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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och 
utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati
(KOM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0775)1,

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 152.4 b i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0223/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner artikel 1.14 och ändrar artikel 2 i kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet avser att fortsätta sin behandling av återstoden av kommissionens 
förslag och att avsluta sin första behandling av den delen så snart som möjligt.

3. Europaparlamentet delar följaktligen upp förslaget.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att behandla ändringarna avseende 
övergångsbestämmelserna till förordning (EG) nr 999/2001 och de innehållsmässiga 
ändringarna till förordningen i två separata förordningar.

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

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
TITEL

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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ändring av förordning (EG) nr 999/2001 
om fastställande av bestämmelser för 
förebyggande, kontroll och utrotning av 
vissa typer av transmissibel spongiform 
encefalopati

ändring av förordning (EG) nr 999/2001 
om fastställande av bestämmelser för 
förebyggande, kontroll och utrotning av 
vissa typer av transmissibel spongiform 
encefalopati vad gäller förlängning av 
perioden för övergångsbestämmelser

Motivering

Anpassning av titeln till uppdelningen av kommissionens förslag.

Detta betänkande behandlar endast frågan om övergångsbestämmelser.

Ändringsförslag 2
SKÄL 2

(2) Genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1128/2003 av den 
16 juni 2003 om ändring av förordning 
(EG) nr 999/2001 vad gäller förlängning av 
perioden för övergångsbestämmelser 
förlängdes giltighetstiden för de 
övergångsbestämmelser som föreskrivs i 
förordning (EG) nr 999/2001 till senast den 
1 juli 2005. Det är lämpligt att före detta 
datum göra vissa ändringar av de 
permanenta bestämmelserna i 
förordningen i fråga.

(2) Genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1128/2003 av den 
16 juni 2003 om ändring av förordning 
(EG) nr 999/2001 vad gäller förlängning av 
perioden för övergångsbestämmelser 
förlängdes giltighetstiden för de 
övergångsbestämmelser som föreskrivs i 
förordning (EG) nr 999/2001 till senast den 
1 juli 2005.

Motivering

Anpassning av titeln till uppdelningen av kommissionens förslag.

Detta betänkande behandlar endast frågan om övergångsbestämmelser.

Ändringsförslag 3
SKÄL 17

(17) På grund av situationen inom 
Internationella byrån för epizootiska 
sjukdomar förväntas den slutliga 
klassificeringen efter deras BSE-risk inte 
bli färdig före den 1 juli 2005. Det krävs 
därför att giltighetstiden för de 
övergångsåtgärder som föreskrivs i 

(17) För att kunna garantera 
rättssäkerheten efter det att de 
övergångsåtgärder som föreskrivs i 
förordning (EG) nr 999/2001 löpt ut och i 
avvaktan dels på att de permanenta 
bestämmelserna ses över, dels på att en 
allmän strategi för TSE utarbetas, är det 
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förordning (EG) nr 999/2001 förlängs 
ytterligare.

lämpligt att dessa övergångsåtgärder
förlängs ytterligare till den 1 juli 2007.

Ändringsförslag 4
SKÄL 17A (nytt)

(17a) För att skydda rättssäkerheten och 
de ekonomiska aktörernas legitima 
förväntningar samt i avvaktan på den 
genomgripande översynen av förordning 
(EG) nr 999/2001 bör denna förordning 
träda i kraft den 1 juli 2005.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 2, STYCKE 1

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den 
1 juli 2005.
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MOTIVERING

Detta betänkande gäller endast artiklarna 1.14 och artikel 2 i kommissionens förslag.

De övergångsåtgärder som fastställts i artikel 23 i förordning (EG) nr 999/20011

(TSE-förordningen) måste förlängas tills ett fullständigt åtgärdspaket mot BSE har utarbetats.

Vid utarbetandet av ett sådant paket är det viktigt att känna till utvecklingen inom OIE2 och 
hur långt kommissionen kommit i klassificeringen av länder.

Följaktligen är det lämpligt och nödvändigt att dela upp förslaget i två delar, i syfte att dels 
förlänga övergångsåtgärderna och dels lämna tillräckligt med tid åt diskussionen om den 
nödvändiga översynen av TSE-förordningen. På så sätt kan den höga nivån på 
folkhälsoskyddet behållas samtidigt som det kommer att bli möjligt att följa och ta hänsyn till 
diskussionerna inom OIE och kommissionen under de kommande månaderna.

  
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av 
bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati 
(TSE-förordningen).
2 Office international des épizooties (Internationella byrån för epizootiska sjukdomar, World Organisation for 
Animal Health).
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