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Ændringsforslag 10
Sophie Auconie

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af forordning (EF) 
nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk 
identifikation af kvæg og om at lade 
bestemmelserne om den frivillige 
mærkningsordning for oksekød udgå

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. fr

Begrundelse

Selv om det vil være ønskeligt at afskaffe selve "ordningen" for frivillig mærkning (med dens 
specifikke regler, sanktioner etc.), vil der stadig ske frivillig mærkning. Der er behov for at 
udarbejde generelle regler herfor med henblik på at beskytte forbrugerne (med krav om 
objektive oplysninger, som kan kontrolleres af myndighederne og forstås af forbrugerne). 
Sådanne generelle regler vil tjene til at supplere den horisontale lovgivning for mærkning.

Ændringsforslag 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om ændring 
af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så 
vidt angår elektronisk identifikation af 
kvæg og om at lade bestemmelserne om 
den frivillige mærkningsordning for
oksekød udgå

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS FORORDNING om ændring 
af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så 
vidt angår elektronisk identifikation af 
kvæg og mærkning af oksekødsprodukter

Or. en
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Ændringsforslag 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forordning (EF) nr. 1760/2000 og 
ikke mindst kvægidentifikation og frivillig 
mærkning af oksekød blev angivet som 
"oplysningsforpligtelser af særlig 
betydning med hensyn til de byrder, der 
pålægges virksomhederne" i meddelelsen 
fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet vedrørende et 
"Handlingsprogram for reduktion af 
administrative byrder i EU".

udgår

Or. it

Begrundelse

Den besparelse af administrative udgifter, som angiveligt vil kunne opnås, hvis den frivillige 
mærkningsordning afskaffes, beløber sig til 362 000 EUR for EU som helhed. Der er altså 
ikke tale om en uoverkommelig udgift. Tværtimod opvejes ordningens omkostninger fuldt ud 
af dens fordele.

Ændringsforslag 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forordning (EF) nr. 1760/2000 og 
ikke mindst kvægidentifikation og frivillig 
mærkning af oksekød blev angivet som 
"oplysningsforpligtelser af særlig 
betydning med hensyn til de byrder, der 
pålægges virksomhederne" i meddelelsen 
fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet vedrørende et 

udgår
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"Handlingsprogram for reduktion af 
administrative byrder i EU".

Or. it

Begrundelse

De besparelser af administrative udgifter, som angiveligt kan opnås i hele EU, er ikke 
tilstrækkelig begrundelse for at afskaffe den frivillige mærkningsordning.

Ændringsforslag 14
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forordning (EF) nr. 1760/2000 og 
ikke mindst kvægidentifikation og frivillig 
mærkning af oksekød blev angivet som 
"oplysningsforpligtelser af særlig 
betydning med hensyn til de byrder, der 
pålægges virksomhederne" i meddelelsen 
fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet vedrørende et 
"Handlingsprogram for reduktion af 
administrative byrder i EU".

udgår

Or. en

Ændringsforslag 15
Sophie Auconie

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forordning (EF) nr. 1760/2000 og ikke 
mindst kvægidentifikation og frivillig 
mærkning af oksekød blev angivet som
"oplysningsforpligtelser af særlig 
betydning med hensyn til de byrder, der 

(5) Forordning (EF) nr. 1760/2000 og ikke 
mindst kvægidentifikation og den frivillige 
mærkningsordning for oksekød blev 
angivet som "oplysningsforpligtelser af 
særlig betydning med hensyn til de byrder, 
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pålægges virksomhederne" i meddelelsen 
fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet vedrørende et
"Handlingsprogram for reduktion af 
administrative byrder i EU".

der pålægges virksomhederne" i 
meddelelsen fra Kommissionen til Rådet 
og Europa-Parlamentet vedrørende et
"Handlingsprogram for reduktion af 
administrative byrder i EU".

Or. fr

Begrundelse

Selv om det vil være ønskeligt at afskaffe selve "ordningen" for frivillig mærkning (med dens 
specifikke regler, sanktioner etc.), vil der stadig ske frivillig mærkning. Der er behov for at 
udarbejde generelle regler herfor med henblik på at beskytte forbrugerne (med krav om 
objektive oplysninger, som kan kontrolleres af myndighederne og forstås af forbrugerne). 
Sådanne generelle regler vil tjene til at supplere den horisontale lovgivning for mærkning.

Ændringsforslag 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forordning (EF) nr. 1760/2000 og ikke 
mindst kvægidentifikation og frivillig 
mærkning af oksekød blev angivet som 
"oplysningsforpligtelser af særlig 
betydning med hensyn til de byrder, der 
pålægges virksomhederne" i meddelelsen 
fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet vedrørende et 
"Handlingsprogram for reduktion af 
administrative byrder i EU".

(5) Forordning (EF) nr. 1760/2000 og ikke 
mindst kvægidentifikation blev angivet 
som "oplysningsforpligtelser af særlig 
betydning med hensyn til de byrder, der 
pålægges virksomhederne" i meddelelsen 
fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet vedrørende et 
"Handlingsprogram for reduktion af 
administrative byrder i EU".

Or. it

Ændringsforslag 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Anvendelsen af elektroniske 
identifikationssystemer ville potentielt 
strømline sporingsprocesserne gennem 
automatisk og mere præcis aflæsning og 
registrering i bedriftsregisteret. Dette ville 
også muliggøre automatisk rapportering af 
flytninger af dyr i den elektroniske 
database og dermed forbedre systemets 
hastighed, pålidelighed og nøjagtighed.

(6) Anvendelsen af elektroniske 
identifikationssystemer ville potentielt 
strømline sporingsprocesserne gennem 
automatisk og mere præcis aflæsning og 
registrering i bedriftsregisteret. Dette ville 
også muliggøre automatisk rapportering af 
flytninger af dyr i den elektroniske 
database og dermed forbedre systemets 
hastighed, pålidelighed og nøjagtighed. Det 
ville endvidere forbedre forvaltningen af 
de direkte betalinger, der foretages til 
landbrugerne pr. dyr, via bedre kontrol og 
mindsket risiko for betalingsfejl.

Or. en

Ændringsforslag 18
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Anvendelsen af elektroniske 
identifikationssystemer ville potentielt 
strømline sporingsprocesserne gennem 
automatisk og mere præcis aflæsning og 
registrering i bedriftsregisteret. Dette ville 
også muliggøre automatisk rapportering af 
flytninger af dyr i den elektroniske 
database og dermed forbedre systemets 
hastighed, pålidelighed og nøjagtighed.

(6) Anvendelsen af elektroniske 
identifikationssystemer ville potentielt 
strømline sporingsprocesserne gennem 
automatisk og mere præcis aflæsning og 
registrering i bedriftsregisteret. Dette ville 
også muliggøre automatisk rapportering af 
flytninger af dyr i den elektroniske 
database og dermed forbedre systemets 
hastighed, pålidelighed og nøjagtighed, 
selv om der i forbindelse med får og geder 
fortsat ikke sker nogen automatisk 
rapportering om bevægelser, til trods for 
at forordning (EF) nr. 21/2004 blev 
offentliggjort i 2003. 

