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Amendement 10
Sophie Auconie

Voorstel voor een verordening
Titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
1760/2000 wat betreft de elektronische 
identificatie van runderen en tot schrapping 
van de bepalingen inzake de facultatieve 
etikettering van rundvlees

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
1760/2000 wat betreft de elektronische 
identificatie van runderen en tot schrapping 
van de bepalingen inzake de regeling voor 
de facultatieve etikettering van rundvlees

Or. fr

Motivering

Hoewel het de voorkeur zou genieten om de "regeling" voor facultatieve etikettering (met 
inbegrip van specificaties, sancties, enz.) te schrappen, blijft facultatieve etikettering bestaan. 
Het is nodig hiervoor algemene voorschriften op te stellen en consumenten te beschermen 
(waarvoor objectieve informatie is vereist die door de bevoegde autoriteiten kan worden 
geverifieerd en die begrijpelijk is voor consumenten). Deze algemene voorschriften moeten 
een aanvulling vormen op de horizontale wetgeving inzake etikettering.

Amendement 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1760/2000 wat betreft de elektronische 
identificatie van runderen en tot 
schrapping van de bepalingen inzake de 
facultatieve etikettering van rundvlees

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1760/2000 wat betreft de elektronische 
identificatie van runderen en de etikettering 
van rundvleesproducten

Or. en
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Amendement 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Verordening (EG) nr. 1760/2000, en 
meer in het bijzonder de bepalingen 
inzake de identificatie van runderen en de 
facultatieve etikettering van rundvlees, 
zijn in de mededeling van de Commissie 
aan de Raad en het Europees Parlement 
betreffende een "Actieprogramma ter 
vermindering van de administratieve 
lasten in de EU" vermeld onder de 
"informatieverplichtingen van bijzonder 
belang wat betreft de lasten die aan de 
bedrijven worden opgelegd".

Schrappen

Or. it

Motivering

De vermeende besparingen op administratieve lasten in de gehele EU in geval van afschaffing 
van de facultatieve etiketteringsregeling zouden 362 000 EUR bedragen. Het betreft hier 
evenwel geen buitensporige kosten. Integendeel, de kosten van deze regeling staan volledig in 
verhouding tot de voordelen ervan.

Amendement 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Verordening (EG) nr. 1760/2000, en 
meer in het bijzonder de bepalingen 
inzake de identificatie van runderen en de 
facultatieve etikettering van rundvlees, 
zijn in de mededeling van de Commissie 
aan de Raad en het Europees Parlement 

Schrappen
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betreffende een "Actieprogramma ter 
vermindering van de administratieve 
lasten in de EU" vermeld onder de 
"informatieverplichtingen van bijzonder 
belang wat betreft de lasten die aan de 
bedrijven worden opgelegd".

Or. it

Motivering

De vermeende besparingen op administratieve lasten in de gehele EU geven onvoldoende 
reden om de facultatieve etiketteringsregeling af te schaffen.

Amendement 14
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Verordening (EG) nr. 1760/2000, en 
meer in het bijzonder de bepalingen 
inzake de identificatie van runderen en de 
facultatieve etikettering van rundvlees, 
zijn in de mededeling van de Commissie 
aan de Raad en het Europees Parlement 
betreffende een "Actieprogramma ter 
vermindering van de administratieve 
lasten in de EU" vermeld onder de 
"informatieverplichtingen van bijzonder 
belang wat betreft de lasten die aan de 
bedrijven worden opgelegd".

Schrappen

Or. en

Amendement 15
Sophie Auconie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Verordening (EG) nr. 1760/2000, en 
meer in het bijzonder de bepalingen inzake 
de identificatie van runderen en de 
facultatieve etikettering van rundvlees, zijn 
in de mededeling van de Commissie aan de 
Raad en het Europees Parlement 
betreffende een "Actieprogramma ter 
vermindering van de administratieve lasten 
in de EU" vermeld onder de
"informatieverplichtingen van bijzonder 
belang wat betreft de lasten die aan de 
bedrijven worden opgelegd".

(5) Verordening (EG) nr. 1760/2000, en 
meer in het bijzonder de bepalingen inzake 
de identificatie van runderen en de
regeling voor de facultatieve etikettering 
van rundvlees, zijn in de mededeling van 
de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement betreffende een
"Actieprogramma ter vermindering van de 
administratieve lasten in de EU" vermeld 
onder de "informatieverplichtingen van 
bijzonder belang wat betreft de lasten die 
aan de bedrijven worden opgelegd".

Or. fr

Motivering

Hoewel het de voorkeur zou genieten om de "regeling" voor facultatieve etikettering (met 
inbegrip van specificaties, sancties, enz.) te schrappen, blijft facultatieve etikettering bestaan. 
Het is nodig hiervoor algemene voorschriften op te stellen en consumenten te beschermen 
(waarvoor objectieve informatie is vereist die door de bevoegde autoriteiten kan worden 
geverifieerd en die begrijpelijk is voor consumenten). Deze algemene voorschriften moeten 
een aanvulling vormen op de horizontale wetgeving inzake etikettering.

