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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. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører 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.



PR\721907DA.doc 3/8 PE405.940v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................8



PE405.940v01-00 4/8 PR\721907DA.doc

DA



PR\721907DA.doc 5/8 PE405.940v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 999/2001 for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen
(KOM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0053),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 154, stk. 4, litra b), på grundlag 
af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0054/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

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

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Artikel 9, stk. 3, affattes således:
"3. For så vidt angår betingelserne i 
bilag V, nr. 5, gælder bestemmelserne i 
stk. 1 og 2 ikke for drøvtyggere, som har 
undergået en alternativ test, der er 
godkendt af Kommissionen, hvis 
resultaterne af testen er negative.
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Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
24, stk. 3.”

Or. en

Begrundelse

For denne foranstaltning bør der ligesom for de hurtige test efter artikel 5, stk. 3, og de 
alternative test efter artikel 8, stk. 2, ske en tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) Artikel 13, stk. 1, tredje afsnit, affattes 
således: 
"Som en undtagelse fra bestemmelserne 
i dette stykke kan en medlemsstat 
anvende andre foranstaltninger, som 
giver et tilsvarende beskyttelsesniveau, 
forudsat at de er godkendt efter 
proceduren i artikel 24, stk. 2, på 
grundlag af kriterier vedtaget efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
24, stk. 3."

Or. en

Begrundelse

Vurderingen af, om der er tale om et tilsvarende beskyttelsesniveau, bør baseres på kriterier 
vedtaget efter forskriftsproceduren med kontrol.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 5 - litra a
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 23a – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) godkendelse af hurtige test, jf. artikel 5, 
stk. 3, tredje afsnit, artikel 6, stk. 1, og
artikel 8, stk. 2

a) godkendelse af hurtige test, jf. artikel 5, 
stk. 3, tredje afsnit, artikel 6, stk. 1, artikel 
8, stk. 2, og artikel 9, stk. 3

Or. en

Begrundelse

Artikel 9, stk. 3, henviser også til disse test.
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BEGRUNDELSE

Transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) udgør en alvorlig trussel mod vor sundhed; 
denne dødsensfarlige infektionssygdom spredes af et specifikt protein, der kan findes i 
inficeret kød. Den fører til en svækkelse af menneskets hjerne. Vi har reduceret denne 
epidemi takket være streng EU-lovgivning. Med denne betænkning supplerer ordføreren det 
store arbejde, som den tidligere ordfører har udført, ved at tilføje nye elementer, der skal 
reguleres under anvendelse af forskriftsproceduren med kontrol. 
Kommissionens forslag går i den rigtige retning, men det bør ændres. Vi har været særdeles 
påpasselige med at sikre, at forskriftsproceduren med kontrol ikke forhaler foranstaltningerne 
mod TSE. Vi skal også forhindre, at der opstår huller i lovgivningen, når der gives 
undtagelser til medlemsstaterne. Europa-Parlamentet har en meget vigtig rolle i denne proces, 
da der er åbenhed om dets arbejde, og dets dokumenter er gennemskuelige. Efter de velkendte 
skandaler vedrørende TSE-sager har den europæiske offentlighed ganske rigtigt behov for, og 
fortjener, gennemsigtighed.
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