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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing 
van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake 
diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en 
gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 
1099/2009, 1069/2009 en 1107/2009, de Verordeningen (EU) nr. 1151/2012 en […]/2013 
[Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for 
the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and plant reproductive material], en de 
Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG en 
2009/128/EG
(verordening officiële controles)

 COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0265),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 43, lid 2, 114 en 168, lid 4, onder b), van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0123/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het VWEU,

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de 
Luxemburgse Nationale Vergadering, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van 
wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;
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3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.



PR\1010118NL.doc 7/42 PE522.944v02-00

NL

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor de verificatie van de naleving 
van de voorschriften betreffende de 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten 
(akkerbouwgewassen, wijn, olijfolie, 
groenten en fruit, hopplanten, melk en 
zuivelproducten, rund- en kalfsvlees, 
schapenvlees, geitenvlees en honing) 
bestaat reeds een goed functionerend 
specifiek controlesysteem. Daarom mag
deze verordening niet gelden voor de 
verificatie van de naleving van de 
bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de 
Raad van 22 oktober 2007 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en specifieke bepalingen 
voor een aantal landbouwproducten 
("Integrale-GMO-verordening").

(18) Voor de verificatie van de naleving 
van de voorschriften betreffende de 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten 
(akkerbouwgewassen, wijn, olijfolie, 
groenten en fruit, hopplanten, melk en 
zuivelproducten, rund- en kalfsvlees, 
schapenvlees, geitenvlees en honing) 
bestaat reeds een goed functionerend 
specifiek controlesysteem. Daarom zou
deze verordening niet mogen gelden voor 
de verificatie van de naleving van de 
bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de 
Raad van 22 oktober 2007 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten en specifieke bepalingen 
voor een aantal landbouwproducten 
("Integrale-GMO-verordening"), met 
uitzondering van hoofdstuk I van titel II 
van deel II van die verordening.

Or. it

Motivering

Verordening (EG) nr. 1234/2007 (de integrale-GMO-verordening) voorziet in bepalingen met 
betrekking tot officiële controles in de voedingsmiddelenindustrie, die geharmoniseerd 
worden met die van het voorstel voor een verordening betreffende officiële controles.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Officiële controles en andere officiële 
activiteiten moeten gebaseerd zijn op 
analyse-, test- en diagnosemethoden die 
aan wetenschappelijke state-of-the-

(60) Officiële controles en andere officiële 
activiteiten zouden gebaseerd moeten zijn 
op analyse-, test- en diagnosemethoden die 
aan wetenschappelijke state-of-the-art-
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artnormen beantwoorden en in de hele 
Unie deugdelijke, betrouwbare en 
vergelijkbare resultaten bieden. De door 
officiële laboratoria gebruikte methoden en 
de kwaliteit en uniformiteit van de door 
hen gegenereerde analyse-, test- en 
diagnosegegevens moeten dan ook 
voortdurend worden verbeterd. Daartoe 
moet de Commissie op alle gebieden van 
de voedselketen waar er behoefte is aan 
nauwkeurige en betrouwbare analyse-, test-
en diagnoseresultaten, referentielaboratoria 
van de Europese Unie kunnen aanwijzen 
en kunnen vertrouwen op hun deskundige 
bijstand. De referentielaboratoria van de 
Europese Unie moeten er met name voor 
zorgen dat de nationale 
referentielaboratoria en officiële 
laboratoria actuele informatie over 
beschikbare methoden ontvangen, 
vergelijkend interlaboratoriumonderzoek 
organiseren of er actief aan deelnemen, en 
opleidingen voor nationale 
referentielaboratoria of officiële laboratoria 
aanbieden.

normen beantwoorden en in de hele Unie 
deugdelijke, betrouwbare en vergelijkbare 
resultaten bieden. De door officiële 
laboratoria gebruikte methoden en de 
kwaliteit en uniformiteit van de door hen 
gegenereerde analyse-, test- en 
diagnosegegevens zouden dan ook 
voortdurend moeten worden verbeterd. 
Daartoe zou de Commissie op alle 
gebieden van de voedselketen waar er 
behoefte is aan nauwkeurige en 
betrouwbare analyse-, test- en 
diagnoseresultaten, referentielaboratoria 
van de Europese Unie moeten kunnen 
aanwijzen en kunnen vertrouwen op hun 
deskundige bijstand. De 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
zouden er met name voor moeten zorgen 
dat de nationale referentielaboratoria en 
officiële laboratoria actuele informatie over 
beschikbare methoden ontvangen, 
vergelijkend interlaboratoriumonderzoek 
organiseren of er actief aan deelnemen, en 
opleidingen voor nationale 
referentielaboratoria of officiële laboratoria 
aanbieden. In het kader van deze 
activiteiten kunnen de technische en 
wetenschappelijke kennis van de 
Commissie en haar onderzoekscentra ter 
beschikking worden gesteld van de 
officiële laboratoria van de Europese 
Unie. De officiële laboratoria van de 
Europese Unie zullen worden gekozen 
aan de hand van een openbare 
selectieprocedure.

Or. it

Motivering

De Commissie beschikt over onderzoekcentra, zoals het JRC, die de officiële laboratoria van 
de Europese Unie kunnen ondersteunen bij de vaststelling van analysemethoden en 
diagnostische tests voor de officiële controles. 
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 60 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60 bis) Artikel 32, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, en 
artikel 21, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1831/2003, kennen 
respectievelijk aan het 
referentielaboratorium van de Europese 
Unie voor genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders, en aan het 
referentielaboratorium van de Europese 
Unie voor toevoegingsmiddelen voor 
diervoeding, specifieke taken toe op het 
gebied van de toelatingsprocedure voor 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen 
of diervoeders, of voor 
toevoegingsmiddelen voor diervoeding, 
die met name betrekking hebben op het 
testen, evalueren en valideren van de door 
de aanvrager voorgestelde detectie- of 
analysemethode. De ervaring wijst uit dat 
kennis en kunde over het testen, 
evalueren en valideren van de methoden 
in het kader van de toelatingsprocedures 
cruciaal zijn om op een hoogwaardige en 
geavanceerde manier te kunnen bijdragen 
tot de doeltreffendheid van de officiële 
controles. De op grond van artikel 32, 
lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, en 
artikel 21, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 
aangewezen laboratoria dienen derhalve, 
voor de toepassing van deze verordening, 
te fungeren als officiële laboratoria van 
de Europese Unie. 