Amendement 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Verordening (EG) nr. 1760/2000, en 
meer in het bijzonder de bepalingen inzake 
de identificatie van runderen en de 
facultatieve etikettering van rundvlees, 
zijn in de mededeling van de Commissie 
aan de Raad en het Europees Parlement 
betreffende een "Actieprogramma ter 
vermindering van de administratieve lasten 
in de EU" vermeld onder de
"informatieverplichtingen van bijzonder 
belang wat betreft de lasten die aan de 

(5) Verordening (EG) nr. 1760/2000, en 
meer in het bijzonder de bepalingen inzake 
de identificatie van runderen, zijn in de 
mededeling van de Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement betreffende een
"Actieprogramma ter vermindering van de 
administratieve lasten in de EU" vermeld 
onder de "informatieverplichtingen van 
bijzonder belang wat betreft de lasten die 
aan de bedrijven worden opgelegd".
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bedrijven worden opgelegd".

Or. it

Amendement 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het gebruik van elektronische 
identificatiesystemen kan de procedés voor 
de traceerbaarheid stroomlijnen door de 
automatische en nauwkeuriger lezing en 
registratie in het bedrijfsregister. Voorts 
maken deze middelen de automatische 
melding van de verplaatsingen van de 
dieren aan het gecomputeriseerde 
gegevensbestand mogelijk, wat de 
snelheid, de betrouwbaarheid en de 
nauwkeurigheid van het systeem ten goede 
komt.

(6) Het gebruik van elektronische 
identificatiesystemen kan de procedés voor 
de traceerbaarheid stroomlijnen door de 
automatische en nauwkeuriger lezing en 
registratie in het bedrijfsregister. Voorts 
maken deze middelen de automatische 
melding van de verplaatsingen van de 
dieren aan het gecomputeriseerde 
gegevensbestand mogelijk, wat de 
snelheid, de betrouwbaarheid en de 
nauwkeurigheid van het systeem ten goede 
komt. Ook het beheer van de rechtstreekse 
betalingen die veehouders per dier 
ontvangen zou hierdoor worden verbeterd, 
dankzij betere controles en een verkleind 
risico op betalingsfouten.

Or. en

Amendement 18
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het gebruik van elektronische 
identificatiesystemen kan de procedés voor 
de traceerbaarheid stroomlijnen door de 
automatische en nauwkeuriger lezing en 
registratie in het bedrijfsregister. Voorts 

(6) Het gebruik van elektronische 
identificatiesystemen kan de procedés voor 
de traceerbaarheid stroomlijnen door de 
automatische en nauwkeuriger lezing en 
registratie in het bedrijfsregister. Voorts 
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maken deze middelen de automatische 
melding van de verplaatsingen van de 
dieren aan het gecomputeriseerde 
gegevensbestand mogelijk, wat de 
snelheid, de betrouwbaarheid en de 
nauwkeurigheid van het systeem ten goede 
komt.

maken deze middelen de automatische 
melding van de verplaatsingen van de 
dieren aan het gecomputeriseerde 
gegevensbestand mogelijk, wat de 
snelheid, de betrouwbaarheid en de 
nauwkeurigheid van het systeem ten goede 
komt, hoewel bij schapen, sinds de 
publicatie in 2003 van Verordening (EG) 
nr. 21/2004 van de Raad, nog geen 
automatische melding van verplaatsingen 
wordt gemaakt.

Or. es

Amendement 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De elektronische identificatiesystemen 
op basis van radiofrequentie-identificatie 
zijn de voorbije tien jaar aanzienlijk 
verbeterd. Die technologie maakt het nu 
mogelijk de identiteitscode van elk dier 
sneller en nauwkeuriger rechtstreeks in 
gegevensverwerkingssystemen in te lezen, 
waardoor minder tijd nodig is om mogelijk 
besmette dieren of besmet voedsel te 
traceren, wat resulteert in lagere 
arbeidskosten, maar tegelijk de 
uitrustingskosten verhoogt.

(7) De elektronische identificatiesystemen 
op basis van radiofrequentie-identificatie 
zijn de voorbije tien jaar aanzienlijk 
verbeterd. Die technologie maakt het nu 
mogelijk de identiteitscode van elk dier 
sneller en nauwkeuriger rechtstreeks in 
gegevensverwerkingssystemen in te lezen, 
waardoor minder tijd nodig is om mogelijk 
besmette dieren of besmet voedsel te 
traceren, wat resulteert in betere
gegevensbestanden, meer mogelijkheden 
voor snel optreden in geval van ziekte-
uitbraak en lagere arbeidskosten, maar 
tegelijk de uitrustingskosten verhoogt.

