:
”På grundval av vunna erfarenheter och 
beroende på eventuella behov får 
liknande bestämmelser antas av 
kommissionen för hackat kött och för 
putsbitar [...].”
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 23.4.”

Or. en

Motivering

Ett antagande av ett förenklat förfarande innebär en ändring av den grundläggande 
rättsakten genom att den kompletteras och bör därför omfattas av det föreskrivande 
förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga - del 2 - led 4b (nytt)
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 16 - punkt 3 - stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) I artikel 16.3 ska andra stycket 
ersättas med följande:
”Om ett godkännande inte har avslagits 
eller utfärdats eller om kompletterande 
uppgifter inte har begärts inom en 
tidsfrist som skall bestämmas av 
kommissionen räknat från dagen efter 
den dag då ansökan lämnades in, skall 
specifikationen anses vara tillåten av den 
behöriga myndigheten. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 23.4.”

Or. en

Motivering

Bestämmande av tidsfristen innebär en ändring av den grundläggande rättsakten genom att 
den kompletteras och bör därför omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga - del 2 - led 4c (nytt)
Förordning (EG) 1760/2000
Artikel 16 - punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Artikel 16.5 ska ersättas med 
följande:
”Utan hinder av vad som sägs i 
punkterna 1–4 kan kommissionen [...] 
anta ett påskyndat eller förenklat 
förfarande för godkännanden i särskilda 
fall, särskilt för nötkött i små 
förpackningar för detaljhandeln eller 
för första klassens köttstycken av 
nötkött i individuella förpackningar som 
har märkts i en medlemsstat i enlighet 
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med en tillåten specifikation och förts in 
på en annan medlemsstats territorium, 
förutsatt att inga uppgifter läggs till den 
ursprungliga etiketten.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 23.4.”

Or. en

Motivering

Ett antagande av ett förenklat förfarande innebär en ändring av den grundläggande 
rättsakten genom att den kompletteras och bör därför omfattas av det föreskrivande 
förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga - del 2 - led 4d (nytt)
Förordning (EG) 1760/2000
Artikel 16 - punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4d) Artikel 16.7 ska ersättas med 
följande:
”Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om tillämpningen av 
denna artikel och särskilt om 
uppgifterna på etiketterna.
Kommissionen skall underrätta de 
andra medlemsstaterna om detta i den 
förvaltningskommitté för nötkött som 
avses i artikel 23.1 b och i 
förekommande fall kan kommissionen 
anta regler för dessa uppgifter [...] och 
bl.a. införa begränsningar [...]
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 23.4.”
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Or. en

Motivering

Ett antagande av regler för dessa uppgifter innebär en ändring av den grundläggande 
rättsakten genom att den kompletteras och bör därför omfattas av det föreskrivande 
förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga - del 2 - led 4e (nytt)
Förordning (EG) 1760/2000
Artikel 19 - inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4e) I artikel 19 ska den inledande delen 
ersättas med följande:
”De bestämmelser som krävs för att 
genomföra denna avdelning skall antas 
av kommissionen. Dessa åtgärder skall 
särskilt omfatta”

Or. en

Motivering

Precis som i artikel 10 ska åtgärderna i artikel 19 som antas av kommissionen vara 
lagstiftningsliknande och omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga - del 2 - led 4f (nytt)
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 19 - stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag1 Ändringsförslag

(4f) I artikel 19 ska följande punkt läggas 
till:
”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
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med kontroll som avses i artikel 23.4.”

Or. en