Or. it

Motivering

Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders en Verordening (EG) nr. 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor 
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diervoeding voorzien in communautaire referentielaboratoria voor de sectoren waarop ze van 
toepassing zijn. Deze laboratoria worden niet afgeschaft bij het voorstel voor een 
verordening betreffende officiële controles.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Verordening (EG) nr. 1234/2007; a) Verordening (EG) nr. 1234/2007 in 
andere gebieden dan die welke bedoeld 
worden in hoofdstuk I van titel II van 
deel II, van die verordening.

Or. it

Motivering

Verordening (EG) nr. 1234/2007 (de integrale-GMO-verordening) voorziet in bepalingen met 
betrekking tot officiële controles in de voedingsmiddelenindustrie, die geharmoniseerd 
worden met die van het voorstel voor een verordening betreffende officiële controles.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. "gewasbeschermingsmiddelen": 
gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld 
in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009; 

15. "gewasbeschermingsmiddelen": 
gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld 
in artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009; voor de 
toepassing van deze verordening wordt 
met "gewasbeschermingsmiddelen" 
eveneens gedoeld op de werkzame stoffen 
als bedoeld in artikel 2, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 en de 
andere stoffen of preparaten als bedoeld 
in artikel 2, lid 3, van die verordening;

Or. it

Motivering

Wanneer in het voorstel voor een verordening wordt verwezen naar 
"gewasbeschermingsmiddelen", wordt ook gedoeld op de werkzame stoffen als bedoeld in 
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artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en de andere stoffen of preparaten als
bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 32 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

32. "officiële dierenarts": door de bevoegde 
autoriteiten aangewezen dierenarts die 
behoorlijk gekwalificeerd is om de
officiële controles en andere officiële 
activiteiten te verrichten overeenkomstig:

32. "officiële dierenarts": door de bevoegde 
autoriteiten aangewezen dierenarts die 
behoorlijk gekwalificeerd is om officiële 
controles en andere officiële activiteiten te 
verrichten overeenkomstig:

Or. it

Motivering

Het betreft officiële controles in het algemeen, en geen specifieke controles. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38. "gemachtigde instantie": derde partij 
waaraan de bevoegde autoriteiten 
specifieke taken in verband met officiële 
controles hebben gedelegeerd;

38. "gemachtigde instantie": derde partij 
waaraan de bevoegde autoriteiten 
specifieke taken in verband met officiële 
controles en andere officiële activiteiten
hebben gedelegeerd;

Or. it

Motivering

De gemachtigde instantie verricht naast de officiële controles ook "andere officiële 
activiteiten", zoals vastgesteld in artikel 2, lid 2, van het voorstel voor een verordening.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

39. "controleautoriteit voor biologische
producten": overheidsinstantie van een 
lidstaat waaraan de bevoegde autoriteiten 
hun bevoegdheden in verband met de 
toepassing van
Verordening (EG) nr. 834/2007 geheel of 
gedeeltelijk hebben opgedragen, in 
voorkomend geval met inbegrip van de 
overeenkomstige instantie van een derde 
land of die in een derde land werkzaam is;

39. "controleautoriteit voor de biologische 
productie": overheidsinstantie van een 
lidstaat waaraan de bevoegde autoriteiten 
hun bevoegdheden betreffende de 
inspectie en de certificering op het gebied 
van de biologische productie in verband 
met hetgeen is vastgesteld in 
Verordening (EG) nr. 834/2007 geheel of 
gedeeltelijk hebben opgedragen, in 
voorkomend geval met inbegrip van de 
overeenkomstige instantie van een derde 
land of die in een derde land werkzaam is;

Or. it

Motivering

Bij de officiële controles moet worden vastgesteld dat de procedures voor de biologische 
productie zijn gevolgd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de verificatie 
van de naleving van de in artikel 1, lid 2, 
onder j), bedoelde regelgeving, kunnen 
specifieke taken in verband met officiële 
controles aan een of meer 
controleautoriteiten voor biologische 
producten opdragen. In dat geval kennen 
zij aan elke van deze autoriteiten een 
codenummer toe.

3. De bevoegde autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de verificatie 
van de naleving van de in artikel 1, lid 2, 
onder j), bedoelde regelgeving, kunnen 
specifieke taken in verband met officiële
controles aan een of meer 
controleautoriteiten voor de biologische 
productie opdragen. In dat geval kennen zij 
aan elke van deze autoriteiten een 
codenummer toe.

Or. it
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Motivering

Bij de officiële controles moet worden vastgesteld dat de procedures voor de biologische 
productie zijn gevolgd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de betrokken exploitant wordt 
voorafgaand aan de publicatie of vrijgave 
in de gelegenheid gesteld opmerkingen te 
maken over de informatie die de bevoegde 
autoriteit voornemens is te publiceren of 
anderszins openbaar te maken;

a) de betrokken exploitant wordt 
voorafgaand aan de publicatie of vrijgave 
in de gelegenheid gesteld opmerkingen te 
maken die ingaan tegen de informatie die 
de bevoegde autoriteit voornemens is te 
publiceren of anderszins openbaar te 
maken;

Or. it

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in de informatie die gepubliceerd of 
anderszins openbaar gemaakt wordt, wordt 
rekening gehouden met de opmerkingen
van de betrokken exploitant, of die 
opmerkingen worden bij die informatie 
gepubliceerd of vrijgegeven.

b) in de informatie die gepubliceerd of 
anderszins openbaar gemaakt wordt, wordt 
rekening gehouden met de 
tegenopmerkingen van de betrokken 
exploitant, of die tegenopmerkingen
worden bij die informatie gepubliceerd of 
vrijgegeven.

Or. it

Motivering

De opmerkingen van de exploitant zijn een antwoord op de opmerkingen die de bevoegde 
autoriteit voornemens is te publiceren.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aan de Commissie wordt krachtens 
artikel 139 de bevoegdheid toegekend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
teneinde een eenvormige minimale 
frequentie te bepalen voor de verrichting 
van de in leden 1 en 2 vermelde controles. 
Waar nodig kan deze risicogebaseerde 
minimale frequentie verschillen per 
product, proces of activiteit waarop de in 
deze verordening bedoelde officiële 
controles van toepassing zijn. 

