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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters 
sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel samt om ändring av 
förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) 
nr 1/2005, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 834/2007, (EG) nr 1099/2009, (EG) nr 1069/2009, 
(EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012 och (EU) nr [….]/2013 [Publikationsbyrån: inför 
numret för förordning om fastställandet av bestämmelser  för förvaltningen av utgifter 
för livsmedelskedjan, djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, 
växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel] och direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 
2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG och 2009/128/EG (förordningen om offentlig 
kontroll)
(COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0265),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2, 114 och 168.4 b i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C7-0123/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det motiverade yttrande från det luxemburgska parlamentet som lagts 
fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt 
med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det finns redan ett väletablerat och 
särskilt kontrollsystem för att kontrollera 
att bestämmelserna om den gemensamma 
organisationen av marknaderna för 
jordbruksprodukter följs (jordbruksgrödor, 
vin, olivolja, frukt och grönsaker, humle, 
mjölk och mjölkprodukter, nöt- och 
kalvkött, får- och getkött och honung). 
Denna förordning bör därför inte vara 
tillämplig på kontroll av efterlevnaden av 
bestämmelserna i rådets förordning (EG) 
nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om 
upprättande av en gemensam organisation 
av jordbruksmarknaderna och om särskilda 
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter 
(”enda förordningen om de gemensamma 
organisationerna av marknaden”).

(18) Det finns redan ett väletablerat och 
särskilt kontrollsystem för att kontrollera 
att bestämmelserna om den gemensamma 
organisationen av marknaderna för 
jordbruksprodukter följs (jordbruksgrödor, 
vin, olivolja, frukt och grönsaker, humle, 
mjölk och mjölkprodukter, nöt- och 
kalvkött, får- och getkött och honung). 
Denna förordning bör därför inte vara 
tillämplig på kontroll av efterlevnaden av 
bestämmelserna i rådets förordning (EG) 
nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om 
upprättande av en gemensam organisation 
av jordbruksmarknaderna och om särskilda 
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter 
(”enda förordningen om de gemensamma 
organisationerna av marknaden”), med 
undantag för kapitel I avdelning II del II i 
denna förordning.

Or. it

Motivering

Förordning (EG) nr 1234/2007 (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av 
marknaden) innehåller bestämmelser om offentlig kontroll inom livsmedelssektorn som ska 
harmoniseras med bestämmelserna i förslaget till förordning om offentlig kontroll.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet bör grunda sig på de senaste 
vetenskapliga analys-, testnings- och 
diagnostikmetoderna som tillhandahåller 

(60) Offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet bör grunda sig på de senaste 
vetenskapliga analys-, testnings- och 
diagnostikmetoderna som tillhandahåller 
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resultat som är goda, tillförlitliga och 
jämförbara i hela unionen. De metoder som 
de officiella laboratorierna använder samt 
kvaliteten och enhetligheten hos de analys-
, testnings- och diagnostikdata som de 
levererar bör därför förbättras 
kontinuerligt. För detta ändamål bör 
kommissionen kunna utse och räkna med 
expertstöd från Europeiska unionens 
referenslaboratorier på alla de områden i 
livsmedelskedjan där det finns behov av 
exakta och tillförlitliga analys-, testnings-
och diagnostikresultat. Europeiska 
unionens referenslaboratorier bör särskilt 
säkerställa att de nationella 
referenslaboratorierna och de officiella 
laboratorierna förses med aktuell 
information om tillgängliga metoder, samt 
anordna eller aktivt delta i jämförande 
provningar med andra laboratorier samt 
anordna kurser för nationella 
referenslaboratorier eller officiella 
laboratorier.

resultat som är goda, tillförlitliga och 
jämförbara i hela unionen. De metoder som 
de officiella laboratorierna använder samt 
kvaliteten och enhetligheten hos de analys-
, testnings- och diagnostikdata som de 
levererar bör därför förbättras 
kontinuerligt. För detta ändamål bör 
kommissionen kunna utse och räkna med 
expertstöd från Europeiska unionens 
referenslaboratorier på alla de områden i 
livsmedelskedjan där det finns behov av 
exakta och tillförlitliga analys-, testnings-
och diagnostikresultat. Europeiska 
unionens referenslaboratorier bör särskilt 
säkerställa att de nationella 
referenslaboratorierna och de officiella 
laboratorierna förses med aktuell 
information om tillgängliga metoder, samt 
anordna eller aktivt delta i jämförande 
provningar med andra laboratorier samt 
anordna kurser för nationella 
referenslaboratorier eller officiella 
laboratorier. Inom ramen för denna 
verksamhet kan den tekniska och 
vetenskapliga kompetensen vid 
kommissionen och dess 
forskningscentrum ställas till förfogande 
för EU:s officiella laboratorier. 
EU:s officiella laboratorier ska väljas ut 
genom ett offentligt urvalsförfarande.

Or. it

Motivering

Kommissionen förfogar över forskningscentrum, t.ex. Gemensamma forskningscentrumet 
(JRC), som kan stödja EU:s officiella laboratorier vid fastställandet av analys- och 
diagnostikmetoder för offentliga kontroller. 