Or. es
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Ændringsforslag 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Elektroniske identifikationssystemer 
baseret på radiofrekvensidentifikation er 
blevet betydeligt forbedret i de seneste ti 
år. Teknologien muliggør en hurtigere og 
mere præcis aflæsning af individuelle 
dyrekoder direkte i 
databehandlingssystemerne, hvorved der 
opnås en reduktion i den tid, der er 
nødvendig for at kunne spore potentielt 
inficerede dyr eller inficerede fødevarer, 
hvilket giver besparelser i 
arbejdsomkostninger, men samtidig øgede 
omkostninger til udstyr.

(7) Elektroniske identifikationssystemer 
baseret på radiofrekvensidentifikation er 
blevet betydeligt forbedret i de seneste ti 
år. Teknologien muliggør en hurtigere og 
mere præcis aflæsning af individuelle 
dyrekoder direkte i 
databehandlingssystemerne, hvorved der 
opnås en reduktion i den tid, der er 
nødvendig for at kunne spore potentielt 
inficerede dyr eller inficerede fødevarer, 
samt en forbedring af databaserne og en 
øget kapacitet til at reagere hurtigt i 
tilfælde af sygdomsudbrud, hvilket giver 
besparelser i arbejdsomkostninger, men 
samtidig øgede omkostninger til udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 20
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Elektroniske identifikationssystemer 
baseret på radiofrekvensidentifikation er 
blevet betydeligt forbedret i de seneste ti 
år. Teknologien muliggør en hurtigere og 
mere præcis aflæsning af individuelle 
dyrekoder direkte i 
databehandlingssystemerne, hvorved der 
opnås en reduktion i den tid, der er 
nødvendig for at kunne spore potentielt 
inficerede dyr eller inficerede fødevarer, 
hvilket giver besparelser i 
arbejdsomkostninger, men samtidig øgede 

(7) Elektroniske identifikationssystemer 
baseret på radiofrekvensidentifikation er 
blevet betydeligt forbedret i de seneste ti 
år, selv om det stadig er nødvendigt at 
anvende ISO-standarder, og de vil 
endvidere skulle afprøves på kvæg. 
Teknologien muliggør en hurtigere og 
mere præcis aflæsning af individuelle 
dyrekoder direkte i 
databehandlingssystemerne, hvorved der 
opnås en reduktion i den tid, der er 
nødvendig for at kunne spore potentielt 
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omkostninger til udstyr. inficerede dyr eller inficerede fødevarer, 
hvilket giver besparelser i 
arbejdsomkostninger, men samtidig øgede 
omkostninger til udstyr.

Or. es

Ændringsforslag 21
Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Elektroniske identifikationssystemer 
baseret på radiofrekvensidentifikation er 
blevet betydeligt forbedret i de seneste ti 
år. Teknologien muliggør en hurtigere og 
mere præcis aflæsning af individuelle 
dyrekoder direkte i 
databehandlingssystemerne, hvorved der 
opnås en reduktion i den tid, der er 
nødvendig for at kunne spore potentielt 
inficerede dyr eller inficerede fødevarer, 
hvilket giver besparelser i 
arbejdsomkostninger, men samtidig øgede 
omkostninger til udstyr.

(7) Elektroniske identifikationssystemer 
baseret på radiofrekvensidentifikation er 
blevet betydeligt forbedret i de seneste ti 
år. Teknologien muliggør en hurtigere og 
mere præcis aflæsning af individuelle 
dyrekoder direkte i 
databehandlingssystemerne, hvorved der 
opnås en reduktion i den tid, der er 
nødvendig for at kunne spore potentielt 
inficerede dyr eller inficerede fødevarer, 
hvilket giver besparelser i 
arbejdsomkostninger, men samtidig øgede 
omkostninger til udstyr. Hvis den 
elektroniske identifikation som følge af 
teknologiske svigt viser sig at være 
fejlbehæftet, må dette ikke resultere i, at 
landbrugerne pålægges bøder. 

Or. de

Ændringsforslag 22
James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Elektroniske identifikationssystemer (7) Elektroniske identifikationssystemer 
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baseret på radiofrekvensidentifikation er 
blevet betydeligt forbedret i de seneste ti 
år. Teknologien muliggør en hurtigere og 
mere præcis aflæsning af individuelle 
dyrekoder direkte i 
databehandlingssystemerne, hvorved der 
opnås en reduktion i den tid, der er 
nødvendig for at kunne spore potentielt 
inficerede dyr eller inficerede fødevarer, 
hvilket giver besparelser i 
arbejdsomkostninger, men samtidig øgede 
omkostninger til udstyr.

baseret på radiofrekvensidentifikation er 
blevet forbedret i de seneste ti år. 
Teknologien muliggør en hurtigere og 
mere præcis aflæsning af individuelle 
dyrekoder direkte i 
databehandlingssystemerne, hvorved der 
opnås en reduktion i den tid, der er 
nødvendig for at kunne spore potentielt 
inficerede dyr eller inficerede fødevarer.
Der er imidlertid fortsat betydelige 
praktiske problemer, som forhindrer EID 
i at fungere effektivt, navnlig med hensyn 
til teknologiens præcision.

Or. en

Ændringsforslag 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) På baggrund af de teknologiske 
fremskridt inden for EID er der adskillige 
medlemsstater, som har besluttet at 
implementere elektronisk 
kvægidentifikation på frivillig basis. Disse 
initiativer må antages at ville føre til 
udviklingen af forskellige systemer i de 
enkelte medlemsstater eller hos 
interessenter. En sådan udvikling ville 
vanskeliggøre senere harmonisering af 
tekniske standarder i Unionen.

(9) På baggrund af de teknologiske 
fremskridt inden for EID er der adskillige 
medlemsstater, som har besluttet at 
implementere elektronisk 
kvægidentifikation på frivillig basis. Disse 
initiativer må antages at ville føre til 
udviklingen af forskellige systemer i de 
enkelte medlemsstater eller hos 
interessenter. En sådan udvikling ville 
vanskeliggøre senere harmonisering af 
tekniske standarder i Unionen. Det må i en 
tidlig fase sikres, at de systemer, der 
indføres i medlemsstaterne, er 
interoperable.

Or. de

Ændringsforslag 24
Andres Perello Rodriguez
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Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) En beretning fra Kommissionen til 
Rådet og Europa-Parlamentet om 
muligheden for at indføre elektronisk 
identifikation af kvæg konkluderer, at det 
er blevet påvist, at der er udviklet 
radiofrekvensidentifikation i en sådan 
udstrækning, at den kan anvendes i praksis. 
Beretningen konkluderer også, at det er 
højst ønskeligt at skifte til elektronisk 
identifikation af kvæg i EU, da dette blandt 
andre fordele vil bidrage til at reducere den 
administrative byrde.

(10) En beretning fra Kommissionen til 
Rådet og Europa-Parlamentet om 
muligheden for at indføre elektronisk 
identifikation af kvæg konkluderer, at det 
er blevet påvist, at der er udviklet 
radiofrekvensidentifikation i en sådan 
udstrækning, at den kan anvendes i praksis. 
Beretningen konkluderer også, at det er 
højst ønskeligt at skifte til elektronisk 
identifikation af kvæg i EU, da dette blandt 
andre fordele vil bidrage til at reducere den 
administrative byrde, omend det også vil
indebære særdeles høje omkostninger.

