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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – del 2.5 – punkt -1 (ny)
Direktiv 2004/9/EG
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Artikel 6.3 ska ersättas med följande:
”3. Om kommissionen finner att 
ändringar av detta direktiv är 
nödvändiga för att lösa de i punkt 1 
nämnda problemen, ska den anta dessa 
ändringar.
De åtgärder som krävs för att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 7.3.”

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – del 3.3 – punkt 4
Direktiv 1994/62/EG
Artikel 19 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De ändringar som är nödvändiga för 
att anpassa det identifieringssystem som 
avses i artikel 8.2 och artikel 10 andra 
stycket sista strecksatsen och de format för 
databassystemet som avses i artikel 12.3 

a) Kommissionen ska anpassa det 
identifieringssystem som avses i artikel 8.2 
och artikel 10 andra stycket sista 
strecksatsen till vetenskapliga och tekniska 
framsteg. De åtgärder som avser att ändra 
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och bilaga 3 till vetenskapliga och tekniska 
framsteg ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 21.2.

icke väsentliga delar i detta direktiv ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 21.3.
De ändringar som är nödvändiga för att 
anpassa formaten för det databassystem 
som avses i artikel 12.3 och bilaga 3 till 
vetenskapliga och tekniska framsteg ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 21.2.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – del 3.6 – punkt 1a (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 14 – punkt 1 – mening 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 14.1 ska första meningen
ersättas med följande:
”Kommissionen ska senast den 
30 september 2003 anta riktlinjer för 
övervakning och rapportering av 
utsläpp från de verksamheter som anges 
i bilaga I av de växthusgaser som anges 
för dessa verksamheter […].
De åtgärder som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 23.3.”

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – del 3.6 – punkt 5a (ny)
Direktiv 2003/87/EG
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Artikel 24.3 ska ersättas med 
följande:
”3. Kommissionen får på eget initiativ 
eller ska på begäran av en medlemsstat 
anta riktlinjer för övervakning och 
rapportering av utsläpp från 
verksamheter, anläggningar och 
växthusgaser som inte anges i bilaga I 
[…], om övervakningen och 
rapporteringen av dessa utsläpp kan 
göras med tillräcklig noggrannhet.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 23.3.”

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – del 3.9 – punkt 3
Förordning (EG) nr 1013/2006
Artikel 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 59 a 2, anta följande ytterligare 
åtgärder avseende tillämpningen av denna 
förordning:

1. Kommissionen får, i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 59 a 2, anta följande ytterligare 
åtgärder avseende tillämpningen av denna 
förordning:

a) Riktlinjer för tillämpningen av 
artikel 12.1 g.

a) Riktlinjer för tillämpningen av 
artikel 12.1 g.

b) Riktlinjer för tillämpningen av artikel 15 b) Riktlinjer för tillämpningen av artikel 15 
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vid identifiering och spårning av avfall 
som genomgår väsentliga förändringar 
under behandling i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande.

vid identifiering och spårning av avfall 
som genomgår väsentliga förändringar 
under behandling i avvaktan på återvinning 
eller bortskaffande.

c) Riktlinjer för samarbetet mellan de 
behöriga myndigheterna i samband med 
hanteringen av olagliga transporter enligt 
artikel 24.

c) Riktlinjer för samarbetet mellan de 
behöriga myndigheterna i samband med 
hanteringen av olagliga transporter enligt 
artikel 24.

d) Tekniska och organisatoriska krav för 
det praktiska genomförandet av 
informationsutbyte på elektronisk väg när 
det gäller översändande av dokumentation 
och information i enlighet med artikel 26.4.

d) Tekniska och organisatoriska krav för 
det praktiska genomförandet av 
informationsutbyte på elektronisk väg när 
det gäller översändande av dokumentation 
och information i enlighet med artikel 26.4.

e) Ytterligare riktlinjer för vilka språk som 
ska användas enligt artikel 27.

e) Ytterligare riktlinjer för vilka språk som 
ska användas enligt artikel 27.

f) Ytterligare klarläggande av 
förfarandereglerna i avdelning II vad avser 
deras tillämpning på export, import och 
transitering av avfall från, till och genom 
gemenskapen.

f) Ytterligare klarläggande av 
förfarandereglerna i avdelning II vad avser 
deras tillämpning på export, import och 
transitering av avfall från, till och genom 
gemenskapen.

g) Ytterligare riktlinjer för icke 
definierade juridiska termer.
2. Kommissionen får anta 
genomförandeåtgärder gällande följande:

2. Kommissionen får anta 
genomförandeåtgärder gällande följande:

a) En metod för beräkning av den 
ekonomiska säkerheten eller motsvarande 
försäkring i enlighet med artikel 6.

a) En metod för beräkning av den 
ekonomiska säkerheten eller motsvarande 
försäkring i enlighet med artikel 6.

b) Ytterligare villkor och krav avseende 
återvinningsanläggningar som 
förhandsgodkänts enligt artikel 14.

b) Ytterligare villkor och krav avseende 
återvinningsanläggningar som 
förhandsgodkänts enligt artikel 14.

ba) Ytterligare riktlinjer för icke 
definierade juridiska termer.

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 59 a 3.

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 59 a 3.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – del 6.5 – punkt -1 (ny)
Förordning (EG) nr 998/2003
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Artikel 7 ska ersättas med följande:
”Inga krav beträffande rabies ska gälla 
för transporter mellan medlemsstater 
eller för införsel från ett territorium 
enligt del B i bilaga II, för djur av de 
arter som anges i del C i bilaga I. Vid 
behov ska kommissionen fastställa
särskilda krav - däribland en eventuell 
begränsning av antalet djur […] - för 
andra sjukdomar. De åtgärder som avser
att ändra icke väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 24.4. En förlaga till intyg avsedda 
att åtfölja djuren får utarbetas för andra 
sjukdomar i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 24.2.”

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – del 6.5 – punkt -1a (ny)
Förordning (EG) nr 998/2003
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I artikel 8.3 ska led a ersättas med 
följande:
”a) Sällskapsdjur som härrör från de 
territorier som anges i avsnitt 2 i del B i 
bilaga II, inom vilka kommissionen har 
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konstaterat att det tillämpas regler som 
minst motsvarar gemenskapsreglerna i 
detta kapitel, ska omfattas av reglerna i 
kapitel II. De åtgärder som avser att 
ändra icke väsentliga delar i denna 
förordning ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 24.4.”

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – del 6.5 – punkt -1b (ny)
Förordning (EG) nr 998/2003
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) Artikel 9 ska ersättas med följande:
”Kommissionen ska fastställa villkor för 
transporter av djur av de arter som 
anges i del C i bilaga I från tredje land.
De åtgärder som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 24.4. Den 
förlaga till intyg som ska åtfölja djuren 
ska utarbetas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 24.3.”

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – del 6.5 – punkt -1a (ny)
Förordning (EG) nr 998/2003
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 17 ska stycke 1 ersättas med 
följande:
”För transport av djur av de arter som 
anges i delarna A och B i bilaga I får
kommissionen fastställa andra villkor av 
teknisk karaktär än de som fastställs i 
denna förordning. De åtgärder som avser
att ändra icke väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 24.4.”

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – del 6.6 – punkt 3
Direktiv 2003/99/EG
Artikel 11 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eventuella övergångs- eller 
genomförandeåtgärder får antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 12.2.”

Andra eventuella övergångs- eller 
genomförandeåtgärder än de som avser att 
ändra icke väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det får antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 12.2.”

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – del 6.7 – punkt 2a (ny)
Förordning (EG) nr 852/2004
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 12 ska ersättas med följande:
”Andra genomförandeåtgärder och 
övergångsbestämmelser än de som avser
att ändra icke väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det får 
fastställas i enlighet med det
föreskrivande förfarandet i artikel 14.2.”

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – del 6.8 – punkt 2a (ny)
Förordning (EG) nr 853/2004
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 9 ska ersättas med följande:
”Andra genomförandeåtgärder och 
övergångsbestämmelser än de som avser
att ändra icke väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det får 
fastställas i enlighet med det
föreskrivande förfarandet i artikel 12.2.”

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – del 6.9 – punkt -1 (ny)
Förordning (EG) nr 854/2004
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Artikel 16 ska ersättas med följande:
”Andra genomförandeåtgärder och 
övergångsbestämmelser än de som avser
att ändra icke väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det får
fastställas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet i artikel 19.2.”

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – del 6.10 – punkt 2a (ny)
Förordning (EG) nr 183/2005
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Artikel 26 ska ersättas med följande:
”Andra genomförandeåtgärder än de
som avser att ändra icke väsentliga delar i
detta direktiv genom att komplettera det 
får fastställas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet i artikel 31.2.”

Or. en
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