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 60a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60a) Artikel 32.1 i förordning (EG) 
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nr 1829/2003 respektive artikel 21.2 i 
förordning (EG) nr 1831/2003 ger 
unionens referenslaboratorium för 
genetiskt modifierade livsmedel och foder 
och unionens referenslaboratorium för 
tillsatser i foder särskilda uppgifter inom 
ramen för förfarandet för godkännande 
av genetiskt modifierade livsmedel och 
foder eller tillsatser i foder, särskilt när 
det gäller att kontrollera, bedöma och 
validera de detekterings- eller 
analysmetoder som sökanden föreslår. 
Det har visat sig vara nödvändigt med 
kunskap och kompetens i fråga om 
kontroll, bedömning och validering av 
metoder inom godkännandeförfaranden 
för att säkerställa ett högkvalitativt och 
utvecklande bidrag till en effektiv 
offentlig kontroll. De laboratorier som 
utses enligt artikel 32.1 i förordning (EG) 
nr 1829/2003 och artikel 21.1 i 
förordning (EG) nr 1831/2003 bör således 
fungera som EU:s officiella laboratorier 
vid tillämpningen av denna förordning. 

Or. it

Motivering

Förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder och 
förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser innehåller bestämmelser om 
referenslaboratorier inom unionen för de sektorer som förordningarna avser. Laboratorierna 
avskaffas inte i förslaget till förordning om offentlig kontroll.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bestämmelserna i rådets förordning (EG) 
nr 1234/2007,

a) bestämmelserna i rådets förordning (EG) 
nr 1234/2007 inom andra områden än de 
som avses i kapitel I avdelning II del II i 
denna förordning,

Or. it
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Motivering

Förordning (EG) nr 1234/2007 (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av 
marknaden) innehåller bestämmelser om offentlig kontroll inom livsmedelssektorn som ska 
harmoniseras med bestämmelserna i förslaget till förordning om offentlig kontroll.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. växtskyddsmedel: växtskyddsmedel 
som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) 
nr 1107/2009. 

15. växtskyddsmedel: växtskyddsmedel 
som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) 
nr 1107/2009. I denna förordning avser 
”västskyddsmedel” även sådana 
verksamma ämnen som avses i artikel 2.2 
i förordning (EG) nr 1107/2009 och 
sådana andra ämnen eller preparat som 
avses i artikel 2.3 i denna förordning.

Or. it

Motivering

När det i förslaget till förordning hänvisas till ”västskyddsmedel” avses även sådana 
verksamma ämnen som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1107/2009 och sådana andra 
ämnen eller preparat som avses i artikel 2.3 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 32 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. officiell veterinär: av den behöriga 
myndigheten utnämnd veterinär som har 
lämpliga kvalifikationer för att genomföra 
offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet i enlighet med

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Motivering
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(Berör inte den svenska versionen.) 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. organ med delegerade uppgifter: en 
tredje part till vilken de behöriga 
myndigheterna har delegerat specifika 
uppgifter som ingår i den offentliga 
kontrollen.

38. organ med delegerade uppgifter: en 
tredje part till vilken de behöriga 
myndigheterna har delegerat specifika 
uppgifter som ingår i den offentliga 
kontrollen och annan offentlig 
verksamhet.

Or. it

Motivering

Organet med delegerade uppgifter utför förutom offentlig kontroll även ”annan offentlig 
verksamhet” såsom det definieras i artikel 2.2 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

39. kontrollmyndighet för ekologiska 
produkter: en medlemsstats offentliga 
administrativa organisation som de 
behöriga myndigheterna helt eller delvis 
har tilldelat sin behörighet vad avser 
tillämpningen av förordning (EG) 
nr 834/2007, eller i förekommande fall 
motsvarande myndighet i ett tredjeland 
eller motsvarande myndighet som bedriver 
verksamhet i ett tredjeland.

39. kontrollmyndighet för ekologisk 
produktion: en medlemsstats offentliga 
administrativa organisation som de 
behöriga myndigheterna helt eller delvis 
har tilldelat sin behörighet till inspektioner 
och intyganden inom området för 
ekologisk produktion enligt vad som 
fastställs i förordning (EG) nr 834/2007, 
eller i förekommande fall motsvarande 
myndighet i ett tredjeland eller 
motsvarande myndighet som bedriver 
verksamhet i ett tredjeland.

Or. it

Motivering
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Vid den offentliga kontrollen bör det säkerställas att förfarandena för ekologisk produktion 
följs i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga myndigheter som är ansvariga 
för att kontrollera att de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j följs får tilldela 
specifika uppgifter som ingår i den 
offentliga kontrollen till en eller flera 
kontrollmyndigheter för ekologiska 
produkter. I sådana fall ska de ge ett 
kodnummer till var och en av dem.

3. Behöriga myndigheter som är ansvariga 
för att kontrollera att de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 j följs får tilldela 
specifika uppgifter som ingår i den 
offentliga kontrollen till en eller flera 
kontrollmyndigheter för ekologisk 
produktion. I sådana fall ska de ge ett 
kodnummer till var och en av dem.

Or. it

Motivering

Vid den offentliga kontrollen bör det säkerställas att förfarandena för ekologisk produktion 
följs i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den berörda aktören har beretts tillfälle 
att yttra sig om den information som den 
behöriga myndigheten har för avsikt att 
offentliggöra eller på annat sätt 
tillhandahålla allmänheten innan den 
offentliggörs eller lämnas ut.

a) Den berörda aktören har beretts tillfälle 
att yttra sig över den information som den 
behöriga myndigheten har för avsikt att 
offentliggöra eller på annat sätt 
tillhandahålla allmänheten innan den 
offentliggörs eller lämnas ut.

Or. it

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
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Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den information som offentliggörs eller 
på annat sätt tillhandahålls allmänheten tar 
hänsyn till den berörda aktörens 
synpunkter eller offentliggörs eller lämnas 
ut tillsammans med sådana synpunkter.