Or. en

Amendement 20
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De elektronische identificatiesystemen 
op basis van radiofrequentie-identificatie 
zijn de voorbije tien jaar aanzienlijk 
verbeterd. Die technologie maakt het nu 
mogelijk de identiteitscode van elk dier 
sneller en nauwkeuriger rechtstreeks in 
gegevensverwerkingssystemen in te lezen, 
waardoor minder tijd nodig is om mogelijk 
besmette dieren of besmet voedsel te 
traceren, wat resulteert in lagere 
arbeidskosten, maar tegelijk de 
uitrustingskosten verhoogt.

(7) De elektronische identificatiesystemen 
op basis van radiofrequentie-identificatie 
zijn de voorbije tien jaar aanzienlijk 
verbeterd, hoewel de ISO-normen nog 
altijd moeten worden toegepast en zij 
getest moeten worden voor runderen. Die 
technologie maakt het nu mogelijk de 
identiteitscode van elk dier sneller en 
nauwkeuriger rechtstreeks in 
gegevensverwerkingssystemen in te lezen, 
waardoor minder tijd nodig is om mogelijk 
besmette dieren of besmet voedsel te 
traceren, wat resulteert in lagere 
arbeidskosten, maar tegelijk de 
uitrustingskosten verhoogt.

Or. es

Amendement 21
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De elektronische identificatiesystemen 
op basis van radiofrequentie-identificatie 
zijn de voorbije tien jaar aanzienlijk 
verbeterd. Die technologie maakt het nu 
mogelijk de identiteitscode van elk dier 
sneller en nauwkeuriger rechtstreeks in 
gegevensverwerkingssystemen in te lezen, 
waardoor minder tijd nodig is om mogelijk 
besmette dieren of besmet voedsel te 
traceren, wat resulteert in lagere 
arbeidskosten, maar tegelijk de 
uitrustingskosten verhoogt.

(7) De elektronische identificatiesystemen 
op basis van radiofrequentie-identificatie 
zijn de voorbije tien jaar aanzienlijk 
verbeterd. Die technologie maakt het nu 
mogelijk de identiteitscode van elk dier 
sneller en nauwkeuriger rechtstreeks in 
gegevensverwerkingssystemen in te lezen, 
waardoor minder tijd nodig is om mogelijk 
besmette dieren of besmet voedsel te 
traceren, wat resulteert in lagere 
arbeidskosten, maar tegelijk de 
uitrustingskosten verhoogt. Indien de 
elektronische identificatie gebreken 
vertoont, mag het falen van de 
technologie niet leiden tot het opleggen 
van geldboetes aan veehouders.
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Or. de

Amendement 22
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De elektronische identificatiesystemen 
op basis van radiofrequentie-identificatie 
zijn de voorbije tien jaar aanzienlijk 
verbeterd. Die technologie maakt het nu 
mogelijk de identiteitscode van elk dier 
sneller en nauwkeuriger rechtstreeks in 
gegevensverwerkingssystemen in te lezen, 
waardoor minder tijd nodig is om mogelijk 
besmette dieren of besmet voedsel te 
traceren, wat resulteert in lagere 
arbeidskosten, maar tegelijk de 
uitrustingskosten verhoogt.

(7) De elektronische identificatiesystemen 
op basis van radiofrequentie-identificatie 
zijn de voorbije tien jaar aanzienlijk 
verbeterd. Die technologie maakt het nu 
mogelijk de identiteitscode van elk dier 
sneller en nauwkeuriger rechtstreeks in 
gegevensverwerkingssystemen in te lezen, 
waardoor minder tijd nodig is om mogelijk 
besmette dieren of besmet voedsel te 
traceren. Er is echter sprake van 
aanzienlijke praktische problemen die een 
doeltreffende toepassing van EID in de 
weg staan, voornamelijk met betrekking 
tot de nauwkeurigheid van de technologie.

Or. en

Amendement 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Gezien de technologische vooruitgang 
bij de EID hebben tal van lidstaten besloten 
van start te gaan met de vrijwillige 
toepassing van de EID van runderen. 
Wellicht zullen deze initiatieven ertoe 
leiden dat in de afzonderlijke lidstaten of 
door belanghebbenden uiteenlopende 
systemen zullen worden ontwikkeld. Dit 
zou de latere harmonisering van de 

(9) Gezien de technologische vooruitgang 
bij de EID hebben tal van lidstaten besloten 
van start te gaan met de vrijwillige 
toepassing van de EID van runderen. 
Wellicht zullen deze initiatieven ertoe 
leiden dat in de afzonderlijke lidstaten of 
door belanghebbenden uiteenlopende 
systemen zullen worden ontwikkeld. Dit 
zou de latere harmonisering van de 
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technische normen in de Unie in de weg 
staan.

technische normen in de Unie in de weg 
staan. Er moet in een vroeg stadium voor 
worden gezorgd dat de in de lidstaten 
geïntroduceerde systemen interoperabel 
zijn.