Or. es

Ændringsforslag 25
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Visse tredjelande har allerede fastsat 
regler, som muliggør avancerede EID-
teknologier. EU bør fastsætte lignende 
regler for at fremme samhandel og øge 
sektorens konkurrenceevne.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Forskellige typer af elektroniske 
identifikatorer, f.eks. ruminale boluser,
elektroniske øremærker og injicerbare 
transpondere, kan benyttes til individuel 
identifikation af dyr som supplement til de 
konventionelle øremærker, der er 
omhandlet i forordning (EF) nr. 1760/2000. 
Det er derfor hensigtsmæssigt at udvide 
anvendelsesområdet for 
identifikationsmærkerne med henblik på at 
muliggøre brugen af elektronisk 
identifikation.

(15) Forskellige typer af elektroniske 
identifikatorer, f.eks. elektroniske 
øremærker og injicerbare transpondere, kan 
benyttes til individuel identifikation af dyr 
som supplement til de konventionelle 
øremærker, der er omhandlet i forordning 
(EF) nr. 1760/2000. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at udvide 
anvendelsesområdet for 
identifikationsmærkerne med henblik på at 
muliggøre brugen af elektronisk 
identifikation.

Or. it

Ændringsforslag 27
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Hvis EID bliver obligatorisk i hele 
EU, kan det have skadelige økonomiske 
virkninger for visse erhvervsdrivende. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes 
en frivillig ordning for indførelsen af EID.
Under en sådan ordning ville EID blive 
valgt af brugere, som sandsynligvis vil 
have umiddelbare økonomiske fordele 
heraf.

(16) Hvis EID bliver obligatorisk i hele 
EU, kan det have skadelige økonomiske 
virkninger for visse erhvervsdrivende. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes 
en overgangsperiode for implementering
af obligatorisk EID.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de overordnede fordele, som elektronisk identifikation i det lange løb vil 
indebære, er det vigtigt, at man sigter på at gøre det obligatorisk i fremtiden. Indførelse af en 
overgangsordning for obligatorisk EID vil give visse aktører tid til at tilpasse sig til det nye 
system og derved minimere eventuelle negative økonomiske følger.
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Ændringsforslag 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Hvis EID bliver obligatorisk i hele 
EU, kan det have skadelige økonomiske 
virkninger for visse erhvervsdrivende. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes 
en frivillig ordning for indførelsen af 
EID. Under en sådan ordning ville EID 
blive valgt af brugere, som sandsynligvis 
vil have umiddelbare økonomiske fordele 
heraf.

(16) Hvis EID bliver obligatorisk i hele 
EU, kan det have skadelige økonomiske 
virkninger for visse erhvervsdrivende. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at 
medlemsstaterne yder landbrugerne den 
fornødne økonomiske hjælp til indførelse 
af elektronisk identifikation, det være sig 
gennem statsstøtte eller programmer for 
landdistriktsudvikling.

Or. en

Ændringsforslag 29
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Hvis EID bliver obligatorisk i hele 
EU, kan det have skadelige økonomiske 
virkninger for visse erhvervsdrivende. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes 
en frivillig ordning for indførelsen af EID.
Under en sådan ordning ville EID blive 
valgt af brugere, som sandsynligvis vil 
have umiddelbare økonomiske fordele 
heraf.

(16) Hvis EID bliver obligatorisk i hele 
EU, kan det have skadelige økonomiske 
virkninger for visse erhvervsdrivende. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes 
en frivillig ordning for indførelsen af EID.

Or. en

Ændringsforslag 30
Britta Reimers



PE480.879v01-00 14/53 AM\891723DA.doc

DA

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Hvis EID bliver obligatorisk i hele 
EU, kan det have skadelige økonomiske 
virkninger for visse erhvervsdrivende. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes 
en frivillig ordning for indførelsen af EID. 
Under en sådan ordning ville EID blive 
valgt af brugere, som sandsynligvis vil 
have umiddelbare økonomiske fordele 
heraf.

(16) Hvis EID bliver obligatorisk i hele 
EU, kan det have skadelige økonomiske 
virkninger for visse erhvervsdrivende. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes 
en frivillig ordning for indførelsen af EID. 
Under en sådan ordning ville EID blive 
valgt af brugere, som sandsynligvis vil 
have umiddelbare økonomiske fordele 
heraf. Det er endvidere ønskeligt, at EID-
systemerne i medlemsstaterne er 
indbyrdes kompatible.

Or. de

Ændringsforslag 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Hvis EID bliver obligatorisk i hele 
EU, kan det have skadelige økonomiske 
virkninger for visse erhvervsdrivende. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes 
en frivillig ordning for indførelsen af EID.
Under en sådan ordning ville EID blive 
valgt af brugere, som sandsynligvis vil 
have umiddelbare økonomiske fordele 
heraf.

(16) Hvis EID bliver obligatorisk i hele 
EU, vil det sikre EU's borgere et 
eksemplarisk fødevaresikkerhedsniveau.
Det er derfor hensigtsmæssigt, at der 
fastsættes en overgangsperiode for 
indførelsen af EID med henblik på at 
opbruge lagrene af traditionelle 
øremærker. Under en sådan ordning ville 
EID hurtigt blive valgt af brugere, som 
sandsynligvis vil have umiddelbare 
økonomiske fordele heraf.

Or. it

Ændringsforslag 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi
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Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne har meget 
forskellige opdrætssystemer, 
landbrugsmetoder og 
sektororganisationer. Medlemsstaterne 
skal derfor have mulighed for kun at gøre 
EID obligatorisk i deres område, hvis de 
finder det hensigtsmæssigt efter 
overvejelse af alle disse faktorer.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 33
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne har meget 
forskellige opdrætssystemer, 
landbrugsmetoder og sektororganisationer. 
Medlemsstaterne skal derfor have 
mulighed for kun at gøre EID obligatorisk
i deres område, hvis de finder det 
hensigtsmæssigt efter overvejelse af alle 
disse faktorer.

(17) Medlemsstaterne har meget 
forskellige opdrætssystemer, 
landbrugsmetoder og sektororganisationer. 
Medlemsstaterne bør derfor have mulighed 
for at indføre og implementere 
obligatorisk EID trinvist i deres område.

Or. en

Begrundelse

Erfaringen fra tidligere lovgivning viser, at en mulighed for at gennemføre lovgivning 
gradvist er en god måde at nå et mål på inden for en given tidsramme.

Ændringsforslag 34
Sophie Auconie
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Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne har meget 
forskellige opdrætssystemer, 
landbrugsmetoder og sektororganisationer. 
Medlemsstaterne skal derfor have 
mulighed for kun at gøre EID obligatorisk i 
deres område, hvis de finder det 
hensigtsmæssigt efter overvejelse af alle 
disse faktorer.

(17) Medlemsstaterne har meget 
forskellige opdrætssystemer, 
landbrugsmetoder og sektororganisationer. 
Medlemsstaterne skal derfor have 
mulighed for kun at gøre EID obligatorisk i 
deres område, hvis de finder det 
hensigtsmæssigt efter overvejelse af alle 
disse faktorer samt høring af 
oksekødssektorens organisationer.

Or. fr

Begrundelse

Eftersom oksekødssektoren vil blive direkte berørt af en eventuel indførelse af obligatorisk 
elektronisk identifikation af kvæg, skal deres repræsentative organisationer høres, inden der 
træffes nogen afgørelse herom.