(Berör inte den svenska versionen)

Or. it

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 139 för att fastställa en gemensam 
minifrekvens för sådan kontroll som avses 
i punkterna 1 och 2. I nödvändiga fall ska 
olika riskbaserade minimifrekvenser 
fastställas för de olika produkter, 
processer eller verksamheter som ska vara 
föremål för offentlig kontroll enligt denna 
förordning. 

Or. it

Motivering

Det är väsentligt att det på unionsnivå fastställs en minimifrekvens för kontroller för varje 
produkt, process eller verksamhet som ska vara föremål för kontroller. Minimifrekvensen 
måste således bli till en allmän regel. Detta kommer att bidra till att öka de europeiska 
konsumenternas förtroende.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Destinationsmedlemsstater får i den 
utsträckning som är absolut nödvändig för 
organisationen av den offentliga kontrollen 
kräva att aktörer som får djur eller varor 
levererade till dem från en annan 
medlemsstat anmäler djurens eller varornas 
ankomst.

7. Destinationsmedlemsstater ska i den 
utsträckning som är absolut nödvändig för 
organisationen av den offentliga kontrollen 
kräva att aktörer som får djur eller varor 
levererade till dem från en annan 
medlemsstat anmäler djurens eller varornas 
ankomst.

Or. it

Motivering

För att effektivisera kontrollerna bör medlemsstaterna kräva att ankomst av djur eller varor 
från andra medlemsstater ska anmälas.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) av aktörer och den verksamhet och drift 
som står under deras kontroll, av deras 
lokaler och processer, av lagringen, 
transporten och användningen av varor 
samt av djurhållningen.

c) av aktörer och den verksamhet och drift 
som står under deras kontroll, av deras 
lokaler och odlingar, av processer, av 
lagringen, transporten och användningen 
av varor samt av djurhållningen.

Or. it

Motivering

Kontrollerna omfattar även odlingar.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska 
genomföra offentlig kontroll med en hög 
grad av öppenhet och tillhandahålla 

1. De behöriga myndigheterna ska 
genomföra offentlig kontroll med en hög 
grad av öppenhet och tillhandahålla 
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allmänheten relevant information om hur 
den offentliga kontrollen är organiserad 
och hur den genomförs.

allmänheten relevant information om hur 
den offentliga kontrollen är organiserad 
och hur den genomförs, inbegripet 
relevant information som har betydelse 
för folkhälsan.

Or. it

Motivering

Även information som rör folkhälsan ska offentliggöras.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Typ, antal och resultat av offentlig 
kontroll.

a) Typ, antal och slutgiltiga resultat av 
offentlig kontroll.

Or. it

Motivering

Resultaten ska offentliggöras i slutet av kontrollförfarandet.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Behöriga myndigheter som utnyttjar 
den möjlighet som avses i första stycket 
ska se till att den information som 
offentliggörs om aktörernas klassning 
ständigt uppdateras och i synnerhet att 
informationen tar hänsyn till de allra 
senaste resultaten av offentlig kontroll.

Or. it

Motivering
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Det är viktigt att den information som offentliggörs om aktörernas klassning uppdateras med 
resultaten från de senaste kontrollerna.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Där behöriga myndigheter så kräver ska 
aktörerna i den utsträckning som krävs för 
att genomföra offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet ge personal vid de 
behöriga myndigheterna

Där behöriga myndigheter så kräver ska 
aktörerna i den utsträckning som krävs för 
att genomföra offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet ge personal vid de 
behöriga myndigheterna och organ med 
delegerade uppgifter, i händelse av 
delegering av riskkontrollen, i enlighet 
med artikel 25,

Or. it

Motivering

Liksom föreskrivs i artikel 25 i förslaget till förordning får den offentliga kontrollen 
delegeras, men även personal vid organ med delegerade uppgifter bör ha tillgång till 
information om aktörerna.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) tillgång till dokument och annan 
relevant information.

d) tillgång till dokument och annan 
relevant information för utförandet av 
sådan kontroll eller verksamhet.

Or. it

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska aktörerna bistå 
den behöriga myndighetens personal när 
den utför sina uppgifter.

2. Under offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska aktörerna bistå 
den behöriga myndighetens personal och 
organen med delegerade uppgifter i 
enlighet med artikel 25 när den utför sina 
uppgifter.

Or. it

Motivering

Liksom föreskrivs i artikel 25 i förslaget till förordning får den offentliga kontrollen 
delegeras, men det stöd som aktörerna ger personalen vid behöriga myndigheter ska även ges 
till personalen vid organ med delegerade uppgifter.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) närmare bestämmelser för hur de 
behöriga myndigheterna ska få tillgång till 
de elektroniska 
informationshanteringssystem som avses i 
punkt 1 b,

a) närmare bestämmelser för hur de 
behöriga myndigheterna och organen med 
delegerade uppgifter, i enlighet med 
artikel 25, ska få tillgång till de 
elektroniska informationshanteringssystem 
som avses i punkt 1 b,

Or. it

Motivering

Liksom föreskrivs i artikel 25 i förslaget till förordning får den offentliga kontrollen 
delegeras, men även personal vid organ med delegerade uppgifter bör kunna få tillgång till 
informationssystemen.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den offentliga kontrollen av produktionen Utöver kontrollen av efterlevnaden av de 
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av kött ska omfatta följande: allmänna bestämmelserna för kontroller 
som avses i artikel 8 ska den offentliga 
kontrollen av produktionen av kött omfatta 
följande:

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att förtydliga att de allmänna bestämmelser som avses i artikel 8 i 
förslaget till förordning är tillämpliga utöver de sektorsspecifika bestämmelserna.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Kriterier för att baserat på en 
riskanalys fastställa när den officiella 
veterinären inte behöver vara närvarande 
i slakterier och 
vilthanteringsanläggningar under den 
offentliga kontroll som avses i punkt 1.

