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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og 
udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier
(KOM(2004)0775 – C6–0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0775)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 152, stk. 4, litra b) (C6-0223/2004),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6–0000/2005),

1. godkender artikel 1, nr. 14, og ændrer artikel 2 i Kommissionens forslag;

2. vil fortsætte sin behandling af den resterende del af Kommissionens forslag og vedtage 
sin førstebehandling heraf ved førstkommende lejlighed;

3. opdeler forslaget i overensstemmelse hermed;

4. anmoder Kommissionen og Rådet om at behandle ændringsforslagene til 
overgangsforanstaltningerne i forordning (EF) nr. 999/2001 og ændringsforslagene til 
forordningens substansbestemmelser i to separate forordninger; 

5. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
TITEL

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af forordning (EF) 
nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for 
forebyggelse af, kontrol med og udryddelse 
af visse transmissible spongiforme 
encephalopatier

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af forordning (EF) 
nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for 
forebyggelse af, kontrol med og udryddelse 
af visse transmissible spongiforme 
encephalopatier, for så vidt angår 
forlængelse af perioden med 
overgangsforanstaltninger

Begrundelse

Tilpasning af titlen til opdelingen af Kommissionens forslag.

Denne betænkning behandler kun spørgsmålet om overgangsforanstaltninger.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 2

(2) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1128/2003 af 16. juni 
2003 om ændring af forordning (EF) nr. 
999/2001 for så vidt angår forlængelse af 
perioden med overgangsforanstaltninger 
blev den periode, hvor 
overgangsforanstaltningerne i henhold til 
forordning (EF) nr. 999/2001 anvendes, 
forlænget indtil senest den 1. juli 2005. Der 
bør inden denne dato foretages visse 
ændringer af forordningens faste 
bestemmelser.

(2) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1128/2003 af 16. juni 
2003 om ændring af forordning (EF) nr. 
999/2001 for så vidt angår forlængelse af 
perioden med overgangsforanstaltninger 
blev den periode, hvor 
overgangsforanstaltningerne i henhold til 
forordning (EF) nr. 999/2001 anvendes, 
forlænget indtil senest den 1. juli 2005.

Begrundelse

Tilpasning af titlen til opdelingen af Kommissionens forslag.

Denne betænkning behandler kun spørgsmålet om overgangsforanstaltninger.
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Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 17

(17) På grund af situationen i Det 
Internationale Kontor for Epizootier 
forventes det ikke, at den endelige 
kategorisering af lande i henhold til deres 
BSE-risiko afsluttes før den 1. juli 2005. 
Det er derfor nødvendigt yderligere at 
forlænge den periode, hvor 
overgangsforanstaltningerne i forordning 
(EF) nr. 999/2001 skal anvendes.

(17) For at sikre retssikkerhed ud over 
udløbsdatoen for de i forordning (EF) nr. 
999/2001 fastsatte 
overgangsforanstaltninger og i afventning 
af revisionen af de faste bestemmelser 
samt fastlæggelsen af en samlet strategi 
for TSE bør perioden med disse 
overgangsforanstaltninger forlænges 
yderligere indtil den 1. juli 2007. 

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 17 A (ny)

(17a) Af hensyn til retssikkerheden og for 
at beskytte markedsdeltagernes legitime 
forventninger bør denne forordning i 
afventning af revisionen af 
substansbestemmelserne i forordning 
(EF) nr.999/2001 træde i kraft den 1. juli 
2005.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 2, STK. 1

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 
2005.
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BEGRUNDELSE

Denne betænkning omhandler kun artikel 1, nr. 14, og artikel 2 i Kommissionens forslag.

Det er nødvendigt at forlænge den i artikel 23 i forordning (EF) nr. 999/20011 (TSE-
forordningen) fastsatte periode med overgangsforanstaltninger, indtil der er vedtaget et 
fuldstændigt sæt foranstaltninger til imødegåelse af BSE.

For at få fastlagt et sådant sæt foranstaltninger er det vigtigt at kende udviklingen i arbejdet på 
Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE)2 og fremskridtene med den kategorisering af 
lande, som Kommissionen er i færd med at foretage.

Forslaget bør derfor nødvendigvis opdeles for at forlænge perioden med 
overgangsforanstaltninger på den ene side og levne tilstrækkelig tid til at drøfte den 
nødvendige revision af TSE-forordningen på den anden. På denne måde kan det høje niveau 
for beskyttelse af offentligheden opretholdes samtidig med, at det vil være muligt at følge og 
tage hensyn til drøftelserne i OIE og Kommissionen i de kommende måneder.

  
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, 
kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (TSE-forordningen).
2 Office international des épizooties (Verdensorganisationen for Dyresundhed).
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