Ændringsforslag 35
Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne har meget 
forskellige opdrætssystemer, 
landbrugsmetoder og sektororganisationer. 
Medlemsstaterne skal derfor have 
mulighed for kun at gøre EID obligatorisk i 
deres område, hvis de finder det 
hensigtsmæssigt efter overvejelse af alle 
disse faktorer.

(17) Medlemsstaterne har meget 
forskellige opdrætssystemer, 
landbrugsmetoder og sektororganisationer. 
Medlemsstaterne skal derfor have 
mulighed for kun at gøre EID obligatorisk i 
deres område, hvis de finder det 
hensigtsmæssigt efter overvejelse af alle 
disse faktorer i samarbejde med 
landbrugerne, og navnlig efter at have 
overvejet ordningens mulige konsekvenser 
for mindre landbrugere.
Konkurrenceforvridninger på det indre 
marked bør undgås for enhver pris.

Or. de
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Ændringsforslag 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Med henblik på en fremtidig 
anvendelse af harmoniserede 
identifikationssystemer er det ønskeligt, at 
brugen af elektroniske identifikatorer, 
som hidtil har været frivillig, efter en 
overgangsperiode gøres obligatorisk i alle 
medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 37
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Dyr, der kommer ind i Unionen fra 
tredjelande, bør være underlagt de samme 
identifikationskrav, som gælder for dyr, 
der er født i Unionen.

(18) Dyr og kød, der kommer ind i 
Unionen fra tredjelande, bør være 
underlagt de samme identifikations- og 
sporbarhedskrav, som gælder for dyr, der 
er født i Unionen.

Or. es

Ændringsforslag 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Forordning (EF) nr. 1760/2000 
foreskriver, at den kompetente myndighed 
skal udstede et pas for hvert dyr, der skal 
identificeres i henhold til forordningen. 
Dette skaber en betydelig administrativ 
byrde for medlemsstaterne. De elektroniske 
databaser, som medlemsstaterne har 
oprettet, sikrer i tilstrækkelig grad 
sporingen af indenlandske flytninger af 
kvæg. Der skal derfor kun udstedes pas for 
dyr, der er bestemt til handel inden for 
Unionen. Når dataudvekslingen mellem de 
nationale elektroniske databaser er 
operationel, skal kravet om udstedelse af 
sådanne pas ikke længere være gældende 
for dyr, der er bestemt til handel inden for 
Unionen.

(19) Forordning (EF) nr. 1760/2000 
foreskriver, at den kompetente myndighed 
skal udstede et pas for hvert dyr, der skal 
identificeres i henhold til forordningen. 
Dette skaber en betydelig administrativ 
byrde for medlemsstaterne. De elektroniske 
databaser, som medlemsstaterne har 
oprettet, sikrer i tilstrækkelig grad 
sporingen af indenlandske flytninger af 
kvæg. Der skal derfor kun udstedes pas for 
dyr, der er bestemt til handel inden for 
Unionen. Når dataudvekslingen mellem de 
nationale elektroniske databaser er 
operationel, skal kravet om udstedelse af 
sådanne pas ikke længere være gældende 
for dyr, der er bestemt til handel inden for 
Unionen. I alle tilfælde bør det nuværende 
pas, uanset om der er tale om den 
nuværende papirudgave eller den 
fremtidige elektroniske udgave, omfatte 
en genkortlægning af et 
referenceeksemplar, foretaget på 
tidspunktet for registreringen eller 
indførelsen af EID.

Or. it

Ændringsforslag 39
James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Forordning (EF) nr. 1760/2000 
foreskriver, at den kompetente myndighed 
skal udstede et pas for hvert dyr, der skal 
identificeres i henhold til forordningen. 
Dette skaber en betydelig administrativ 
byrde for medlemsstaterne. De elektroniske 
databaser, som medlemsstaterne har 
oprettet, sikrer i tilstrækkelig grad 

(19) Forordning (EF) nr. 1760/2000 
foreskriver, at den kompetente myndighed 
skal udstede et pas for hvert dyr, der skal 
identificeres i henhold til forordningen. 
Dette skaber en betydelig administrativ 
byrde for medlemsstaterne. De elektroniske 
databaser, som medlemsstaterne har 
oprettet, bør i tilstrækkelig grad sikre 
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sporingen af indenlandske flytninger af 
kvæg. Der skal derfor kun udstedes pas for 
dyr, der er bestemt til handel inden for 
Unionen. Når dataudvekslingen mellem de 
nationale elektroniske databaser er 
operationel, skal kravet om udstedelse af 
sådanne pas ikke længere være gældende 
for dyr, der er bestemt til handel inden for 
Unionen.

sporingen af indenlandske flytninger af 
kvæg. Der skal derfor kun udstedes pas for 
dyr, der er bestemt til handel inden for 
Unionen. Når dataudvekslingen mellem de 
nationale elektroniske databaser er 
operationel, skal kravet om udstedelse af 
sådanne pas ikke længere være gældende 
for dyr, der er bestemt til handel inden for 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Der findes på nuværende tidspunkt 
ingen specifik lovgivning om kloning. 
Meningsmålinger har imidlertid vist, at 
der er stor interesse for dette spørgsmål i 
den europæiske offentlighed. Det vil 
derfor være passende at sikre, at oksekød, 
der stammer fra klonede dyr eller fra
disses efterkommere, forsynes med en 
mærkning, der oplyser herom. Denne 
bestemmelse bør anvendes i en 
overgangsperiode, indtil der kan indføres 
en specifik lovgivning med forbud mod 
markedsføring af fødevarer hidrørende 
fra klonede dyr eller deres efterkommere.

Or. en

Ændringsforslag 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Mærkningsreglerne for oksekød har 
fungeret fortrinligt i mange år og kan 
tjene som eksempel for mærkningen af 
kødprodukter generelt. Der er imidlertid 
visse mangler med hensyn til sikring af 
fuld gennemsigtighed for forbrugerne i 
forbindelse med mærkningen af oksekød 
fra dyr, som har været fodret med 
genetisk modificerede organismer. Da der 
er et klart ønske herom i offentligheden, 
bør der indføres obligatoriske 
mærkningsregler for oksekød fra dyr, der 
har været fodret med genetisk 
modificerede organismer, med henblik på 
indførelse af et sådant mærkningskrav for 
alle dyreprodukter på længere sigt. 

Or. en

Ændringsforslag 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning 
(EF) nr. 1760/2000 fastsætter regler for 
en frivillig ordning for mærkning af 
oksekød, der omfatter bestemmelser om 
godkendelse af visse 
mærkningsspecifikationer, som foretages 
af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske 
aktører i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold 
til fordelene ved ordningen. Denne 
afdeling bør derfor udgå.

udgår
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Or. it

Begrundelse

Mange erhvervsdrivende har stor nytte af dette vigtige værktøj, hvorigennem de kan give 
supplerende værdifulde oplysninger (dyrets race, køn og alder, normale foder etc.) af 
interesse for forbrugere, som ønsker at være velinformerede om den vare, de køber. At lade 
disse bestemmelser udgå vil efterlade et tomrum, hvori der hurtigt vil opstå andre frivillige 
mærkningsordninger for oksekød, som ikke vil være ledsaget af passende strenge 
kontrolmekanismer. 