utgår

Or. it

Motivering

För att förbättra säkerheten vid kontrollerna inom köttsektorn bör en veterinär alltid finnas 
på plats, särskilt när det rör sig om vilda djur och djur som fötts upp i det fria där det finns en 
större smittorisk från vilda djur.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Behovet av att möjliggöra fortsatt 
användning av traditionella metoder i alla 
led i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan för livsmedel. 

b) Behovet av att möjliggöra fortsatt 
användning av traditionella metoder i alla 
led i produktions-, lagrings-, 
bearbetnings- och distributionskedjan för 
livsmedel. 
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Or. it

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentlig kontroll för att kontrollera 
efterlevnaden av bestämmelserna om 
djurskyddskraven vid transport av djur ska
omfatta följande:

Utöver kontrollen av efterlevnaden av de 
allmänna bestämmelserna för kontroller 
som avses i artikel 8 ska den offentliga 
kontrollen för att kontrollera efterlevnaden 
av bestämmelserna om djurskyddskraven 
vid transport av djur omfatta följande:

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att förtydliga att de allmänna bestämmelser som avses i artikel 8 i 
förslaget till förordning är tillämpliga utöver de sektorsspecifika bestämmelserna.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De behöriga myndigheternas särskilda 
ansvarsområden och uppgifter utöver de 
som anges i punkt 1 och artiklarna 4, 8, 9, 
10.1, 11, 12, 13, 34.1, 34.2 och 36.

a) De behöriga myndigheternas särskilda 
ansvarsområden och uppgifter utöver de 
som anges i punkt 1 och artiklarna 4, 8, 9, 
10.1, 11, 12 och 13.

Or. it

Motivering

Bestämmelserna i artikel 34 (ett andra expertutlåtande) och de i artikel 36 (utseende av 
officiella laboratorier) handlar inte om de behöriga myndigheternas ansvar.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
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Artikel 20 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll med 
beaktande av, utöver de kriterier som avses 
i artikel 8.1, riskerna för hälsan, 
identiteten, kvaliteten och spårbarheten hos 
vissa kategorier av växtförökningsmaterial 
eller hos särskilda släkten och arter. 

b) Enhetliga särskilda krav för 
genomförandet av offentlig kontroll med 
beaktande av, utöver de kriterier som avses 
i artikel 8.1, riskerna för hälsan, 
identiteten, kvaliteten och spårbarheten hos 
alla kategorier av växtförökningsmaterial 
eller hos särskilda släkten och arter. 

Or. it

Motivering

De delegerade akterna ska fastställa särskilda enhetliga bestämmelser för fastställandet av 
minimikrav för kontroller som ska omfatta alla kategorier av växtförökningsmaterial.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) har tillräckliga befogenheter att utöva 
sådan offentlig kontroll som de har 
delegerats.

Or. it

Motivering

Organet med delegerade uppgifter ska verka för behörig myndighets räkning. Vid utövandet 
av sitt uppdrag ska organet med delegerade uppgifter utöva de befogenheter som den har 
tilldelats av den delegerade myndigheten.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det inte finns några sådana 
unionsbestämmelser som avses i punkt 1 

När det inte finns några sådana 
unionsbestämmelser som avses i punkt 1, i 
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ska de officiella laboratorierna för sina 
specifika behov av analys, testning och 
diagnostik använda de senaste metoderna 
med beaktande av

fråga om offentlig kontroll, ska de 
officiella laboratorierna för sina specifika 
behov av analys, testning och diagnostik 
använda de senaste metoderna med 
beaktande av följande aspekter i följande 
ordning:

Or. it

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med screening, riktad 
screening och annan offentlig verksamhet 
får vilken som helst av de metoder som 
anges i punkt 2 användas om det inte 
finns några sådana unionsbestämmelser 
som avses i punkt 1.

3. Genom undantag för punkt 2 får vilken 
som helst av de metoder som anges i 
punkt 2 användas i samband med 
screening, riktad screening och annan 
offentlig verksamhet om det inte finns 
några sådana unionsbestämmelser som 
avses i punkt 1. Detta gäller även för 
annan offentlig verksamhet.

Or. it

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Proverna ska tas, hanteras och märkas så 
att deras rättsliga, vetenskapliga och 
tekniska giltighet säkerställs.

6. Proverna ska tas, hanteras och märkas så 
att deras rättsliga, vetenskapliga och 
tekniska giltighet säkerställs. De prover 
som tas ska vara så omfattande att ett 
andra expertutlåtande kan göras, i 
förekommande fall, om aktören kräver 
detta i enlighet med artikel 34.

Or. it
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Motivering

De prover som tas bör bli föremål för ett andra expertutlåtande, och därför bör proverna 
vara så omfattande att testning och diagnos kan göras.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) att ett tillräckligt antal andra prover tas 
för ett andra expertutlåtande, eller

i) att ett tillräckligt antal prover tas för ett 
andra expertutlåtande, eller

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget görs i överensstämmelse med den föreslagna ändringen av artikel 33.6.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 46 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Varor som sänds som varuprover eller 
som visningsobjekt avsedda för 
utställningar och som inte är avsedda att 
släppas ut på marknaden.

utgår

Or. it

Motivering

Även om det rör sig om varor eller djur som inte är avsedda att användas som livsmedel kan 
de ändå orsaka virus och bakterier. Kontrollerna bör även omfatta varor och djur av detta 
slag eftersom syftet med förslaget till förordning är att i möjligaste mån förhindra spridning 
av sjukdomar och virus som kan medföra risker för människors och djurs hälsa.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 46 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Djur och varor som är avsedda att 
användas för vetenskapliga ändamål. 

utgår

Or. it

Motivering

Även om det rör sig om varor eller djur som inte är avsedda att användas som livsmedel kan 
de ändå orsaka virus och bakterier. Kontrollerna bör även omfatta varor och djur av detta 
slag eftersom syftet med förslaget till förordning är att i möjligaste mån förhindra spridning 
av sjukdomar och virus som kan medföra risker för människors och djurs hälsa.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana kontroller av djur ska utföras av en 
officiell veterinär eller under dennas 
överinseende.

