
PA\709279DA.doc PE402.658v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2007/0293(COD)

22.2.2008

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til 
Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse 
retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår 
forskriftsproceduren med kontrol
Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol
Del 2
(KOM(2007)0824 – C6-0476/2007 – 2007/0293(COD))

Rådgivende ordfører: Miroslav Ouzký



PE402.658v01-00 2/11 PA\709279DA.doc

DA

PA_Legam



PA\709279DA.doc 3/11 PE402.658v01-00

DA

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 2,5 – stk. -1 (nyt)
Direktiv 2004/9/EF
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Artikel 6, stk. 3, affattes således:
"3. Hvis Kommissionen finder, at 
ændringer af dette direktiv er 
nødvendige for at løse de i stk. 1 nævnte 
problemer, vedtager den disse ændringer.
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 7, stk. 3.”

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 3,3 – stk. 4 (nyt)
Direktiv 1994/62/EF
Artikel 19 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) De ændringer, der er nødvendige for at 
tilpasse identifikationssystemet (jf. artikel 
8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, sidste led) og 
skemaerne i relation til databaserne (jf. 
artikel 12, stk. 3, og bilag III) til den 
videnskabelige og tekniske udvikling, 
vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 
21, stk. 2.

Kommissionen tilpasser 
identifikationssystemet (jf. artikel 8, stk. 2, 
og artikel 10, stk. 2, sidste led) til den 
videnskabelige og tekniske udvikling.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.
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De ændringer, der er nødvendige for at 
tilpasse skemaerne i relation til databaserne 
(jf. artikel 12, stk. 3, og bilag III) til den 
videnskabelige og tekniske udvikling, 
vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 
21, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 3,6 – stk. -1 (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 14, stk. 1, første punktum, 
affattes således:
"[…] vedtager Kommissionen senest den 
30. september 2003 retningslinjer for 
overvågning og rapportering af 
emissioner fra aktiviteterne i bilag I af 
de drivhusgasser, der er anført for de 
pågældende aktiviteter. 
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 23, stk. 3."

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 3,6 – stk. 5 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Artikel 24, stk. 3, affattes som følger:
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“3. Kommissionen kan på eget initiativ 
eller skal efter anmodning fra en 
medlemsstat vedtage overvågnings- og 
rapporteringsretningslinjer for 
emissioner fra aktiviteter, installationer 
og drivhusgasser, der ikke er anført i 
bilag I, [...] hvis overvågningen af og 
rapporteringen om disse emissioner kan 
foretages tilstrækkelig præcist.
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 23, stk. 3."

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 3,9 – stk. 3)
Forordning (EF) nr. 1013/2006
Artikel 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan efter 
forskriftsproceduren i artikel 59a, stk. 2, 
vedtage følgende yderligere 
foranstaltninger i forbindelse med 
gennemførelse af denne forordning:

1. Kommissionen kan efter 
forskriftsproceduren i artikel 59a, stk. 2, 
vedtage følgende yderligere 
foranstaltninger i forbindelse med 
gennemførelse af denne forordning:

a) retningslinjer for anvendelse af artikel 
12, stk. 1, litra g)

a) retningslinjer for anvendelse af artikel 
12, stk. 1, litra g)

b) retningslinjer for anvendelse af artikel 
15 i forbindelse med identifikation og 
sporing af affald, der undergår væsentlige 
forandringer under den midlertidige 
nyttiggørelse eller bortskaffelse

b) retningslinjer for anvendelse af artikel 
15 i forbindelse med identifikation og 
sporing af affald, der undergår væsentlige 
forandringer under den midlertidige 
nyttiggørelse eller bortskaffelse

c) retningslinjer for de kompetente 
myndigheders samarbejde i forbindelse 
med ulovlige overførsler som omhandlet i 
artikel 24

c) retningslinjer for de kompetente 
myndigheders samarbejde i forbindelse 
med ulovlige overførsler som omhandlet i 
artikel 24

d) tekniske og organisationsmæssige krav 
til den praktiske gennemførelse af 
elektronisk dataudveksling ved 

d) tekniske og organisationsmæssige krav 
til den praktiske gennemførelse af 
elektronisk dataudveksling ved 
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forelæggelse af dokumenter og oplysninger 
i overensstemmelse med artikel 26, stk. 4

forelæggelse af dokumenter og oplysninger 
i overensstemmelse med artikel 26, stk. 4

e) yderligere retningslinjer for anvendelsen 
af sprog som omhandlet i artikel 27

e) yderligere retningslinjer for anvendelsen 
af sprog som omhandlet i artikel 27

f) præcisering af de proceduremæssige 
krav i afsnit II for så vidt angår deres 
anvendelse på eksport, import og transit af 
affald fra, til og gennem Fællesskabet

f) præcisering af de proceduremæssige 
krav i afsnit II for så vidt angår deres 
anvendelse på eksport, import og transit af 
affald fra, til og gennem Fællesskabet

g) yderligere retningslinjer vedrørende 
udefinerede juridiske begreber.
2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger for 
følgende:

2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger for 
følgende:

a) en metode til beregning af den 
finansielle sikkerhed eller tilsvarende 
forsikring, som fastsat i artikel 6

a) en metode til beregning af den 
finansielle sikkerhed eller tilsvarende 
forsikring, som fastsat i artikel 6

b) yderligere betingelser og krav i 
forbindelse med forhåndsgodkendte 
nyttiggørelsesanlæg som omhandlet i 
artikel 14.

b) yderligere betingelser og krav i 
forbindelse med forhåndsgodkendte 
nyttiggørelsesanlæg som omhandlet i 
artikel 14.

ba) yderligere retningslinjer vedrørende 
udefinerede juridiske begreber.

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 59a, stk. 3."

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i
artikel 59a, stk. 3."

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 6,5 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 998/2003
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Artikel 7 affattes således:

"Transport mellem medlemsstater eller 
fra et område, der er nævnt i bilag II, 
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del B, afdeling 2, af dyr af de arter, der 
er opført i bilag I, del C, er ikke 
undergivet noget krav om 
rabiesvaccination. Om nødvendigt 
opstiller Kommissionen med hensyn til 
andre sygdomme særlige krav -
herunder en eventuel begrænsning af 
antallet af dyr. Disse foranstaltninger, 
der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved at supplere den, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 24, stk. 4. Med hensyn til andre 
sygdomme kan der opstilles en model til 
en attest, der skal ledsage dyrene, efter 
forskriftsproceduren i artikel 24, stk. 2.”

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 6,5 – stk. -1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 998/2003
Artikel 8 - stk. 3 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) Artikel 8, stk. 3, litra a), affattes 
således:

“selskabsdyr, som stammer fra de 
områder, der er nævnt i bilag II, del B, 
afdeling 2, og for hvilke det efter 
proceduren i artikel 24, stk. 2, er 
fastslået af Kommissionen, at disse 
områder anvender bestemmelser, som 
mindst svarer til EF-bestemmelserne, på 
indførsler i henhold til dette kapitel, er 
omfattet af bestemmelserne i kapitel II. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
24, stk. 4.”
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Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 6,5 – stk. -1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 998/2003
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1b) Artikel 9 affattes således:

”Betingelserne for transport af dyr af de 
arter, der er opført i bilag I, del C, fra 
tredjelande fastlægges af Kommissionen.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 24, stk. 4. Den model til 
en attest, der skal ledsage dyretransporter, 
fastlægges efter forskriftproceduren i 
artikel 24, stk. 3.”

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 6,5 – stk. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 998/2003
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Artikel 17, stk. 1, affattes således:

”For så vidt angår transport af dyr af de 
arter, der er opført i bilag I, del A og B, 
kan der efter proceduren i artikel 24, 
stk. 2, fastlægges andre krav af teknisk 
karakter end kravene i denne 
forordning af Kommissionen. Disse 
foranstaltninger til ændring af ikke-



PA\709279DA.doc 9/11 PE402.658v01-00

DA

væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 24, stk. 4."

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 6,6 – stk. 3
Direktiv 2003/99/EF
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan vedtages passende overgangs- og 
gennemførelsesforanstaltninger efter 
proceduren i artikel 12, stk. 2."

Der kan vedtages passende overgangs- og 
gennemførelsesforanstaltninger ud over 
dem, der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv
ved supplering af det, efter 
forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 6,7 – stk. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 852/2004
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 12 affattes således:
“Der kan vedtages passende overgangs-
og gennemførelsesforanstaltninger ud 
over dem, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det, efter 
forskriftsproceduren i artikel 14, stk. 2.”

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 6,8 – stk. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 853/2004
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 9 affattes således:

“Der kan vedtages passende overgangs-
og gennemførelsesforanstaltninger ud 
over dem, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det, efter 
forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2.”

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 6,9 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 854/2004
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Artikel 16 affattes således:
“Der kan vedtages passende overgangs-
og gennemførelsesforanstaltninger ud 
over dem, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det, efter 
forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.”

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – del 6,10 – stk. - 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 183/2005
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 26 affattes således:
“Der kan vedtages passende overgangs-
og gennemførelsesforanstaltninger ud 
over dem, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det, efter 
forskriftsproceduren i artikel 31, stk. 2.”

Or. en
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