Ændringsforslag 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning 
(EF) nr. 1760/2000 fastsætter regler for 
en frivillig ordning for mærkning af 
oksekød, der omfatter bestemmelser om 
godkendelse af visse 
mærkningsspecifikationer, som foretages 
af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske 
aktører i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold 
til fordelene ved ordningen. Denne 
afdeling bør derfor udgå.

udgår

Or. it

Begrundelse

Den nuværende frivillige mærkningsordning har indtil nu været en stor succes, såvel hvad 
angår organiseringen af hele oksekødssektoren som med hensyn til informationen af 
slutforbrugerne.

Ændringsforslag 44
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning 
(EF) nr. 1760/2000 fastsætter regler for 
en frivillig ordning for mærkning af 
oksekød, der omfatter bestemmelser om 
godkendelse af visse 
mærkningsspecifikationer, som foretages 
af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske 
aktører i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold 
til fordelene ved ordningen. Denne 
afdeling bør derfor udgå.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 45
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske 
aktører i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold 
til fordelene ved ordningen. Denne 
afdeling bør derfor udgå.

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Alle 
mærkningsspecifikationer, som går ud 
over den obligatoriske mærkning, f.eks. 
vedrørende race, foder og opdræt, er 
ekstremt vigtige såvel for forbrugerne som 
for landbrugerne, der bruger denne 
mærkning som led i markedsføringen af 
deres produkter. Med henblik på at sikre, 
at disse oplysninger er nøjagtige og 
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pålidelige, bør denne afdeling derfor 
bevares.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt for landbrugerne, at deres produkter markedsføres optimalt. Gennem den 
kompetente myndigheds godkendelse sikres det, at de specifikke oplysninger på mærkningen 
er nøjagtige og pålidelige. Uden en sådan godkendelse kan forbrugerne ikke stole på 
varemærkningen, og den frivillige mærkningsordning skal derfor bibeholdes.

Ændringsforslag 46
Sophie Auconie

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske aktører 
i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold til 
fordelene ved ordningen. Denne afdeling
bør derfor udgå.

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske aktører 
i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold til 
fordelene ved ordningen. Reglerne for den 
frivillige mærkningsordning bør derfor 
udgå. Disse reglers bortfald bør imidlertid 
opvejes med udarbejdelse af generelle 
regler til sikring af forbrugerbeskyttelsen.

Or. fr

Begrundelse

Selv om det vil være ønskeligt at afskaffe selve "ordningen" for frivillig mærkning (med dens 
specifikke regler, sanktioner etc.), vil der stadig ske frivillig mærkning. Der er behov for at 
udarbejde generelle regler herfor med henblik på at beskytte forbrugerne (med krav om 
objektive oplysninger, som kan kontrolleres af myndighederne og forstås af forbrugerne). 
Sådanne generelle regler vil tjene til at supplere den horisontale lovgivning for mærkning.
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Ændringsforslag 47
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske 
aktører i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold 
til fordelene ved ordningen. Denne 
afdeling bør derfor udgå.

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den udvikling, som har 
fundet sted i oksekødssektoren siden 
vedtagelsen af den nævnte forordning, 
gør det nødvendigt at revidere den 
frivillige mærkningsordning for oksekød.
Denne afdeling bør derfor udgå. Med 
henblik på at sikre en forsvarlig 
regulering af den frivillige 
mærkningsordning for oksekødssektoren 
på linje med reguleringen af de øvrige 
sektorer bør afdeling II dog ikke udgå, før 
den er blevet erstattet af andre 
bestemmelser baseret på EU's lovgivning 
om markedsføringsnormer for 
dyreprodukter eller eventuelle andre 
bestemmelser med tilsvarende virkning.

Or. es

Ændringsforslag 48
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
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der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske 
aktører i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold 
til fordelene ved ordningen. Denne 
afdeling bør derfor udgå.

der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den udvikling, som har 
fundet sted i oksekødssektoren siden 
vedtagelsen af den nævnte forordning, 
gør det nødvendigt at revidere den 
frivillige mærkningsordning for oksekød.
Denne afdeling bør derfor udgå. Med 
henblik på at sikre en forsvarlig 
regulering af den frivillige 
mærkningsordning for oksekødssektoren 
på linje med reguleringen af de øvrige 
sektorer bør afdeling II dog ikke udgå, før 
den er blevet erstattet af andre 
bestemmelser baseret på EU's lovgivning 
om markedsføringsnormer for 
dyreprodukter eller eventuelle andre 
bestemmelser med tilsvarende virkning.

Or. es

Begrundelse

Kommissionens forslag vil efterlade et retligt tomrum med hensyn til frivillig mærkning, 
eftersom en sådan mærkning er forbundet med fordele for såvel sektoren selv som 
forbrugerne ved at viderebringe nyttige oplysninger, som bidrager til at højne produkternes 
merværdi.

Ændringsforslag 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske 

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten.
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aktører i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold 
til fordelene ved ordningen. Denne 
afdeling bør derfor udgå.

Or. it

Ændringsforslag 50
Marisa Matias

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske 
aktører i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold 
til fordelene ved ordningen. Denne 
afdeling bør derfor udgå.

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Disse regler sikrer 
forbrugerne vigtig information om de 
forskellige modeller for 
oksekødsproduktion, og denne afdeling 
bør derfor bevares.

Or. en

Ændringsforslag 51
James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
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foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske aktører 
i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold til 
fordelene ved ordningen. Denne afdeling 
bør derfor udgå.

foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske aktører 
i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold til 
fordelene ved ordningen. Denne afdeling 
bør derfor udgå. Under alle 
omstændigheder vil de horisontale 
mærkningsbestemmelser i forordning 
(EU) nr. 1169/2011 finde anvendelse på 
andre oplysninger i oksekødsmærkningen 
end dem, der er omfattet af den 
obligatoriske mærkningsordning, jf. 
artikel 13-15 i forordning (EF) nr. 
1760/2000.

Or. en

Ændringsforslag 52
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske 
aktører i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold 
til fordelene ved ordningen. Denne 
afdeling bør derfor udgå.

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Ordningen sikrer 
værdifuld information af forbrugerne.
Denne afdeling bør derfor bevares.

Or. en
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Ændringsforslag 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Med henblik på at sikre, at de 
nødvendige regler for den hensigtsmæssige 
funktion med hensyn til identifikation, 
registrering og sporing af kvæg og oksekød 
anvendes, bør beføjelserne til at vedtage 
retsakter i henhold til traktatens artikel 290 
uddelegeres til Kommissionen for så vidt 
angår kravene til alternative 
identifikationsmærker for kvæg, de særlige 
omstændigheder, hvorunder 
medlemsstaterne kan forlænge 
maksimumsfristerne for anvendelsen af 
identifikationsmærkerne, de data, der skal 
udveksles mellem de elektroniske 
databaser i medlemsstaterne,
maksimumsfristerne for visse 
rapporteringsforpligtelser, kravene til 
identifikationsmærkerne, de oplysninger, 
der skal medtages i pas og i de individuelle 
bedriftsregistre, minimumsniveauet for 
officielle kontroller, identifikationen og 
registreringen af flytninger af kreaturer, når 
de sættes på græs om sommeren i 
forskellige bjergområder, reglerne for 
mærkning af visse produkter, som skal 
svare til reglerne i forordning (EF) nr. 
1760/2000, definitionerne på hakket 
oksekød, oksekødsafpuds eller opskåret 
oksekød, de særlige oplysninger, som kan 
anføres på mærkerne, 
mærkningsbestemmelserne i relation til 
forenklingen af oprindelsesangivelsen,
den maksimale størrelse og 
sammensætning af visse grupper af dyr 
samt godkendelsesprocedurerne i relation 
til mærkningsbetingelser på emballage til 
hakket oksekød. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under det forberedende arbejde, 
herunder også på ekspertniveau. 