Or. de

Amendement 24
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De conclusie van een verslag van de 
Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement over de mogelijke invoering van 
elektronische identificatie van runderen16

luidt dat is gebleken dat radiofrequentie-
identificatie zo ver ontwikkeld is dat zij in 
de praktijk kan worden toegepast. Voorts 
concludeert het verslag dat het bijzonder 
wenselijk is over te schakelen naar EID 
van runderen in de EU, aangezien die 
onder meer bijdraagt tot de vermindering 
van de administratieve lasten.

(10) De conclusie van een verslag van de 
Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement over de mogelijke invoering van 
elektronische identificatie van runderen16

luidt dat is gebleken dat radiofrequentie-
identificatie zo ver ontwikkeld is dat zij in 
de praktijk kan worden toegepast. Voorts 
concludeert het verslag dat het bijzonder 
wenselijk is over te schakelen naar EID 
van runderen in de EU, aangezien die 
onder meer bijdraagt tot de vermindering 
van de administratieve lasten, ondanks de 
buitensporige bijkomende kosten.

Or. es

Amendement 25
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Sommige derde landen hebben reeds 
regels vastgesteld die het mogelijk maken 
geavanceerde EID-technologieën toe te 
passen. De Unie moet soortgelijke regels 

Schrappen
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vaststellen om de handel te 
vergemakkelijken en het 
concurrentievermogen van de sector te 
vergroten.

Or. es

Amendement 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om elk dier afzonderlijk te 
identificeren kunnen, als aanvulling op de 
conventionele oormerken waarin is 
voorzien bij Verordening (EG) 
nr. 1760/2000, verschillende soorten 
elektronische identificatiemiddelen worden 
gebruikt, zoals bolustransponders,
elektronische oormerken en injecteerbare 
transponders. Bijgevolg dient de reikwijdte 
van de identificatiemiddelen waarin bij die 
verordening is voorzien, te worden 
uitgebreid om het gebruik van 
elektronische identificatie mogelijk te 
maken.

(15) Om elk dier afzonderlijk te 
identificeren kunnen, als aanvulling op de 
conventionele oormerken waarin is 
voorzien bij Verordening (EG) 
nr. 1760/2000, verschillende soorten 
elektronische identificatiemiddelen worden 
gebruikt, zoals elektronische oormerken en 
injecteerbare transponders. Bijgevolg dient 
de reikwijdte van de identificatiemiddelen 
waarin bij die verordening is voorzien, te 
worden uitgebreid om het gebruik van 
elektronische identificatie mogelijk te 
maken.

Or. it

Amendement 27
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het opleggen van EID in de hele Unie 
kan voor bepaalde marktdeelnemers 
economisch nadelige effecten hebben. Het
is derhalve dienstig een vrijwillige 

(16) Het opleggen van EID in de hele Unie 
kan voor bepaalde marktdeelnemers 
economisch nadelige effecten hebben. 
Daarom is het wenselijk een 
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regeling voor de invoering van EID in te 
stellen. In het kader van een dergelijke 
regeling zou voor EID worden gekozen 
door houders die daar wellicht 
rechtstreeks economisch voordeel bij 
hebben.

overgangsperiode voor de verplichtstelling 
van EID in te stellen.

Or. en

Motivering

Gezien de algemene voordelen op lange termijn van elektronische identificatie, moet naar een 
toekomstige verplichtstelling worden gewerkt. De instelling van een overgangsperiode voor 
verplichte EID zou bepaalde marktdeelnemers de tijd geven zich aan het nieuwe systeem aan 
te passen, zodat eventuele negatieve economische gevolgen beperkt blijven.

Amendement 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het opleggen van EID in de hele Unie 
kan voor bepaalde marktdeelnemers 
economisch nadelige effecten hebben. Het
is derhalve dienstig een vrijwillige 
regeling voor de invoering van EID in te 
stellen. In het kader van een dergelijke 
regeling zou voor EID worden gekozen 
door houders die daar wellicht 
rechtstreeks economisch voordeel bij 
hebben.

(16) Het opleggen van EID in de hele Unie 
kan voor bepaalde marktdeelnemers 
economisch nadelige effecten hebben. 
Daarom is het wenselijk dat de lidstaten in 
de nodige financiële middelen voorzien 
voor de toepassing van elektronische 
identificatie door veehouders, via 
staatssteun of programma's voor 
plattelandsontwikkeling.

Or. en

Amendement 29
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het opleggen van EID in de hele Unie 
kan voor bepaalde marktdeelnemers 
economisch nadelige effecten hebben. Het 
is derhalve dienstig een vrijwillige regeling 
voor de invoering van EID in te stellen. In 
het kader van een dergelijke regeling zou 
voor EID worden gekozen door houders 
die daar wellicht rechtstreeks economisch 
voordeel bij hebben.