Sådana kontroller av djur ska utföras av en 
officiell veterinär eller under överinseende
av denna, som kan låta sig bistås av 
lämpligt utbildad stödpersonal men dock 
måste ha det fortsatta ansvaret för de 
kontroller som utförs.

Or. it

Motivering

Vid utövandet av sin verksamhet får veterinären låta sig bistås av stödpersonal, men han eller 
hon måste ha det fortsatta ansvaret för kontrollerna.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led c – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) sällskapsdjur som uppfyller kraven i
artikel 5 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 576/201350a. 
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__________
50aEuropaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 576/2013 av den 
12 juni 2013 om förflyttning av 
sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och 
om upphävande av förordning (EG) 
nr 998/2003.

Or. it

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslut om sändningar av djur ska fattas av 
en officiell veterinär eller under dennas 
överinseende.

Beslut om sändningar av djur ska fattas av 
en officiell veterinär, som kan låta sig 
bistås av lämpligt utbildad stödpersonal 
men dock måste ha det fortsatta ansvaret 
för de kontroller som utförs.

Or. it

Motivering

Vid utövandet av sin verksamhet får veterinären låta sig bistås av stödpersonal, men han eller 
hon måste ha det fortsatta ansvaret för kontrollerna.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna har tillräckliga resurser 
för att genomföra offentlig kontroll ska de 
ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för 
följande:

För att säkerställa en effektiv offentlig 
kontroll ska de behöriga myndigheterna ta 
ut avgifter för att täcka kostnaderna för 
följande:

Or. it
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Motivering

De avgifter som aktörerna betalar bör bidra till att täcka kostnaderna för att finansiera den 
offentliga kontrollen.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den offentliga kontroll som avses i led a i 
denna punkt ska inte omfatta kontroll 
inom primärproduktionssektorn enligt 
definitionen i artikel 3.17 i förordning 
(EG) nr 178/2008, samt bearbetning av 
jordbruksprodukter på plats.

Or. it

Motivering

Primärsektorn omfattas av ett särskilt kontrollsystem med tvärvillkor för direktstöd som ingår 
i den gemensamma jordbrukspolitiken och i enlighet med senaste bestämmelserna om 
reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken i fråga om finansiering, förvaltning och 
kontroller. Av konsekvensskäl bör primärsektorn undantas från kravet på betalning av 
avgifter.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kostnader för utbildning av den 
personal som avses i led a, med undantag 
för den utbildning som krävs för att 
erhålla den kompetens som krävs för att 
vara anställd hos de behöriga 
myndigheterna.

utgår

Or. it

Motivering
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Den behöriga myndigheten bör stå för kostnaderna för att utbilda kontrollpersonalen.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När avgifter fastställs i enlighet med 
artikel 79.1 a ska storleken på den avgift 
som tas ut av varje aktör fastställas med 
hänsyn till i vilken omfattning aktörerna 
hittills har följt de bestämmelser som avses 
i artikel 1.2, vilket har fastställts genom 
offentlig kontroll, så att de avgifter som tas 
ut av aktörer som konsekvent följer 
bestämmelserna är lägre än de som tas ut 
av andra aktörer.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Motivering

Berör den italienska versionen.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företag som sysselsätter färre än 
10 personer och har en årsomsättning eller 
balansomslutning som inte överstiger 
2 miljoner euro ska undantas från 
betalning av de avgifter som föreskrivs i 
artikel 77.

2. Företag som har en årsomsättning eller 
balansomslutning som inte överstiger 
200 000 euro ska undantas från betalning 
av de avgifter som föreskrivs i artikel 77.

Or. it

Motivering

De företag som är verksamma i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan utgör i genomsnitt 
90 procent i Europeiska unionen. Det förslagna undantaget kommer oundvikligen att leda till 
en kraftig minskning av de resurser som krävs för utförandet av den offentliga kontrollen. 
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Undantaget bör begränsas till sådana små företag som på grund av sin produktionskapacitet 
inte kan bära kontrollkostnaderna. Det omsättningsrelaterade gränsvärde som föreslås är för 
närvarande endast vägledande i avvaktan på att det föreslås ett passande gränsvärde för små 
aktörer.

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) i förekommande fall samarbeta med 
EU:s forskningscentrum och 
kommissionens avdelningar för att 
utveckla höga standardiserade analys-, 
testnings- och diagnosmetoder.

Or. it

Motivering

Kommissionen förfogar över forskningscentrum, t.ex. Gemensamma forskningscentrumet 
(JRC), som kan stödja EU:s officiella laboratorier vid fastställandet av analys- och 
diagnosmetoder för offentliga kontroller. 