Or. it

Motivering

Het is van fundamenteel belang dat er op communautair niveau voor elk product, elk proces 
of elke activiteit waarop de controles van toepassing zijn een minimale frequentie van 
controles wordt vastgesteld. De minimale frequentie dient bijgevolg een algemeen beginsel te 
worden. Ze zal ertoe bijdragen dat het vertrouwen van de Europese consumenten toeneemt.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Voor zover dit strikt nodig is voor de 
organisatie van de officiële controles, 
kunnen de lidstaten van bestemming 
exploitanten die dieren of goederen uit een 
andere lidstaat laten leveren, verplichten
de aankomst van die dieren of goederen te 
melden.

7. Voor zover dit strikt nodig is voor de 
organisatie van de officiële controles, 
verplichten de lidstaten van bestemming 
exploitanten die dieren of goederen uit een 
andere lidstaat laten leveren, de aankomst 
van die dieren of goederen te melden.

Or. it

Motivering

Met het oog op de grootst mogelijke efficiëntie van de controles verplichten de lidstaten 
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exploitanten om dieren of goederen uit een andere lidstaat te melden.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) betreffende exploitanten en de 
activiteiten en werkzaamheden waarover 
zij zeggenschap hebben, hun gebouwen en 
processen, de opslag, het vervoer en het 
gebruik van goederen en de wijze waarop 
dieren worden gehouden.

c) betreffende exploitanten en de 
activiteiten en werkzaamheden waarover 
zij zeggenschap hebben, hun gebouwen en 
gewassen, processen, de opslag, het 
vervoer en het gebruik van goederen en de 
wijze waarop dieren worden gehouden.

Or. it

Motivering

De controles betreffen ook de gewassen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten verrichten 
officiële controles met een hoge mate van 
transparantie en maken relevante 
informatie over de organisatie en 
uitvoering van officiële controles openbaar.

1. De bevoegde autoriteiten verrichten 
officiële controles met een hoge mate van 
transparantie en maken relevante 
informatie over de organisatie en 
uitvoering van officiële controles openbaar, 
met inbegrip van de informatie die van 
invloed is op de volksgezondheid.

Or. it

Motivering

Ook de informatie betreffende de volksgezondheid moet kenbaar worden gemaakt.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het aantal officiële controles en de aard 
en resultaten ervan;

a) het aantal officiële controles en de aard 
en eindresultaten ervan;

Or. it

Motivering

De resultaten moeten aan het einde van de controleprocedure worden gepubliceerd.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Wanneer de bevoegde autoriteiten 
gebruikmaken van het in alinea 1 
bedoelde recht, verzekeren ze dat de over 
de classificatie van de exploitanten 
gepubliceerde informatie altijd bijgewerkt 
is en dat deze informatie in het bijzonder 
rekening houdt met de meest recente 
beschikbare resultaten van de officiële 
controles.

Or. it

Motivering

Het is belangrijk dat de informatie die over de classificatie van de exploitanten wordt 
gepubliceerd, bijgewerkt is met de resultaten van de meest recente controles.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zover dit nodig is voor de 
uitvoering van officiële controles of andere 

1. Voor zover dit nodig is voor de 
uitvoering van officiële controles of andere 
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officiële activiteiten geven de exploitanten 
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten, indien verlangd door die 
autoriteiten, toegang tot:

officiële activiteiten geven de exploitanten 
personeelsleden van de bevoegde 
autoriteiten, indien verlangd door die 
autoriteiten, en personeelsleden van de 
gemachtigde instanties, in geval van 
delegatie van de risicocontrole zoals 
vastgesteld in artikel 25, toegang tot:

Or. it

Motivering

Zoals bepaald in artikel 25 van dit voorstel voor een verordening kunnen de officiële 
controles worden gedelegeerd en zodoende moet de toegang tot informatie voor de 
exploitanten worden uitgebreid naar personeelsleden van de gemachtigde instanties.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) hun documenten en andere relevante
informatie.

d) hun documenten en andere informatie
die relevant is voor de uitvoering van 
zulke controles of activiteiten.

Or. it

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tijdens officiële controles en andere 
officiële activiteiten ondersteunen de 
exploitanten de personeelsleden van de 
bevoegde autoriteiten bij de uitvoering van 
hun taken.

2. Tijdens officiële controles en andere 
officiële activiteiten ondersteunen de 
exploitanten de personeelsleden van de 
bevoegde autoriteiten en de gemachtigde 
instanties zoals vastgesteld in artikel 25, 
bij de uitvoering van hun taken.

Or. it
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Motivering

Zoals bepaald in artikel 25 van dit voorstel voor een verordening kunnen de officiële 
controles worden gedelegeerd en zodoende moeten de exploitanten niet alleen de 
personeelsleden van de bevoegde autoriteiten maar ook de personeelsleden van de 
gemachtigde instanties ondersteunen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) tot vaststelling van de wijze waarop de 
bevoegde autoriteiten toegang krijgen tot 
de in lid 1, onder b), bedoelde 
geautomatiseerde 
informatiemanagementsystemen;

a) tot vaststelling van de wijze waarop de 
bevoegde autoriteiten en de gemachtigde 
instanties zoals vastgesteld in artikel 25,
toegang krijgen tot de in lid 1, onder b) 
bedoelde geautomatiseerde 
informatiemanagementsystemen;

Or. it

Motivering

Zoals bepaald in artikel 25 van dit voorstel voor een verordening kunnen de officiële 
controles worden gedelegeerd en zodoende moet de vaststelling van de wijze waarop er 
toegang wordt verkregen tot de informatiemanagementsystemen ook gelden voor de 
gemachtigde instanties.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De officiële controles betreffende de 
productie van vlees omvatten:

1. Naast de in artikel 8 bedoelde algemene 
voorschriften voor officiële controles 
omvatten de officiële controles betreffende 
de productie van vlees:

Or. it

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat er naast sectorale voorschriften ook algemene voorschriften 
gelden zoals vastgesteld in artikel 8 van dit voorstel voor een verordening.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de criteria om, op basis van een 
risicoanalyse, te bepalen wanneer de 
officiële dierenarts tijdens de in lid 1 
bedoelde officiële controles niet in het 
slachthuis of de 
wildverwerkingsinrichting aanwezig hoeft 
te zijn.