(16) Het opleggen van EID in de hele Unie 
kan voor bepaalde marktdeelnemers 
economisch nadelige effecten hebben. Het 
is derhalve dienstig een vrijwillige regeling 
voor de invoering van EID in te stellen.

Or. en

Amendement 30
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het opleggen van EID in de hele Unie 
kan voor bepaalde marktdeelnemers 
economisch nadelige effecten hebben. Het 
is derhalve dienstig een vrijwillige regeling 
voor de invoering van EID in te stellen. In 
het kader van een dergelijke regeling zou 
voor EID worden gekozen door houders 
die daar wellicht rechtstreeks economisch 
voordeel bij hebben.

(16) Het opleggen van EID in de hele Unie 
kan voor bepaalde marktdeelnemers 
economisch nadelige effecten hebben. Het 
is derhalve dienstig een vrijwillige regeling 
voor de invoering van EID in te stellen. In 
het kader van een dergelijke regeling zou 
voor EID worden gekozen door houders 
die daar wellicht rechtstreeks economisch 
voordeel bij hebben. Het is tevens 
wenselijk dat de elektronische 
identificatiesystemen in de lidstaten 
onderling verenigbaar zijn.

Or. de

Amendement 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het opleggen van EID in de hele Unie
kan voor bepaalde marktdeelnemers 
economisch nadelige effecten hebben. Het 
is derhalve dienstig een vrijwillige 
regeling voor de invoering van EID in te 
stellen. In het kader van een dergelijke 
regeling zou voor EID worden gekozen 
door houders die daar wellicht rechtstreeks 
economisch voordeel bij hebben.

(16) Het opleggen van EID in de hele Unie
zou een optimaal niveau van 
voedselveiligheid voor EU-burgers 
waarborgen. Het is derhalve gewenst een 
overgangsperiode voor de invoering van 
EID in te stellen, zodat de voorraad van 
traditionele oormerken eerst wordt 
opgemaakt. In het kader van een dergelijke 
regeling zou onverwijld voor EID worden 
gekozen door houders die daar wellicht 
rechtstreeks economisch voordeel bij 
hebben.

Or. it

Amendement 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten hebben zeer 
uiteenlopende veehouderijsystemen, 
landbouwpraktijken en sectororganisaties. 
Daarom moet worden toegestaan dat de 
lidstaten EID op hun grondgebied 
uitsluitend verplicht maken als zij die 
identificatie, na afweging van al die 
factoren, geschikt achten.

Schrappen

Or. it

Amendement 33
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten hebben zeer 
uiteenlopende veehouderijsystemen, 
landbouwpraktijken en sectororganisaties. 
Daarom moet worden toegestaan dat de 
lidstaten EID op hun grondgebied 
uitsluitend verplicht maken als zij die 
identificatie, na afweging van al die 
factoren, geschikt achten.

(17) De lidstaten hebben zeer 
uiteenlopende veehouderijsystemen, 
landbouwpraktijken en sectororganisaties. 
Daarom moet worden toegestaan dat de 
lidstaten EID stapsgewijs op hun 
grondgebied invoeren en verplicht stellen.

Or. en

Motivering

Uit eerdere ervaring met wetgeving is gebleken dat het toestaan van een geleidelijke 
invoering een goede manier is om een doelstelling binnen een bepaalde termijn te bereiken. 

Amendement 34
Sophie Auconie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten hebben zeer 
uiteenlopende veehouderijsystemen, 
landbouwpraktijken en sectororganisaties.
Daarom moet worden toegestaan dat de 
lidstaten EID op hun grondgebied 
uitsluitend verplicht maken als zij die 
identificatie, na afweging van al die 
factoren, geschikt achten.

(17) De lidstaten hebben zeer 
uiteenlopende veehouderijsystemen, 
landbouwpraktijken en sectororganisaties.
Daarom moet worden toegestaan dat de 
lidstaten EID op hun grondgebied 
uitsluitend verplicht maken als zij die 
identificatie, na afweging van al die 
factoren, geschikt achten, en na 
raadpleging van organisaties die de 
rundvleessector vertegenwoordigen.

Or. fr

Motivering

Aangezien de rundvleessector rechtstreekse gevolgen zal ondervinden van een eventuele 
invoering van verplichte elektronische identificatie van runderen, dienen de 
brancheorganisaties te worden geraadpleegd alvorens een dergelijk besluit wordt genomen.
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Amendement 35
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten hebben zeer 
uiteenlopende veehouderijsystemen, 
landbouwpraktijken en sectororganisaties.
Daarom moet worden toegestaan dat de 
lidstaten EID op hun grondgebied 
uitsluitend verplicht maken als zij die 
identificatie, na afweging van al die 
factoren, geschikt achten.