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Med undantag för punkterna 1 och 2 i 
denna artikel ska de referenslaboratorier 
som avses i artikel 32.1 i förordning (EG) 
nr 1829/2003 och artikel 21.1 i 
förordning (EG) nr 1831/2003 vara 
Europeiska unionens referenslaboratorier 
och ha de uppgifter och det ansvar som 
avses i artikel 92 i denna förordning samt 
för 
a) genetiskt modifierade organismer samt 
genetiskt modifierade livsmedel och foder,
b) tillsatser i foder.
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Or. it

Motivering

Förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder och 
förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser innehåller bestämmelser om 
referenslaboratorier inom unionen för de sektorer som förordningarna avser. Laboratorierna 
avskaffas inte i förslaget till förordning om offentlig kontroll.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkterna 1 och 2 i denna artikel ska 
tillämpas utan att det påverkar artikel 32, 
första stycket, i förordning (EG) nr 
1829/2003 och de bestämmelser som 
antagits på grundval av artikel 32.4 och 
32.5 i nämnda förordning samt artikel 21, 
första stycket, i förordning (EG) 
nr 1831/2003 och de bestämmelser som 
antagits på grundval av artikel 21.3 och 
21.4 i nämnda förordning.

Or. it

Motivering

Förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder och 
förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser innehåller bestämmelser om 
referenslaboratorier inom unionen för de sektorer som förordningarna avser. Laboratorierna 
avskaffas inte i förslaget till förordning om offentlig kontroll.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 96 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) bidra till utarbetandet eller 
samordningen av utarbetandet av metoder 
för att bedöma djurskyddsnivån och 
metoder för att förbättra djurskyddet,
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Or. it

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 96a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 96a
Utseende av Europeiska unionens 

referenscentrum för jordbruks- och 
livsmedelskedjans äkthet och integritet

1. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, utse unionens 
referenscentrum som ska stödja 
kommissionens och medlemsstaternas 
verksamhet för förebyggande, påvisande 
och bekämpning av avsiktliga 
överträdelser av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2.

2. Ett sådant utseende som avses i 
punkt 1 a ska ske genom ett offentligt 
urvalsförfarande och ses över 
regelbundet.
3. Europeiska unionens referenscentrum 
för den jordbruksbaserade 
livsmedelskedjans äkthet och integritet 
ska
a) besitta en hög vetenskaplig och teknisk 
kompetens inom de områden som 
omfattas av de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2 och kriminalteknisk kompetens 
på dessa områden och därmed kunna 
bedriva eller samordna forskning på 
högsta nivå inom området för varors 
äkthet och integritet och utveckla, 
tillämpa och godkänna metoder för 
avslöjande av avsiktliga överträdelser av 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2,
b) ha kvalificerad personal med lämplig 
utbildning inom de områden som avses i 
led a, samt nödvändig stödpersonal,
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c) förfoga över eller ha tillgång till den 
infrastruktur och utrustning samt de 
produkter som behövs för att utföra de 
uppgifter de ålagts,
d) se till att deras personal har god 
kännedom om internationella standarder 
och internationell praxis inom de 
områden som avses i led a och att den 
senaste forskningen på nationell nivå, 
unionsnivå och internationell nivå 
beaktas i deras arbete.

Or. it

Motivering

För att bekämpa bedrägerier inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn måste det utses 
referenscentrum för Europeiska unionen för den jordbruksbaserade livsmedelskedjans äkthet 
och integritet.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 96b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 96b 
Ansvarsområdet och uppgifterna för 

Europeiska unionens referenscentrum för 
jordbruks- och livsmedelskedjans äkthet 

och integritet
1. Unionens referenscentrum som utsetts i 
enlighet med artikel 96a.1 ska, i enlighet 
med årliga eller fleråriga arbetsprogram 
som godkänts av kommissionen, ansvara 
för att
a) dela med sig av särskilda kunskaper om 
varors äkthet och integritet och metoder 
för att avslöja avsiktliga överträdelser av 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2, 
med avseende på kriminalteknisk 
kompetens inom de områden som 
omfattas av dessa bestämmelser,
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b) göra särskilda analyser för att peka ut 
de delar inom den jordbruksbaserade 
livsmedelssektorn som eventuellt kan 
drabbas av avsiktliga och ekonomiskt 
motiverade överträdelser av de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 och 
ge stöd vid utarbetandet av särskilda 
tekniker och metoder för offentlig kontroll 
samt protokoll,
c) i nödvändiga fall utföra de uppgifter 
som avses i artikel 92.2 leden a–g,
d) i nödvändiga fall upprätta och lagra 
samlingar och banker med uppgifter om 
autentiskt referensmaterial som ska 
användas vid kontroll av varors äkthet 
eller integritet,
e) sprida forskningsresultat och tekniska 
innovationer på de områden som omfattas 
av deras arbetsområden. 

Or. it

Motivering

Liksom för andra referenscentrum inom Europeiska unionen bör man fastställa 
ansvarsområdena och uppgifterna för Europeiska unionens referenscentrum för den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 98 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Denna artikel ska tillämpas utan att 
det påverkar artikel 32, andra stycket, i 
förordning (EG) nr 1829/2003 och de 
bestämmelser som antagits på grundval av 
artikel 32.4 och 32.5 i nämnda förordning 
samt bilaga II till förordning (EG) 
nr 1831/2003 och de bestämmelser som 
antagits på grundval av artikel 21.3 och 
21.4 i nämnda förordning.

Or. it
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna artikel ska tillämpas utan att 
det påverkar artikel 32, andra stycket, i 
förordning (EG) nr 1829/2003 och de 
bestämmelser som antagits på grundval av 
artikel 32.4 och 32.5 i nämnda förordning 
samt bilaga II till förordning (EG) 
nr 1831/2003 och de bestämmelser som 
antagits på grundval av artikel 21.3 och 
21.4 i nämnda förordning.