Schrappen

Or. it

Motivering

Teneinde de veiligheid van de controles in de vleesindustrie te versterken moet er altijd een 
dierenarts aanwezig zijn, in het bijzonder in geval van wildverwerking en van in de openlucht 
gefokte dieren omdat daar het risico op besmetting door wilde dieren groter is.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de noodzaak om het voortgezette 
gebruik van traditionele methoden 
mogelijk maken in alle fasen van de 
productie, verwerking of distributie van 
levensmiddelen;

b) de noodzaak om het voortgezette 
gebruik van traditionele methoden 
mogelijk te maken in alle fasen van de 
productie, rijping, verwerking of 
distributie van levensmiddelen;

Or. it

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De officiële controles op de naleving 
van de voorschriften voor het welzijn van 

1. Naast de in artikel 8 bedoelde algemene 
voorschriften voor officiële controles 
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dieren tijdens het vervoer omvatten: omvatten de officiële controles op de 
naleving van de voorschriften voor het 
welzijn van dieren tijdens het vervoer:

Or. it

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat er naast sectorale voorschriften ook algemene voorschriften 
gelden zoals vastgesteld in artikel 8 van dit voorstel voor een verordening.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in lid 1 en in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, de artikelen 11, 12 en 13, 
artikel 34, leden 1 en 2, en artikel 36;

a) de specifieke verantwoordelijkheden en 
taken van de bevoegde autoriteiten, naast 
de verantwoordelijkheden en taken als 
bedoeld in lid 1 en in de artikelen 4, 8 en 9, 
artikel 10, lid 1, en de artikelen 11, 12 en 
13;

Or. it

Motivering

De voorschriften in artikel 34 (Advies van een tweede deskundige) en in artikel 36 
(Aanwijzing van officiële laboratoria) hebben niets te maken met de verantwoordelijkheid van 
de bevoegde autoriteiten.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles, 
waarbij behalve met de in artikel 8, lid 1,
bedoelde criteria, ook rekening wordt 
gehouden met de risico's voor de 
gezondheid, identiteit, kwaliteit en 
traceerbaarheid van bepaalde categorieën 
teeltmateriaal of specifieke geslachten of 

b) eenvormige specifieke voorschriften 
voor de uitvoering van officiële controles, 
waarbij behalve met de in artikel 8, lid 1 
bedoelde criteria, ook rekening wordt 
gehouden met de risico's voor de 
gezondheid, identiteit, kwaliteit en 
traceerbaarheid van alle categorieën 
teeltmateriaal of specifieke geslachten of 
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soorten; soorten;

Or. it

Motivering

De gedelegeerde handelingen bepalen eenvormige specifieke voorschriften tot vaststelling 
van minimumeisen voor de controles die op alle categorieën van teeltmateriaal van 
toepassing moeten zijn.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter b – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) beschikt over voldoende 
bevoegdheden om de aan haar 
gedelegeerde officiële controles te 
verrichten;

Or. it

Motivering

De gemachtigde instantie handelt in naam en voor rekening van de bevoegde autoriteit. Bij de 
uitoefening van haar mandaat voert de gemachtigde instantie de bevoegdheden uit die haar 
door de delegerende autoriteit zijn toegekend.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als er geen voorschriften van de Unie 
als bedoeld in lid 1 zijn, passen de officiële 
laboratoria voor hun specifieke behoeften 
in verband met analyses, tests en diagnoses 
methoden toe die in overeenstemming zijn 
met de laatste stand van de techniek, 
waarbij zij rekening houden met:

2. Als er geen voorschriften van de Unie 
voor de officiële controles als bedoeld in 
lid 1 zijn, passen de officiële laboratoria 
voor hun specifieke behoeften in verband 
met analyses, tests en diagnoses methoden 
toe die in overeenstemming zijn met de 
laatste stand van de techniek, waarbij zij in 
de juiste volgorde rekening houden met:

Or. it
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als er geen voorschriften van de Unie 
als bedoeld in lid 1 zijn, mogen voor 
screening, gerichte screening en andere 
officiële activiteiten de in lid 2 bedoelde 
methoden worden toegepast.

3. Als er geen voorschriften van de Unie 
als bedoeld in lid 1 zijn, mogen in 
afwijking van lid 2 voor screening, 
gerichte screening en andere officiële 
activiteiten om het even welke van de in 
lid 2 bedoelde methoden worden toegepast. 
Hetzelfde geldt voor de andere officiële 
activiteiten.

Or. it

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Monsters moeten zodanig worden 
genomen, behandeld en geëtiketteerd dat 
de rechtsgeldigheid en de 
wetenschappelijke en technische validiteit 
ervan gewaarborgd is.

6. Monsters moeten zodanig worden 
genomen, behandeld en geëtiketteerd dat 
de rechtsgeldigheid en de 
wetenschappelijke en technische validiteit 
ervan gewaarborgd is. Het genomen 
monster moet van zodanige omvang zijn 
dat waar nodig een tweede deskundige er 
advies over kan geven indien de exploitant 
daarom krachtens artikel 34 verzoekt.

Or. it

Motivering

Het advies van de tweede deskundige moet over hetzelfde genomen monster worden gegeven; 
daarom moet het monster van zodanige omvang zijn dat het aan een tweede test of diagnose 
kan worden onderworpen.
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een voldoende aantal andere monsters te 
laten nemen met het oog op het advies van 
een tweede deskundige;

i) een voldoende aantal monsters te laten 
nemen met het oog op het advies van een 
tweede deskundige;

Or. it

Motivering

Dit amendement volgt uit de voorgestelde wijziging van artikel 33, lid 6.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) goederen die als commerciële of 
handelsmonsters, dan wel als 
demonstratiemateriaal voor 
tentoonstellingen worden verzonden en 
die niet bedoeld zijn om in de handel te 
worden gebracht;

Schrappen

Or. it

Motivering

Ook goederen of dieren die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn, kunnen virussen en 
bacteriën ontwikkelen. Overwegende dat dit voorstel voor een verordening tot doel heeft de 
verspreiding van ziekten of virussen die een risico kunnen inhouden voor de gezondheid van 
mensen en dieren, zo veel mogelijk te voorkomen, moeten ook dit soort goederen en dieren 
aan de controles worden onderworpen.
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor wetenschappelijke doeleinden 
bestemde dieren en goederen;

Schrappen

Or. it

Motivering

Ook goederen of dieren die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn, kunnen virussen en 
bacteriën ontwikkelen. Overwegende dat dit voorstel voor een verordening tot doel heeft de 
verspreiding van ziekten of virussen die een risico kunnen inhouden voor de gezondheid van 
mensen en dieren, zo veel mogelijk te voorkomen, moeten ook dit soort goederen en dieren 
aan de controles worden onderworpen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Materiële controles van dieren worden 
uitgevoerd door of onder toezicht van een 
officiële dierenarts.