(17) De lidstaten hebben zeer 
uiteenlopende veehouderijsystemen, 
landbouwpraktijken en sectororganisaties.
Daarom moet worden toegestaan dat de 
lidstaten EID op hun grondgebied 
uitsluitend verplicht maken als zij die 
identificatie, na afweging van al die 
factoren in samenwerking met 
veehouders, geschikt achten, waarbij met 
name de mogelijke gevolgen voor relatief 
kleine veehouders moeten worden 
meegewogen. Concurrentieverstoringen 
op de interne markt dienen tegen elke 
prijs te worden vermeden.

Or. de

Amendement 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Om identificatiesystemen in de 
toekomst op geharmoniseerde wijze toe te 
kunnen passen, is het wenselijk om, na 
een overgangsperiode, het voorheen 
vrijwillige gebruik van elektronische 
identificatiemiddelen verplicht te stellen 
in alle lidstaten.

Or. de
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Amendement 37
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor dieren uit derde landen die de 
Unie worden binnengebracht, moeten 
dezelfde identificatievoorschriften gelden 
als voor dieren die in de Unie zijn geboren.

(18) Voor dieren en vlees uit derde landen 
die de Unie worden binnengebracht, 
moeten dezelfde identificatie- en 
traceerbaarheidsvoorschriften gelden als 
voor dieren die in de Unie zijn geboren.

Or. es

Amendement 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In Verordening (EG) nr. 1760/2000 is 
bepaald dat de bevoegde autoriteit een 
paspoort moet afgeven voor elk dier dat 
overeenkomstig die verordening moet 
worden geïdentificeerd. Dit levert de 
lidstaten heel wat administratieve 
rompslomp op. De door de lidstaten 
opgezette gecomputeriseerde 
gegevensbestanden garanderen voldoende 
de traceerbaarheid van de verplaatsingen 
van runderen binnen een lidstaat. Daarom 
hoeven alleen paspoorten te worden 
afgegeven voor dieren die bestemd zĳn 
voor het handelsverkeer binnen de Unie.
Zodra de uitwisseling van gegevens tussen 
de nationale gecomputeriseerde 
gegevensbestanden operationeel is, is het 
niet langer nodig te eisen dat voor dieren 
die voor het handelsverkeer binnen de Unie
zijn bestemd, dergelijke paspoorten worden 
afgegeven.

(19) In Verordening (EG) nr. 1760/2000 is 
bepaald dat de bevoegde autoriteit een 
paspoort moet afgeven voor elk dier dat 
overeenkomstig die verordening moet 
worden geïdentificeerd. Dit levert de 
lidstaten heel wat administratieve 
rompslomp op. De door de lidstaten 
opgezette gecomputeriseerde 
gegevensbestanden garanderen voldoende 
de traceerbaarheid van de verplaatsingen 
van runderen binnen een lidstaat. Daarom 
hoeven alleen paspoorten te worden 
afgegeven voor dieren die bestemd zĳn 
voor het handelsverkeer binnen de Unie.
Zodra de uitwisseling van gegevens tussen 
de nationale gecomputeriseerde 
gegevensbestanden operationeel is, is het 
niet langer nodig te eisen dat voor dieren 
die voor het handelsverkeer binnen de Unie
zijn bestemd, dergelijke paspoorten worden 
afgegeven. In alle gevallen moet het 
paspoort, zowel de huidige papieren versie 
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als de toekomstige elektronische versie, de 
genetische kartering van het als referentie 
gebruikte dier bevatten, die moet worden 
uitgevoerd bij de registratie of de 
invoering van de EID.

Or. it

Amendement 39
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In Verordening (EG) nr. 1760/2000 is 
bepaald dat de bevoegde autoriteit een 
paspoort moet afgeven voor elk dier dat 
overeenkomstig die verordening moet 
worden geïdentificeerd. Dit levert de 
lidstaten heel wat administratieve 
rompslomp op. De door de lidstaten 
opgezette gecomputeriseerde 
gegevensbestanden garanderen voldoende
de traceerbaarheid van de verplaatsingen 
van runderen binnen een lidstaat. Daarom 
hoeven alleen paspoorten te worden 
afgegeven voor dieren die bestemd zĳn 
voor het intra-uniale handelsverkeer. 
Zodra de uitwisseling van gegevens tussen 
de nationale gecomputeriseerde 
gegevensbestanden operationeel is, is het 
niet langer nodig te eisen dat voor dieren 
die voor het intra-uniale handelsverkeer 
zijn bestemd, dergelijke paspoorten worden 
afgegeven.

(19) In Verordening (EG) nr. 1760/2000 is 
bepaald dat de bevoegde autoriteit een 
paspoort moet afgeven voor elk dier dat 
overeenkomstig die verordening moet 
worden geïdentificeerd. Dit levert de 
lidstaten heel wat administratieve 
rompslomp op. De door de lidstaten 
opgezette gecomputeriseerde 
gegevensbestanden moeten de 
traceerbaarheid van de verplaatsingen van 
runderen binnen een lidstaat voldoende 
garanderen. Daarom hoeven alleen 
paspoorten te worden afgegeven voor 
dieren die bestemd zĳn voor het 
handelsverkeer binnen de Unie. Zodra de 
uitwisseling van gegevens tussen de 
nationale gecomputeriseerde 
gegevensbestanden operationeel is, is het 
niet langer nodig te eisen dat voor dieren 
die voor het handelsverkeer binnen de Unie
zijn bestemd, dergelijke paspoorten worden 
afgegeven.