(22) Med henblik på at sikre, at de 
nødvendige regler for den hensigtsmæssige 
funktion med hensyn til identifikation, 
registrering og sporing af kvæg og oksekød 
anvendes, bør beføjelserne til at vedtage 
retsakter i henhold til traktatens artikel 290 
uddelegeres til Kommissionen for så vidt 
angår kravene til alternative 
identifikationsmærker for kvæg, de særlige 
omstændigheder, hvorunder 
medlemsstaterne kan forlænge 
maksimumsfristerne for anvendelsen af 
identifikationsmærkerne, de data, der skal 
udveksles mellem de elektroniske 
databaser i medlemsstaterne, 
maksimumsfristerne for visse 
rapporteringsforpligtelser, kravene til 
identifikationsmærkerne, de oplysninger, 
der skal medtages i pas og i de individuelle 
bedriftsregistre, minimumsniveauet for 
officielle kontroller, identifikationen og 
registreringen af flytninger af kreaturer, når 
de sættes på græs om sommeren i 
forskellige bjergområder, reglerne for 
mærkning af visse produkter, som skal 
svare til reglerne i forordning (EF) nr. 
1760/2000, definitionerne på hakket 
oksekød, oksekødsafpuds eller opskåret 
oksekød, den maksimale størrelse og 
sammensætning af visse grupper af dyr 
samt godkendelsesprocedurerne i relation 
til mærkningsbetingelser på emballage til 
hakket oksekød. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under det forberedende arbejde, 
herunder også på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
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Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
de relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

de relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. it

Begrundelse

Kommissionen bør ikke have mulighed for at anvende delegerede retsakter for de særlige 
oplysninger, som kan anføres på mærkerne, eller i forbindelse med en revision af 
mærkningsbestemmelserne i relation til en forenkling af oprindelsesangivelsen i betragtning 
af den betydning, disse har som middel til at sikre gennemsigtighed og sporbarhed på 
markedet.

Ændringsforslag 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 2 tilføjes følgende definition:
"klonede dyr": dyr produceret ved hjælp 
af en ikke-seksuel, kunstig 
reproduktionsmetode med det formål at 
producere en genetisk identisk eller 
næsten identisk kopi af et individuelt dyr

Or. en

Ændringsforslag 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
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Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) I artikel 2 tilføjes følgende definition:
"efterkommere af klonede dyr": dyr 
produceret ved hjælp af en seksuel 
reproduktionsmetode, hvor mindst en af 
forfædrene er et klonet dyr

Or. en

Ændringsforslag 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c) I artikel 2 tilføjes følgende definition:
"genetisk modificerede foderstoffer": 
foderstoffer som defineret i artikel 2, nr. 
7, i forordning (EF) nr. 1829/2003.

Or. en

Ændringsforslag 57
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3, stk. 1, litra a), affattes således: udgår
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"a) mærker til identifikation af de enkelte 
dyr"

Or. de

Ændringsforslag 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan indføre nationale 
bestemmelser med henblik på at gøre 
anvendelsen af en elektronisk 
identifikator obligatorisk som en af de to 
identifikationsmærker, der er foreskrevet i 
stk. 1.

udgår

De medlemsstater, der gør brug af denne 
mulighed, sender Kommissionen teksten 
til sådanne nationale bestemmelser.

Or. it

Ændringsforslag 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan indføre nationale 
bestemmelser med henblik på at gøre 
anvendelsen af en elektronisk identifikator 
obligatorisk som en af de to 
identifikationsmærker, der er foreskrevet i 
stk. 1.

2. Medlemsstaterne kan inden for en 
overgangsperiode på fem år efter denne 
forordnings ikrafttræden indføre nationale 
bestemmelser med henblik på at gøre 
anvendelsen af en elektronisk identifikator 
obligatorisk som et af de to 
identifikationsmærker, der er foreskrevet i 
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stk. 1. Senest efter udløbet af denne 
overgangsperiode bliver det obligatorisk 
at anvende en elektronisk identifikator 
som et af de to identifikationsmærker, der 
er foreskrevet i stk. 1. 

Or. de

Ændringsforslag 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De medlemsstater, der gør brug af denne 
mulighed, sender Kommissionen teksten til 
sådanne nationale bestemmelser.

Medlemsstaterne sender Kommissionen 
teksten til sådanne nationale bestemmelser

Or. de

Ændringsforslag 61
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De medlemsstater, der gør brug af denne 
mulighed, sender Kommissionen teksten til 
sådanne nationale bestemmelser.

De medlemsstater, der gør brug af denne 
mulighed, sender Kommissionen teksten til 
sådanne nationale bestemmelser.
Kommissionen tilsender de øvrige 
medlemsstater disse nationale 
bestemmelser og gør dem offentligt 
tilgængelige.

Or. en



AM\891723DA.doc 33/53 PE480.879v01-00

DA

Ændringsforslag 62
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne indfører obligatorisk 
elektronisk identifikation senest ti år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af elektronisk identifikation som fastsat i denne retsakt er et nødvendigt skridt i 
forbindelse med opdateringen af den nugældende lovgivning. Elektronisk identifikation vil 
reducere den administrative byrde, forenkle registrering og sikre dyrs sporbarhed. Derfor må 
det i lovgivningen defineres, hvilken tidsramme der skal gælde for indførelsen af et 
obligatorisk elektronisk identifikationssystem. Ti år anses for at være en passende tidsramme, 
som alle medlemsstaterne vil kunne overholde.

Ændringsforslag 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen sikrer, at de anvendte 
nationale identifikatorer er interoperable.

Or. de

Ændringsforslag 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 b – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis bestemmelsesbedriften er 
beliggende i en medlemsstat, der har 
indført nationale bestemmelser med 
henblik på at gøre anvendelsen af en 
elektronisk identifikator obligatorisk som 
omhandlet i artikel 4, stk. 2, identificeres 
dyrene ved hjælp af denne elektroniske 
identifikator på bestemmelsesbedriften i 
Unionen inden for en frist, der fastsættes 
af bestemmelsesmedlemsstaten.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 65
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 c– overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Identifikation af dyr, der flyttes fra en 
medlemsstat til en anden

Identifikation af dyr, der er født efter de i 
forordning (EF) nr. 1760/2000 fastsatte 
datoer, og som flyttes fra en medlemsstat 
til en anden

Or. de

Ændringsforslag 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
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Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis bestemmelsesbedriften er 
beliggende i en medlemsstat, der har 
indført nationale bestemmelser med 
henblik på at gøre anvendelsen af en 
elektronisk identifikator obligatorisk, 
identificeres dyrene ved hjælp af denne 
elektroniske identifikator:

udgår

a) før flytningen til bestemmelsesbedriften 
i den pågældende medlemsstat, eller
b) på bestemmelsesbedriften inden for en 
maksimumsfrist, der fastsættes af den 
medlemsstat, hvor den pågældende bedrift 
er beliggende.
Den maksimumsfrist, der henvises til i 
litra b), må ikke overstige 20 dage fra den 
dato, hvor dyrene ankommer til 
bestemmelsesbedriften. Under alle 
omstændigheder forsynes dyrene med 
identifikationsmærkerne, inden de 
forlader bestemmelsesbedriften.
Første afsnit gælder imidlertid ikke for 
dyr, der er bestemt direkte til et slagteri i 
den medlemsstat, som har indført 
nationale bestemmelser med henblik på at 
gøre anvendelsen af en elektronisk 
identifikator obligatorisk, forudsat at 
dyrene slagtes inden for 20 dage efter 
veterinærkontrollen.