Materiële controles van dieren worden 
uitgevoerd door of onder toezicht van een 
officiële dierenarts, die zich mag laten 
bijstaan door daartoe opgeleid 
ondersteunend personeel maar in dat 
geval wel de verantwoordelijkheid voor de 
uitgevoerde controles behoudt.

Or. it

Motivering

De dierenarts mag zich bij de uitvoering van zijn activiteit door ondersteunend personeel 
laten bijstaan, maar de verantwoordelijkheid voor de controles blijft bij de dierenarts liggen.
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter c – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) gezelschapsdieren die voldoen aan 
de voorwaarden zoals vastgesteld in 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
576/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad 50bis. 
__________
50bis Verordening (EU) nr. 576/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het niet-commerciële verkeer 
van gezelschapsdieren en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 998/2003.

Or. it

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beslissingen over zendingen dieren worden 
genomen door of onder toezicht van een 
officiële dierenarts.

Beslissingen over zendingen van dieren 
worden genomen door een officiële 
dierenarts, die zich mag laten bijstaan 
door daartoe opgeleid ondersteunend 
personeel maar in dat geval wel de 
verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde 
controles behoudt.

Or. it

Motivering

De dierenarts mag zich bij de uitvoering van zijn activiteit door ondersteunend personeel 
laten bijstaan, maar de verantwoordelijkheid voor de controles blijft bij de dierenarts liggen.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om te waarborgen dat de bevoegde 
autoriteiten de beschikking hebben over 
voldoende middelen om officiële controles 
uit te voeren, innen de bevoegde 
autoriteiten vergoedingen waarmee de 
kosten worden teruggevorderd die zij 
maken in verband met:

1. Om te waarborgen dat officiële controles 
effectief worden uitgevoerd, innen de 
bevoegde autoriteiten vergoedingen 
waarmee de kosten worden gedekt die zij 
maken in verband met:

Or. it

Motivering

De door de exploitanten betaalde vergoedingen moeten volstaan om de kosten te dekken voor 
de financiering van de uitvoering van de officiële controles.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder a) bedoelde officiële 
controles omvatten niet de controles in de 
sector van de primaire productie zoals 
vastgesteld in artikel 3, punt 17 van 
Verordening (EG) 178/2002, met inbegrip 
van de verwerking ter plaatse van 
landbouwproducten.

Or. it

Motivering

De primaire sector valt onder een speciaal controlesysteem in het kader van de cross-
compliance van de rechtstreekse betalingen zoals vastgesteld in het GLB en in de recente 
voorschriften voor de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met betrekking 
tot financiering, beheer en controle. Met het oog op coherentie moet de primaire sector 
bijgevolg worden uitgesloten van de betaling van verplichte vergoedingen.
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de kosten van de opleiding van de 
onder a) bedoelde personeelsleden, met 
uitzondering van opleiding die nodig is 
om de voor aanstelling door de bevoegde 
autoriteiten vereiste kwalificaties te 
verkrijgen;

Schrappen

Or. it

Motivering

De kosten van de opleiding van het personeel dat de controles uitvoert moeten door de 
bevoegde autoriteiten worden gedragen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de vergoedingen overeenkomstig 
artikel 79, lid 1, onder a), worden 
vastgesteld, wordt op grond van de 
antecedenten van de exploitant wat de 
naleving van de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
regelgeving betreft, zoals vastgesteld door 
middel van officiële controles, bepaald 
welk percentage van de vergoeding aan 
elke exploitant wordt aangerekend, zodat 
van exploitanten die de regelgeving 
consistent naleven een lagere vergoeding 
wordt gevraagd dan van andere 
exploitanten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. it

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ondernemingen met minder dan 
10 werknemers en een jaaromzet of 
jaarbalans van maximaal 2 miljoen EUR 
worden vrijgesteld van de betaling van de 
in artikel 77 bedoelde vergoedingen.

2. Ondernemingen met een jaaromzet of 
jaarbalans van maximaal 200 000 EUR 
worden vrijgesteld van de betaling van de 
in artikel 77 bedoelde vergoedingen.

Or. it

Motivering

In de Europese Unie vormen de ondernemingen die actief zijn in de voedselketen gemiddeld 
90%. De voorgestelde vrijstelling leidt onvermijdelijk tot een forse daling van de middelen die 
nodig zijn voor de handhaving van de officiële controles. De vrijstelling moet beperkt blijven 
tot kleine ondernemingen die met het oog op hun productiecapaciteit niet in staat zijn de 
kosten voor de controles te dragen. De voorgestelde omzetdrempel is nu nog slechts 
indicatief, tot het moment waarop kan worden beoordeeld bij welke drempel de kleine 
ondernemingen in stand kunnen worden gehouden en een adequate drempel kan worden 
voorgesteld.

Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) werken in voorkomend geval met 
onderzoeksinstanties van de Europese 
Unie en de diensten van de Commissie 
samen voor de ontwikkeling van strenge 
normen voor analyse-, test- en 
diagnosemethoden.

Or. it

Motivering

De Europese Commissie beschikt over onderzoekscentra, zoals bijvoorbeeld het 
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, die voor de officiële laboratoria van de 
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Europese Unie een ondersteunende rol kunnen spelen bij de vaststelling van methoden voor 
analysen en diagnosetests voor officiële controles. 

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3bis. In afwijking van de leden 1 en 2 van 
dit artikel zijn de referentielaboratoria 
zoals bedoeld in artikel 32, lid 1 van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 en in 
artikel 21, lid 1 van Verordening (EG) nr. 
1831/2003 referentielaboratoria van de 
Europese Unie met de in artikel 92 van 
deze verordening genoemde taken en 
verantwoordelijkheden, respectievelijk 
voor wat betreft: 
a) ggo’s en genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders;
b) toevoegingsmiddelen in de diervoeding.