Or. it

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 139 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Teknisk ändring eftersom punkt 2 inte finns med i artikel 26 i förslaget till förordning.
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 142 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utseendet av vart och ett av Europeiska 
unionens referenslaboratorier som avses i 
bilaga VII i förordning (EG) nr 882/2004 
ska fortsätta att gälla fram till att det i 
inom varje berört område utses ett 
referenslaboratorium för Europeiska 
unionen i enlighet med artikel 91.2 i 
denna förordning.

Or. it

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 148
Förordning (EG) nr 1829/2003
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordning (EG) nr 1829/2003 ska 
ändras på följande sätt:

utgår

a) Artikel 32 ska ändras på följande sätt:
i) Första och andra stycket ska utgå.
ii) Tredje stycket ska ersättas med 
följande:
”De som ansöker om godkännande av 
genetiskt modifierade livsmedel och foder 
ska bidra till kostnaderna för de 
arbetsuppgifter som utförs av Europeiska 
unionens referenslaboratorium och de 
nationella referenslaboratorier som 
utsetts på det området i enlighet med 
artiklarna 91.1 och 98.1 i förordning 
(EU) nr XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of this 
Regulation].”
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iii) I femte stycket ska orden ”och 
bilagan” utgå.
iv) I sjätte stycket ska orden ”och anpassa 
bilagorna” utgå.
b) Bilagan ska utgå.

Or. it

Motivering

Det laboratorium för genetiskt modifierade livsmedel och foder som anges i artikel 32.1 i 
förordning (EG) nr 1829/2003 ska finnas kvar.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 149
Förordning (EG) nr 1831/2003

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordning (EG) nr 1831/2003 ska 
ändras på följande sätt:

utgår

a) Artikel 7.3 f ska ersättas med följande:

”Ett skriftligt intygande att sökanden har 
skickat tre prover av fodertillsatsen direkt 
till det Europeiska unionens 
referenslaboratorium som avses i 
artikel 21.”
b) Artikel 21 ska ändras på följande sätt:
i) Första, tredje och fjärde stycket ska 
utgå.
ii) Andra stycket ska ersättas med 
följande:
”De som ansöker om godkännande av 
fodertillsatser ska bidra till kostnaderna 
för de arbetsuppgifter som utförs av 
Europeiska unionens 
referenslaboratorium och de nationella 
referenslaboratorier som utsetts på det 
området i enlighet med artiklarna 91.1 
och 98.1 i förordning (EU) nr XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
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number of this Regulation].”
c) Bilaga II skall utgå.

Or. it

Motivering

Gemenskapens referenslaboratorium som avses i artikel 21.1 i förordning (EG) nr 1831/2003 
om fodertillsatser ska finnas kvar. 

Ändringsförslag 55

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Europeiska unionens referenscentrum 
för den jordbruksbaserade 
livsmedelskedjans äkthet och integritet.

Or. it

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 161 – punkt 1 – led b
Förordning (EU) nr […]/2013
Artikel 29a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Sådana bidrag som avses i punkt 1 får 
beviljas till ett enda nationellt 
referenslaboratorium i varje medlemsstat 
för vart och ett av Europeiska unionens 
referenslaboratorium för växtskydd i upp 
till tre år efter det att det berörda 
referenslaboratoriet för 
Europeiska unionens utsetts.”]

Or. it
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 162 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Artikel 26.1 b iv, 33.1, 33.2, 33.3 och 
33.4 ska tillämpas från och med den 
[Publikationsbyrån: inför datum 5 år efter 
denna förordnings ikraftträdande].

Or. it

Motivering

Artikel 26.1 b iv omfattas av förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 162 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Artiklarna 15.1, 18.1, 45–62, 76–84, 
150 b, 150 c i, 152 b i, 154 b i, 155 b i och 
156 b ska tillämpas från och med den 
[Publikationsbyrån: inför datum 3 år efter 
denna förordnings ikraftträdande].

Or. it

Motivering

Leden c och i omfattas av förslaget till förordnings tillämpningsområde.
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MOTIVERING

Livsmedelssäkerhet har alltid haft en central plats i unionens åtgärder. Att garantera en hög 
skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt växters sundhet i hela livsmedelskedjan är 
ett mål i fördraget om Europeiska unionen, som under årens lopp har blivit till 
en lagstiftningssamling med omkring 70 rättsakter genom vilka den jordbruksbaserade 
livsmedelsindustrin i Europa kan få internationellt erkända höga skydds- och kvalitetsnivåer.

Den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin är den näst största branschen i EU:s näringsliv, 
med en total produktion inom livsmedelskedjan på cirka 750 miljarder euro om året, och 
sysselsätter över 48 miljoner människor, från primärproduktion till detaljhandel och catering.

Offentlig kontroll är en viktig del inom livsmedelskedjan för att garantera en hög skyddsnivå 
för hälsan och en korrekt tillämpning av den komplexa lagstiftningen i hela den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan och för att inge förtroende hos konsumenterna. När det 
gäller sektorerna för foder och livsmedel samt djurs hälsa och välbefinnande regleras 
kontrollerna för närvarande av förordning (EG) nr 882/2004 medan kontroller på andra 
områden, t.ex. kontroll av resthalter av veterinärmedicinska läkemedel hos levande djur eller 
kontroller av växters sundhet, omfattas av särskilda bestämmelser.