Or. it

Ændringsforslag 67
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 c – stk. 2 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) før flytningen til bestemmelsesbedriften 
i den pågældende medlemsstat, eller

udgår

Or. de

Ændringsforslag 68
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 c – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) før flytningen til bestemmelsesbedriften 
i den pågældende medlemsstat, eller

udgår

Or. es

Ændringsforslag 69
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Identifikationsmærker må ikke fjernes eller 
udskiftes uden den kompetente 
myndigheds tilladelse og kontrol. En sådan 
tilladelse kan kun gives, hvis fjernelsen 
eller udskiftningen ikke resulterer i en 
mangelfuld sporing af dyret.

Identifikationsmærker må ikke ændres, 
fjernes eller udskiftes uden den kompetente 
myndigheds tilladelse og kontrol. En sådan 
tilladelse kan kun gives, hvis ændringen, 
fjernelsen eller udskiftningen ikke 
resulterer i en mangelfuld sporing af dyret.

Or. en
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Ændringsforslag 70
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 – led 1
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan udveksle elektroniske 
data mellem deres elektroniske databaser 
fra den dato, hvor Kommissionen 
anerkender, at dataudvekslingssystemet er 
fuldt ud operationelt.

Medlemsstaterne kan udveksle elektroniske 
data mellem deres elektroniske databaser 
fra den dato, hvor Kommissionen 
anerkender, at dataudvekslingssystemet er 
fuldt ud operationelt. For at beskytte 
bedrifternes interesser skal dette ske på en 
sådan måde, at der sikres databeskyttelse, 
og at enhver form for misbrug forhindres.

Or. de

Ændringsforslag 71
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Artikel 6 affattes således: udgår

Or. en

Ændringsforslag 72
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat ikke udveksler 
elektroniske data med andre 
medlemsstater inden for rammerne af det 
elektroniske udvekslingssystem som 
omhandlet i artikel 5:

udgår

Or. de

Ændringsforslag 73
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udsteder den kompetente myndighed 
for hvert dyr, der er bestemt til handel 
inden for Unionen, et pas baseret på de 
oplysninger, der er indeholdt i den 
elektroniske database i medlemsstaten

udgår

Or. de

Ændringsforslag 74
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ledsages ethvert dyr, for hvilket der 
udstedes et pas, af dette, når dyret flyttes 
fra en medlemsstat til en anden

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 75
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) afleveres ved dyrets ankomst til 
bestemmelsesbedriften det pas, der 
ledsager dyret, til den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
bestemmelsesbedriften er beliggende.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 76
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) afleverer, når dyr eksporteres til 
tredjelande, den sidste bruger passet til 
myndighederne på det sted, hvor dyret 
eksporteres.

Or. en

Ændringsforslag 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 7 – stk. 5 – litra a



PE480.879v01-00 40/53 AM\891723DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har direkte adgang til den elektroniske 
database, som allerede indeholder de 
oplysninger, der skal være indeholdt i 
registeret, og

a) har direkte adgang til den elektroniske 
database, som allerede indeholder de 
oplysninger, der skal være indeholdt i 
registeret.

Or. en

Ændringsforslag 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 7 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indtaster opdaterede oplysninger 
direkte i den elektroniske database inden 
for 24 timer efter begivenhedens 
indtræden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er vanskeligheder forbundet med en tidsramme på 24 timer, eftersom kun datoen og ikke 
klokkeslættet for den pågældende begivenhed registreres i databasen. Hvis bestemmelsen 
baseres på timer, vil det derfor være vanskeligt at kontrollere, om den bliver overholdt. 
Fastsættes der en meget snæver tidsramme for indlæsning af oplysninger direkte i databasen 
og en mere åben tidsramme for manuel registrering, vil dette desuden snarere have en 
afskrækkende virkning og ikke opmuntre til at holde registre elektronisk opdaterede.

Ændringsforslag 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 9 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de personer, 
som er ansvarlige for identifikation og 
registrering af dyrene, får instrukser og 
vejledning vedrørende de relevante 
bestemmelser i forordningen og om de 
delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter, som 
Kommissionen har vedtaget i henhold til 
artikel 10 og 10a, og at der gennemføres 
relevante kurser.

Medlemsstaterne sikrer, at de personer, 
som er ansvarlige for identifikation og 
registrering af dyrene, får instrukser og 
vejledning vedrørende de relevante 
bestemmelser i forordningen og om de 
delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter, som 
Kommissionen har vedtaget i henhold til 
artikel 10 og 10a, og at der gennemføres 
relevante kurser. Disse oplysninger stilles 
gratis til rådighed, hver gang der 
foretages en ændring i de relevante 
bestemmelser.
Medlemsstaterne udveksler bedste praksis 
for at sikre kurser og 
informationsudveksling af god kvalitet i 
hele Den Europæiske Union. 

Or. en

Ændringsforslag 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 13 – stk. 5 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 5, litra a), indsættes som nr. iv):
"iv) hvorvidt oksekødet stammer fra dyr, 
der er blevet fodret med genetisk 
modificerede foderstoffer."

Or. en

Ændringsforslag 81
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som stk. 5a indsættes:
"5a. Fra den [seks måneder fra 
ikrafttrædelsen] skal erhvervsdrivende og 
organisationer også anføre på mærket, 
hvorvidt oksekødet stammer fra klonede 
dyr eller efterkommere af klonede dyr."

Or. en

Ændringsforslag 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11 – litra b b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 13 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Som stk. 5b indsættes:
"5b. Fra den [seks måneder fra 
ikrafttrædelsen] skal erhvervsdrivende og 
organisationer også anføre på mærket, 
hvorvidt oksekødet stammer fra dyr, der er 
blevet fordret med genetisk modificerede 
foderstoffer."

Or. en

Ændringsforslag 83
Kartika Tamara Liotard
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12 
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Artikel 14, stk. 4, affattes således: udgår
"Kommissionen tillægges beføjelser til 
efter artikel 22b at vedtage delegerede 
retsakter med henblik på at fastsætte 
tilsvarende bestemmelser som de i stk. 1, 2 
og 3 omhandlede bestemmelser, 
vedrørende oksekødsafpuds eller opskåret 
oksekød."

Or. en

Ændringsforslag 84
Sophie Auconie

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Afsnit II – Afdeling 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) I afsnit II, affattes overskriften til 
afdeling II således: "Frivillig mærkning"

Or. fr

Begrundelse

Selv om det vil være ønskeligt at afskaffe selve "ordningen" for frivillig mærkning (med dens 
specifikke regler, sanktioner etc.), vil der stadig ske frivillig mærkning. Der er behov for at 
udarbejde generelle regler herfor med henblik på at beskytte forbrugerne (med krav om 
objektive oplysninger, som kan kontrolleres af myndighederne og forstås af forbrugerne). 
Sådanne generelle regler vil tjene til at supplere den horisontale lovgivning for mærkning.