Or. it

Motivering

In Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders en in Verordening (EG) nr. 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor 
diervoeding zijn communautaire referentielaboratoria aangewezen voor de sectoren die 
onderwerp zijn van deze verordeningen. Het voorstel voor een verordening over officiële 
controles behelst niet dat deze laboratoria hun status verliezen.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn 
van toepassing onverminderd artikel 32, 
eerste alinea van Verordening (EG) nr. 
1829/2003 en de op grond van artikel 32, 
leden 4 en 5 van deze verordening 
aangenomen bepalingen, alsmede artikel 
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21, eerste alinea van Verordening (EG) 
nr. 1831/2003 en de op grond van artikel 
21, leden 3 en 4 van deze verordening 
aangenomen bepalingen.

Or. it

Motivering

In Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders en in Verordening (EG) nr. 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor 
diervoeding zijn communautaire referentielaboratoria aangewezen voor de sectoren die 
onderwerp zijn van deze verordeningen. Het voorstel voor een verordening over officiële 
controles behelst niet dat deze laboratoria hun status verliezen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het ontwikkelen of coördineren van de 
ontwikkeling van methoden voor de 
beoordeling van het welzijnsniveau van 
dieren en van methoden ter verbetering van 
het welzijn van dieren;

c) het bijdragen aan de ontwikkeling en de 
coördinatie van methoden voor de 
beoordeling van het welzijnsniveau van 
dieren en van methoden ter verbetering van 
het welzijn van dieren;

Or. it

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 96 bis
Aanwijzing van de referentiecentra van de 
Europese Unie voor de authenticiteit en 
de integriteit van de voedselketen 
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1. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentiecentra 
van de Europese Unie aanwijzen die de 
activiteiten van de Commissie en de 
lidstaten ter voorkoming, opsporing en 
bestrijding van opzettelijke schendingen 
van de in artikel 1, lid 2 bedoelde 
regelgeving ondersteunen.

2. De in lid 1, onder a) bedoelde 
aanwijzing volgt op een openbare 
selectieprocedure en wordt regelmatig 
geëvalueerd.
3. De referentiecentra van de Europese 
Unie voor de authenticiteit en de 
integriteit van de voedselketen:

a) beschikken over een hoog niveau van 
wetenschappelijke en technische 
deskundigheid in de sectoren waarop de 
in artikel 1, lid 2, bedoelde regelgeving 
van toepassing is en op het gebied van het 
toegepaste forensisch onderzoek in deze 
sectoren, en zijn dus in staat op hogere 
niveaus onderzoek te verrichten en te 
coördineren op het gebied van 
authenticiteit en integriteit van goederen, 
en de methoden voor de vaststelling van 
opzettelijke schendingen van de in artikel 
1, lid 2 bedoelde regelgeving te 
ontwikkelen, toepassen en goedkeuren;
b) beschikken over behoorlijk 
gekwalificeerde personeelsleden die 
behoorlijk opgeleid zijn op de onder a) 
bedoelde gebieden, alsook over het 
benodigd ondersteunend personeel;
c) beschikken over of hebben toegang tot 
de infrastructuur, uitrusting en producten 
die nodig zijn voor het uitvoeren van de 
hun toegewezen taken;
d) zorgen ervoor dat hun personeelsleden 
goede kennis van de internationale 
normen en praktijken op de onder a) 
bedoelde gebieden hebben en dat bij hun 
werk rekening wordt gehouden met de 
laatste ontwikkelingen van het onderzoek 
op nationaal niveau, op het niveau van de 
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Unie en op internationaal niveau op die 
gebieden.

Or. it

Motivering

Om fraude in de levensmiddelensector tegen te gaan, is het noodzakelijk dat referentiecentra 
van de Europese Unie voor de authenticiteit en de integriteit van de voedselketen worden 
aangewezen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 96 ter 
Verantwoordelijkheden en taken van de 
referentiecentra van de Europese Unie 
voor de authenticiteit en de integriteit van 
de voedselketen
1. De overeenkomstig artikel 96 bis, lid 1 
aangewezen referentiecentra van de Unie 
zijn, overeenkomstig de door de 
Commissie goedgekeurde jaarlijkse of 
meerjarige werkprogramma's, 
verantwoordelijk voor de volgende 
activiteiten:
a) het verschaffen van specifieke 
inzichten op het gebied van authenticiteit 
en integriteit van goederen en methoden 
voor het vaststellen van opzettelijke 
schendingen van de in artikel 1, lid) 
bedoelde regelgeving in verband met het 
forensisch onderzoek dat wordt toegepast 
in de sectoren waar deze regelgeving van 
toepassing is;
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b) het verstrekken van specifieke analysen 
om vast te stellen welke segmenten van de 
voedselketen in potentie het doelwit zijn 
van opzettelijke en door economische 
motieven ingegeven schendingen van de 
in artikel 1, lid 2 bedoelde regelgeving, en 
het bieden van ondersteuning bij de 
ontwikkeling van technieken voor 
officiële controles en van protocollen;
c) waar noodzakelijk, het uitvoeren van de 
in artikel 92, lid 2, onder a) tot g) 
genoemde taken;
d) waar noodzakelijk, het oprichten en 
onderhouden van gegevensverzamelingen 
of databanken van authentiek 
referentiemateriaal, te gebruiken voor de 
controle van de authenticiteit of integriteit 
van goederen;
e) verspreiding van onderzoeksresultaten 
en technische innovaties in de sectoren 
die vallen binnen hun werkgebied. 

Or. it

Motivering

Net als voor de andere referentiecentra van de Europese Unie worden ook voor de 
referentiecentra van de Europese Unie voor de authenticiteit en de integriteit van de 
voedselketen verantwoordelijkheden en taken vastgesteld.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 98 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Dit artikel is van toepassing 
onverminderd artikel 32, tweede alinea 
van Verordening (EG) nr. 1829/2003 en 
de op grond van artikel 32, leden 4 en 5 
van deze verordening aangenomen 
bepalingen, alsmede bijlage II van 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 en de op 
grond van artikel 21, leden 3 en 4 van 
deze verordening aangenomen 
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bepalingen.

Or. it

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 99 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit artikel is van toepassing onverminderd 
artikel 32, tweede alinea van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 en de op grond van 
artikel 32, leden 4 en 5 van deze
verordening aangenomen bepalingen, 
alsmede bijlage II van Verordening (EG) 
nr. 1831/2003 en de op grond van artikel 
21, leden 3 en 4 van deze verordening 
aangenomen bepalingen.