Or. en

Amendement 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Tot dusver bestaat er geen 
specifieke wetgeving over klonen. Uit 
opiniepeilingen blijkt echter dat deze 
kwestie bijzonder belangrijk is voor het 
Europese publiek. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat rundvlees van 
gekloonde dieren of nakomelingen 
daarvan ook als zodanig wordt 
geëtiketteerd. Deze bepaling moet bij wijze 
van overgangsregeling gelden, totdat er 
specifieke wetgeving wordt ingevoerd met 
een verbod op het in de handel brengen 
van levensmiddelen van gekloonde dieren 
en nakomelingen daarvan.

Or. en

Amendement 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) De etikettering van rundvlees is al 
jaren goed gereguleerd, en kan dienen als 
voorbeeld voor de etikettering van vlees in 
het algemeen. Bij de etikettering van 
rundvlees dat afkomstig is van dieren die 
met genetisch gemodificeerde organismen 
zijn gevoed, wordt consumenten echter 
nog geen volledige transparantie geboden. 
Gezien de duidelijke wens van het publiek 
moeten er voorschriften komen voor de 
verplichte etikettering van rundvlees van 
dieren die met genetisch gemodificeerde 
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organismen zijn gevoed, met het doel 
dergelijke etikettering in een later stadium 
voor alle dierlijke producten toe te passen.

Or. en

Amendement 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze 
regeling staan niet in verhouding tot de 
voordelen van de regeling. Daarom moet 
dat deel worden geschrapt.

Schrappen

Or. it

Motivering

Veel marktdeelnemers maken succesvol gebruik van dit belangrijke instrument om 
aanvullende nuttige informatie te verstrekken (ras, geslacht en leeftijd van het dier, 
gebruikelijke voeding enz.) die van belang is voor consumenten die goed geïnformeerd 
wensen te worden over hun aankoop. Bij intrekking van deze bepalingen zou een vacuüm 
ontstaan waarbinnen diverse verschillende facultatieve etiketteringsregelingen voor rundvlees 
snel in aantal zouden toenemen zonder passende en strenge controlemechanismen.

Amendement 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze 
regeling staan niet in verhouding tot de 
voordelen van de regeling. Daarom moet 
dat deel worden geschrapt.

Schrappen

Or. it

Motivering

De huidige facultatieve etiketteringsregeling is tot op heden uiterst succesvol geweest, zowel 
wat de organisatie van de gehele rundvleessector als de informatievoorziening voor de 
eindverbruiker betreft.

Amendement 44
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze 
regeling staan niet in verhouding tot de 
voordelen van de regeling. Daarom moet 
dat deel worden geschrapt.

Schrappen
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Or. en

Amendement 45
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze 
regeling staan niet in verhouding tot de 
voordelen van de regeling. Daarom moet
dat deel worden geschrapt.

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
Alle specificaties die verder gaan dan de 
verplichte etikettering, bijvoorbeeld ras, 
voeding en houderij, zijn van uitzonderlijk 
belang voor zowel consumenten als 
veehouders die deze etikettering 
gebruiken om hun producten te verkopen.
Dit deel moet dus worden gehandhaafd 
om te waarborgen dat deze informatie 
correct en betrouwbaar is.

Or. en

Motivering

Veehouders hechten veel waarde aan de optimale marketing van hun producten. Goedkeuring 
door de bevoegde instantie garandeert de juistheid en betrouwbaarheid van de specifieke 
gegevens op het etiket. Zonder dergelijke goedkeuring kunnen de consumenten niet op het 
etiket van het product vertrouwen. Daarom moet het systeem van facultatieve etikettering 
blijven bestaan.

Amendement 46
Sophie Auconie

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deel II van titel II van Verordening (20) Deel II van titel II van Verordening
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(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren.
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze 
regeling staan niet in verhouding tot de 
voordelen van de regeling. Daarom moet 
dat deel worden geschrapt.

(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren.
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze 
regeling staan niet in verhouding tot de 
voordelen van de regeling. De 
voorschriften met betrekking tot 
facultatieve etikettering moeten daarom 
worden geschrapt. In plaats daarvan 
moeten evenwel algemene voorschriften 
worden opgesteld om de bescherming van 
de consument te waarborgen.