Ændringsforslag 85
Dagmar Roth-Behrendt
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 16-18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 16, 17 og 18 udgår. udgår

Or. en

Begrundelse

At lade afdelingen om frivillig mærkning udgå bidrager ikke til at sikre, at forbrugerne får 
korrekte og pålidelige oplysninger om produktet, hvilket er en grundlæggende forudsætning 
for en god, pålidelig mærkningsordning. Denne form for mærkning giver forbrugerne vigtige 
oplysninger, og giver landbrugerne et bedre værktøj til at markedsføre deres produkter. 

Ændringsforslag 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 16-18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 16, 17 og 18 udgår. udgår

Or. de

Ændringsforslag 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 16-18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 16, 17 og 18 udgår. udgår
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Or. it

(Jf. ændringsforslaget om at lade betragtning 20 udgå)

Ændringsforslag 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 16-18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 16, 17 og 18 udgår. udgår

Or. it

Begrundelse

Der er for hele sektorens vedkommende opnået fortrinlige organisatoriske resultater med 
bestemmelserne om frivillig mærkning af oksekød, der også har vakt interesse hos 
forbrugerne, som på denne måde modtager nyttige oplysninger, der hjælper dem til at 
foretage velinformerede køb. At lade disse bestemmelser om frivillige oplysninger udgå vil 
efterlade et tomrum, hvori der hurtigt vil opstå andre frivillige mærkningsordninger for 
oksekød, som ikke vil være ledsaget af passende strenge kontrolmekanismer. 

Ændringsforslag 89
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 16-18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 16, 17 og 18 udgår. udgår

Or. es

Begrundelse

Kommissionens forslag vil efterlade et retligt tomrum med hensyn til frivillig mærkning, 
eftersom en sådan mærkning er forbundet med fordele for såvel sektoren selv som 
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forbrugerne ved at viderebringe nyttige oplysninger, som bidrager til at højne produkternes 
merværdi.

Ændringsforslag 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 16-18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 16, 17 og 18 udgår. udgår

Or. it

Ændringsforslag 91
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 16-18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 16, 17 og 18 udgår. udgår

Or. en

Ændringsforslag 92
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 16-18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 16, 17 og 18 udgår. udgår

Or. en

Ændringsforslag 93
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 16-18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 16, 17 og 18 udgår. udgår

Or. en

Ændringsforslag 94
Sophie Auconie

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 16, 17 og 18 udgår. 14) Artikel 16 affattes således:

"Almindelige regler
Andre oplysninger end de i afdeling I i 
dette afsnit omhandlede, som 
erhvervsdrivende eller organisationer, der 
markedsfører oksekød, også anfører på 
mærket, skal være objektive, skal kunne 
kontrolleres af de relevante myndigheder 
og skal kunne forstås af forbrugerne."

Or. fr
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Begrundelse

Selv om det vil være ønskeligt at afskaffe selve "ordningen" for frivillig mærkning (med dens 
specifikke regler, sanktioner etc.), vil der stadig ske frivillig mærkning. Der er behov for at 
udarbejde generelle regler herfor med henblik på at beskytte forbrugerne (med krav om 
objektive oplysninger, som kan kontrolleres af myndighederne og forstås af forbrugerne). 
Sådanne generelle regler vil tjene til at supplere den horisontale lovgivning for mærkning.

Ændringsforslag 95
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 16-18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 16, 17 og 18 udgår. 14) Artikel 16, 17 og 18 udgår. Uden at det 
berører artikel 1a, sikrer Kommissionen, 
at bestemmelserne i de udgåede artikler 
afspejles i opdaterede og om fornødent 
forbedrede fællesskabsbestemmelser om 
oksekød.

Or. es

Ændringsforslag 96
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 16-18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 16, 17 og 18 udgår. (14) Artikel 16, 17 og 18 udgår.
Kommissionen sikrer, at bestemmelserne i 
de udgåede artikler afspejles i opdaterede 
og om fornødent forbedrede 
fællesskabsbestemmelser om oksekød.

Or. es
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Begrundelse

Kommissionens forslag vil efterlade et retligt tomrum med hensyn til frivillig mærkning, 
eftersom en sådan mærkning er forbundet med fordele for såvel sektoren selv som 
forbrugerne ved at viderebringe nyttige oplysninger, som bidrager til at højne produkternes 
merværdi.

Ændringsforslag 97
Sophie Auconie

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 16-18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 16, 17 og 18 udgår. 14) Artikel 17 og 18 udgår.

Or. fr

Begrundelse

Den frivillige mærkningsordning har vist sig ikke at være nogen succes og bør derfor 
afskaffes.

Ændringsforslag 98
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 19 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de i artikel 14 nævnte definitioner på 
hakket oksekød, oksekødsafpuds eller 
opskåret oksekød

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de særlige oplysninger, som kan 
anføres på mærkerne

udgår

Or. it

(Jf. ændringsforslaget til betragtning 22)

Ændringsforslag 100
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 19 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de særlige oplysninger, som kan anføres 
på mærkerne

b) definitionen af og kravene til de særlige 
oplysninger, som kan anføres på mærkerne

Or. en

Begrundelse

De krav, der skal være opfyldt med henblik på godkendelse af de særlige oplysninger, som 
kan anføres på mærkerne, varierer fra medlemsstat til medlemsstat og fører derfor til 
konkurrenceforvridninger mellem erhvervsdrivende i de forskellige medlemsstater. Det anses 
derfor for hensigtsmæssigt at have nogle retningslinjer for, på hvilke betingelser særlige 
oplysninger kan anføres på mærkerne.

Ændringsforslag 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
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Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 19 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) mærkningsbestemmelserne i 
forbindelse med forenklingen af 
oprindelsesangivelsen

udgår

Or. it

(Jf. ændringsforslaget til betragtning 22)

Ændringsforslag 102
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 19 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) godkendelsesprocedurerne i relation til 
mærkningsbetingelser på emballage til 
hakket oksekød.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 103
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 22 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 4, stk. 
5, og artikel 4a, stk. 2, samt i artikel 5, 7, 
10, 14 og 19 tillægges Kommissionen for 
en ubegrænset periode fra den* [*datoen 
for denne forordnings ikrafttræden eller fra 
en anden dato fastsat af lovgiver].

2. De delegerede beføjelser i artikel 4, stk. 
5, og artikel 4a, stk. 2, samt i artikel 5, 7, 
10 og 19 tillægges Kommissionen for en 
periode på fem år fra den* [*datoen for 
denne forordnings ikrafttræden eller fra en 
anden dato fastsat af lovgiver].
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Or. en

Ændringsforslag 104
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 19 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 23 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19a) Som artikel 23a indsættes:
"Artikel 23a

Beretning
Senest fem år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
en beretning for Europa-Parlamentet og 
Rådet."

Or. es

Ændringsforslag 105
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Overgangsbestemmelser

Artikel 1, nr. 14, træder i kraft den 1. 
januar 2014.

Or. es

Ændringsforslag 106
Pilar Ayuso
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Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Overgangsbestemmelser

Artikel 1, nr. 14, træder i kraft den 1. 
januar 2014.

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sørge for, at der afsættes tilstrækkelig lang tid til at 
udarbejde og vedtage særlige og mere hensigtsmæssige regler for frivillig mærkning på 
europæisk plan.