Or. it

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 139 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 15, lid 2, de 
artikelen 16 en 17, artikel 18, lid 3, de 
artikelen 19 tot en met 22, artikel 23, lid 1, 
artikel 24, lid 1, artikel 25, lid 3, artikel 26, 
lid 2, artikel 40, artikel 43, lid 4, artikel 45, 
lid 3, de artikelen 46 en 49, artikel 51, 
lid 1, artikel 52, leden 1 en 2, artikel 56, 
lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 62, lid 2, 
artikel 69, lid 3, artikel 75, leden 1 en 2, 
artikel 97, lid 2, artikel 98, lid 6, artikel 99, 
lid 2, artikel 101, lid 3, artikel 106, lid 3, de 
artikelen 110 en 111, artikel 114, lid 4, 
artikel 125, lid 1, artikel 132, lid 1, derde 

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

alinea, artikel 133, artikel 138, leden 1 en 
2, artikel 143, lid 2, artikel 144, lid 3, 
artikel 151, lid 3, artikel 153, lid 3, en 
artikel 159, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van de inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. it

Motivering

Dit betreft een technische correctie, aangezien artikel 26 van het voorstel voor een 
verordening geen lid 2 bevat.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanwijzing van elk 
referentielaboratorium van de Europese 
Unie zoals bedoeld in bijlage VII van 
Verordening (EG) nr. 882/2004 blijft van 
toepassing tot de aanwijzing, in elk van de 
betreffende gebieden, van een 
referentielaboratorium van de Europese 
Unie overeenkomstig artikel 91, lid 2 van 
deze verordening.

Or. it

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 148
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening (EG) nr. 1829/2003 wordt 
als volgt gewijzigd:

Schrappen
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a) Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:
i) de eerste en tweede alinea worden 
geschrapt;
ii) de derde alinea wordt vervangen door:

"De aanvrager van een vergunning voor 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen 
en diervoeders draagt bij in de kosten van 
de taken van de referentielaboratoria van 
de Europese Unie en de nationale 
referentielaboratoria die overeenkomstig 
artikel 91, lid 1, en artikel 98, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
this Regulation] voor dat gebied zijn 
aangewezen.";
iii) in de vijfde alinea wordt "en de 
bijlage" geschrapt;
iv) in de zesde alinea wordt "en die de 
bijlage aanpassen," geschrapt;
b) de bijlage wordt geschrapt.

Or. it

Motivering

De instelling van laboratoria voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 
zoals voorzien in artikel 32, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 blijft geldig.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 149
Verordening (EG) nr. 1831/2003

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening (EG) nr. 1831/2003 wordt 
als volgt gewijzigd:

Schrappen

a) Artikel 7, lid 3, onder a), wordt 
vervangen door:
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"een schriftelijke verklaring dat drie 
monsters van het toevoegingsmiddel door 
de aanvrager rechtstreeks naar het in 
artikel 21 bedoelde referentielaboratorium 
van de Europese Unie zijn gezonden;";
b) Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:
i) de eerste, derde en vierde alinea worden 
geschrapt;
ii) de tweede alinea komt als volgt te 
luiden:
"Aanvragers van een vergunning voor 
toevoegingsmiddelen dragen bij in de 
kosten van de werkzaamheden van het 
referentielaboratorium van de Europese 
Unie en de nationale referentielaboratoria 
die overeenkomstig artikel 91, lid 1, en 
artikel 98, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
voor dat gebied zijn aangewezen.";
c) bijlage II wordt geschrapt.

Or. it

Motivering

De instelling van communautaire laboratoria zoals voorzien in artikel 21, lid 1 van 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding blijft 
geldig. 

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) De referentiecentra van de 
Europese Unie voor de authenticiteit en 
de integriteit van de voedselketen.

Or. it
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 161 – lid 1 – letter b
Verordening (EU) nr. […]/2013
Artikel 29 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De in lid 1 bedoelde subsidies kunnen 
worden verleend aan één nationaal 
referentielaboratorium per lidstaat voor 
elk referentielaboratorium van de Europese 
Unie voor plantgezondheid tot drie jaar na 
de aanwijzing ervan.

Or. it

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 162 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) artikel 26, lid 1, letter b, punt iv, 
artikel 33, leden 1 tot en met 4, is van 
toepassing met ingang van [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 5 years].

Or. it

Motivering

Artikel 26, lid 1, letter b, punt (iv) valt onder het toepassingsgebied van deze verordening.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 162 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

De letters c) en i) vallen onder het toepassingsgebied van het voorstel voor een verordening.
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TOELICHTING

Voedselveiligheid speelt van oudsher een centrale rol in het optreden van de Europese Unie. 
Het waarborgen van een hoog gezondheidsniveau voor mensen, dieren en planten in de hele 
voedselketen is een in het Verdrag verankerde doelstelling van de EU, die in de loop der jaren 
tot een wetgevingscorpus van circa 70 wetten heeft geleid dat de Europese 
agrovoedingsindustrie in staat stelt internationaal erkende veiligheids- en kwaliteitsniveaus te 
bereiken. 

De agrovoedingsindustrie is de op een na grootste industriële sector in de EU, met een totale 
output van de voedselketen van ongeveer 750 miljard euro per jaar en ruim 48 miljoen 
werknemers: vanaf de primaire productie tot de detailhandel en de catering. 

Binnen de voedselketen vormen de officiële controles een cruciaal onderdeel voor de 
waarborging van een hoog niveau van gezondheidsbescherming, maar ook voor de juiste 
tenuitvoerlegging van de complexe wetgeving in de hele voedselketen en het creëren van 
consumentenvertrouwen. Voor de sectoren diervoeding, levensmiddelen, diergezondheid en -
welzijn vallen de controles op dit moment onder Verordening (EG) nr. 882/2004, terwijl de 
controles in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de controle op residuen van 
diergeneesmiddelen in levende dieren of controles in verband met plantgezondheid, onder 
specifieke regelgeving vallen. 
Teneinde een geharmoniseerd en algemeen kader te creëren, brengt het voorstel voor een 
verordening de controles voor alle sectoren van de voedselketen (die momenteel onder circa 
16 verschillende verordeningen en richtlijnen vallen) samen in één wetstekst, door een 
uitgebreide evaluatie van de bestaande bepalingen gericht op het schrappen van overlappende 
wetgeving, of door een proportionele en flexibele aanpak om onmiddellijk te reageren op 
noodsituaties zoals bijvoorbeeld de oprichting van versnelde procedures voor de accreditatie 
van de officiële laboratoria.