För att skapa en harmoniserad och allmän ram samlas alla kontroller inom alla områden av 
den jordbruksbaserade livsmedelskedjan (som för närvarande omfattas av cirka 16 olika 
lagstiftningstexter i form av förordningar och direktiv) i en enda text i förslaget till 
förordning. Vidare föreslås en ingående översyn av gällande bestämmelser för att eliminera 
överlappningar eller möjliggöra en proportionerlig och flexibel metod för att vidta omedelbara 
åtgärder i nödsituationer, t.ex. genom att införa påskyndade förfaranden för ackreditering av 
officiella laboratorier.

Den gällande EU-lagstiftningen har på det hela taget visat sig vara ändamålsenlig för att 
förebygga och motverka risker. EU:s produkter är bland de säkraste i världen just tack vara de 
kontroller som de måste genomgå. Dagens globala marknad och i synnerhet den allt längre 
och mer komplicerade jordbruksbaserade livsmedelskedjan utsätter dock EU för nya risker 
och kräver ständigt förbättrade kontroller i hela kedjan. De brister som konstaterats i den 
nuvarande lagstiftningen och som kräver ytterligare förbättring är i synnerhet följande:

– Behovet att förenkla den allmänna lagstiftningen, som präglas av uppsplittring och 
överlappningar, vilket medför att den tolkas och tillämpas på olika sätt i 
medlemsstaterna.

–  Behovet av en mer konsekvent tillämpning av principen om riskbaserade kontroller.

– Behovet att åtgärda den befintliga osäkerheten kring de offentliga kontrollernas 
hållbarhet på sikt genom att ge lämplig och konsekvent finansiering till dessa.

– Behovet att säkerställa en enhetlig metod inom alla sektorer. Vidare måste det råda full 
insyn i de metoder som används för att beräkna avgifter.
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– Behovet av ett mer systematiskt och konsekvent utnyttjande av instrument för 
administrativt samarbete och datoriserade informationssystem.

Mot denna bakgrund välkomnar föredraganden kommissionens förslag om att införa en 
gemensam och harmoniserad ram för förfaranden för offentlig kontroll och på så sätt uppfylla 
målen i meddelandet om smart lagstiftning i Europeiska unionen. Föredraganden anser att 
förslaget till förordning uppfyller målet att skapa koherens inom kontrollsystemet genom att 
där så är möjligt inte lämna något utrymme för tolkning i fråga om när förordningen ska träda 
i kraft i medlemsstaterna.

Föredraganden välkomnar det integrerade tillvägagångssättet i förslaget till förordning och 
samtycker till metoden med riskbaserade kontroller. Vidare anser föredraganden att man vare 
sig kan eller bör sänka vaksamheten vid gränskontrollerna och inom köttsektorn och att 
kontrollerna därför bör utföras av högkvalificerad personal som kan bedöma om det kan 
uppkomma eventuella risker och faror för människors hälsa.

Minimifrekvens för offentliga kontroller
Harmoniseringen av kontrollernas frekvens kommer att ge konsumenterna säkerhetsgarantier. 
Föredraganden föreslår därför att det fastställs riskbaserade minimifrekvenser för varje 
produkt, process eller verksamhet för att undvika stora skillnader mellan länderna, liksom 
sådana som påträffats inom mejeriindustrin, inom vilken det görs kontroller vart tionde år i 
vissa länder och årligen i andra. Detta ger inte bara återverkningar på slutpriset utan kan även 
ge säkerhetsmässiga konsekvenser för den produkt som släpps ut på marknaden. Därför är det 
nödvändigt att skapa förtroende bland konsumenterna genom att inrätta ett enhetligt system 
med lika frekventa kontroller i varje EU-medlemsstat.

Livsmedelsfusk
Den komplexa lagstiftningssamlingen har dock inte förskonat de europeiska konsumenterna 
från möjligheterna till livsmedelsfusk, vilket den senaste hästköttsskandalen påvisar. För att i 
möjligaste mån förhindra uppkomsten av nya fall, föreslår föredraganden att det inrättas 
europeiska referenscentrum med den särskilda uppgiften att utveckla och godkänna de 
metoder som ska användas vid avsiktliga överträdelser av de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2 i förslaget till förordning.

Undantag för mikroföretag samt avgifter
Föredraganden välkomnar och samtycker till principen om att mikroföretag ska undantas från 
kravet på betalning av obligatoriska avgifter. Föredraganden anser dock att kriterierna ifråga 
är alltför generella och att de skulle kunna leda till att i genomsnitt 80–90 procent av 
företagen inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn undantas från betalningskravet. 
Konsekvenserna av denna bestämmelse skulle kunna leda till färre kontroller och/eller höjda 
avgifter för de företag som har en omsättning eller balansomslutning på över 
två miljoner euro. Därför föreslår föredraganden en sänkning av tröskelvärdet till 200 000 
euro. Detta tröskelvärde är för närvarande endast ungefärligt och kräver en närmare 
undersökning som föredraganden förbehåller sig att göra för att fastställa ett passande 
gränsvärde för mikroföretag som på grund av sin produktionskapacitet faktiskt inte kan bära 
kontrollkostnaderna.
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Enligt föredraganden bör man vid avgiftsberäkningen bortse från kostnader för utbildning av 
kontrollpersonal eftersom dessa helt och hållet bör bäras av den behöriga myndighet som ska 
garantera kvaliteten på den erbjudna tjänsten. De avgifter som den behöriga myndigheten tar 
ut bör dessutom täcka samtliga kontrollkostnader.

Eftersom det inte fanns någon möjlighet till diskussion innan betänkandet utarbetades, har 
föredraganden hittills endast fokuserat på de viktigaste aspekterna och reserverar sig för 
eventuella synpunkter på och ändringar i den föreslagna texten.