Het rechtskader dat de EU tot dusver heeft ontwikkeld, is over het algemeen doeltreffend 
gebleken om risico's te voorkomen en te bestrijden. De producten van de EU behoren dankzij 
de controles waaraan zij worden onderworpen tot de veiligste ter wereld. De moderne 
wereldmarkt, en met name de steeds langere en complexere voedselketen stelt de Europese 
Unie echter bloot aan nieuwe risico’s en vergt een voortdurende verbetering van de controles 
doorheen de voedselketen. In de huidige regelgeving zijn met name de volgende 
tekortkomingen geconstateerd, die verdere verbetering behoeven:

- de noodzaak om het algemene rechtskader te vereenvoudigen, dat lijdt onder versnippering 
en overlappingen, die aanleiding geven tot verschillen in interpretatie en uitvoering op 
nationaal niveau;

- de noodzaak van een consequenter gebruik van "op risicoanalyse gebaseerde controles";
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- de noodzaak om de huidige onzekerheid omtrent de duurzaamheid van de officiële controles 
op lange termijn op te lossen door te zorgen voor een adequate en consequente financiering 
van deze controles;

- de noodzaak om voor een consistente aanpak in alle sectoren te zorgen. Bovendien is het 
noodzakelijk dat de berekeningsmethoden van de vergoedingen transparant en openbaar 
worden gemaakt; 

- De noodzaak van een meer systematisch en consequent gebruik van instrumenten voor 
administratieve samenwerking en van geautomatiseerde informatiesystemen.

In het licht hiervan verwelkomt de rapporteur het voorstel van de Europese Commissie om 
één geharmoniseerd kader op te richten voor de procedures van de officiële controles, 
waardoor de doelstellingen van de mededeling “Slimme regelgeving in de Europese Unie” 
worden nagestreefd. De rapporteur is van mening dat met het voorstel voor een verordening 
het doel wordt bereikt om te zorgen voor coherentie in het gehele controlesysteem door waar 
mogelijk geen ruimte te laten voor interpretaties op het moment dat de verordening in de 
lidstaten in werking zal treden.
De rapporteur is verheugd over de geïntegreerde aanpak van het voorstel voor een 
verordening en staat achter de aanpak van op risico gebaseerde controles.
De rapporteur is bovendien van mening dat de waakzaamheid bij controles aan de grenzen en 
op het gebied van vlees in geen geval mag worden verminderd. Om die reden moeten de 
controles worden uitgevoerd door hooggekwalificeerd personeel dat in staat is vast te stellen 
waar mogelijke risico’s en gevaren voor de menselijke gezondheid kunnen ontstaan. 

Minimale frequentie van de controles
De harmonisering van de frequentie van de controles biedt de consumenten 
veiligheidsgaranties. Daarom stelt de rapporteur een op het risico gebaseerde minimale 
frequentie voor die voor elk product, proces of elke activiteit op een verschillende wijze wordt 
vastgesteld, om te voorkomen dat er grote verschillen van lidstaat tot lidstaat ontstaan, zoals 
het geval is in de zuivelsector, waar in sommige lidstaten eens in de tien jaar controles worden 
uitgevoerd, terwijl in andere lidstaten de controles jaarlijks plaatsvinden. Dit is niet alleen van 
invloed op de verkoopprijs, maar kan ook gevolgen hebben voor de veiligheid van het op de 
markt gebrachte product. Het is dus noodzakelijk vertrouwen bij de consumenten tot stand te 
brengen door middel van een homogeen controlesysteem met een gelijke frequentie in alle 
lidstaten van de EU.

Voedselfraude
Het complexe wetgevingscorpus behoedt de Europese consumenten niet van mogelijke 
voedselfraude, zoals onlangs is gebleken bij het paardenvleesschandaal. Om het ontstaan van 
nieuwe gevallen zo veel mogelijk te beperken stelt de rapporteur voor Europese 
referentiecentra op te richten die de specifieke taak hebben methoden te ontwikkelen en goed 
te keuren die gebruikt worden in geval van opzettelijke schendingen van de in artikel 1, lid 2 
van dit voorstel voor een verordening genoemde regelgeving.

Vrijstelling voor micro-ondernemingen en vergoedingen
Hoewel de rapporteur gunstig gestemd is over het beginsel om micro-ondernemingen vrij te 
stellen van de betaling van verplichte vergoedingen en hier achter staat, is hij van mening dat 
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de vastgestelde criteria te ruim zijn en tot gevolg heeft dat gemiddeld 80 tot 90% van de 
ondernemingen die actief zijn in de voedselketen van de betaling worden vrijgesteld. Deze 
bepaling kan leiden tot een vermindering van de controles en/of een verhoging van de 
vergoedingen voor ondernemingen met een omzet of balans van meer dan 2 miljoen euro. 
Daarom stelt de rapporteur voor de drempel te verlagen naar 200 000 euro, die op dit moment 
slechts indicatief is en een nadere beoordeling vergt. De rapporteur zal zich hierover buigen 
en een vrijstellingsdrempel vaststellen waarbij de micro-ondernemingen die vanwege hun 
productiecapaciteit daadwerkelijk niet in staat zijn de kosten van de controles te dragen in 
stand worden gehouden.
Naar het oordeel van de rapporteur moeten de kosten voor het opleiden van voor de controles 
geschikt personeel bij de berekening van de vergoedingen worden uitgesloten, omdat deze 
met het oog op de waarborging van de kwaliteit van de geleverde diensten volledig gedragen 
moeten worden door de bevoegde autoriteit. Bovendien moeten de door de bevoegde 
autoriteit geïnde vergoedingen de kosten van de controles volledig dekken.

Aangezien er voor de opstelling van het verslag geen gelegenheid is geweest voor een 
gedachtewisseling, heeft de rapporteur zich vooralsnog enkel geconcentreerd op de 
belangrijkste aspecten en zal hij de voorgestelde tekst later verder bewerken en integreren.