Or. fr

Motivering

Hoewel het de voorkeur zou genieten om de "regeling" voor facultatieve etikettering (met 
inbegrip van specificaties, sancties, enz.) te schrappen, blijft facultatieve etikettering bestaan. 
Het is nodig hiervoor algemene voorschriften op te stellen en consumenten te beschermen 
(waarvoor objectieve informatie is vereist die door de bevoegde autoriteiten kan worden 
geverifieerd en die begrijpelijk is voor consumenten). Deze algemene voorschriften moeten 
een aanvulling vormen op de horizontale wetgeving inzake etikettering.

Amendement 47
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze 
regeling staan niet in verhouding tot de 

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
Gezien de ontwikkelingen die sinds de 
goedkeuring van die verordening in de
rundvleessector hebben plaatsgevonden, 
is het echter noodzakelijk de facultatieve 
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voordelen van de regeling. Daarom moet 
dat deel worden geschrapt.

etiketteringsregeling voor rundvlees te 
herzien. Daarom moet dat deel worden 
geschrapt. Zonder afbreuk te doen aan het 
bovenstaande en met het oog op een 
goedwerkende facultatieve 
etiketteringsregeling voor rundvlees die in 
overeenstemming is met de overige 
sectoren, kan deze schrapping echter niet 
in werking treden voordat Deel II wordt 
vervangen door beter uitgewerkte 
bepalingen van de wetgeving van de Unie 
met betrekking tot handelsnormen voor 
dierlijke producten, of door andere 
regelgeving van soortgelijke aard.

Or. es

Amendement 48
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren.
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze 
regeling staan niet in verhouding tot de 
voordelen van de regeling. Daarom moet 
dat deel worden geschrapt.

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
Gezien de ontwikkelingen die sinds de 
goedkeuring van die verordening in de 
rundvleessector hebben plaatsgevonden, 
is het echter noodzakelijk de facultatieve 
etiketteringsregeling voor rundvlees te 
herzien. Daarom moet dat deel worden 
geschrapt. Zonder afbreuk te doen aan het 
bovenstaande en met het oog op een 
goedwerkende facultatieve 
etiketteringsregeling voor rundvlees die in 
overeenstemming is met de overige 
sectoren, kan deze schrapping echter niet 
in werking treden voordat Deel II wordt 
vervangen door beter uitgewerkte 
bepalingen van de wetgeving van de Unie 
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met betrekking tot handelsnormen voor 
dierlijke producten, of door andere 
regelgeving van soortgelijke aard.

Or. es

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou leiden tot een lacune in de wetgeving met betrekking tot 
de facultatieve etikettering. De sector en de consumenten hebben echter baat bij deze vorm 
van etikettering, aangezien deze hen nuttige informatie biedt die bijdraagt aan een hogere 
toegevoegde waarde van de producten.

Amendement 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren.
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze 
regeling staan niet in verhouding tot de 
voordelen van de regeling. Daarom moet 
dat deel worden geschrapt.

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren.

Or. it

Amendement 50
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze 
regeling staan niet in verhouding tot de 
voordelen van de regeling. Daarom moet 
dat deel worden geschrapt.

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
Deze voorschriften verschaffen 
consumenten belangrijke informatie over 
de verschillende productiemodellen voor 
rundvlees, en daarom moet dat deel 
worden gehandhaafd.

Or. en

Amendement 51
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze 
regeling staan niet in verhouding tot de 
voordelen van de regeling. Daarom moet 
dat deel worden geschrapt.

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze 
regeling staan niet in verhouding tot de 
voordelen van de regeling. Daarom moet 
dat deel worden geschrapt. De in 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 
vastgestelde horizontale 
etiketteringsvoorschriften zijn in elk geval 
van toepassing op de gegevens op 
rundvleesetiketten die geen deel uitmaken 
van de verplichte etiketteringsregeling 
voor rundvlees zoals omschreven in de 
artikelen 13 t/m 15 van Verordening (EG) 
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nr. 1760/2000.

Or. en

Amendement 52
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze
regeling staan niet in verhouding tot de 
voordelen van de regeling. Daarom moet 
dat deel worden geschrapt.

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
Deze regeling biedt consumenten nuttige 
informatie. Daarom moet dat deel worden 
gehandhaafd.

Or. en

Amendement 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om te garanderen dat de nodige regels 
voor een goede functionering van de 
identificatie, de registratie en de 
traceerbaarheid van runderen en rundvlees 
worden toegepast, moet de bevoegdheid 
om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de vereisten 

(22) Om te garanderen dat de nodige regels 
voor een goede functionering van de 
identificatie, de registratie en de 
traceerbaarheid van runderen en rundvlees 
worden toegepast, moet de bevoegdheid 
om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de vereisten 
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voor alternatieve identificatiemiddelen 
voor runderen, de bijzondere 
omstandigheden waarin lidstaten de 
termijnen voor het aanbrengen van
identificatiemiddelen mogen verlengen, de 
gegevens die tussen de gecomputeriseerde 
gegevensbestanden van de lidstaten moeten 
worden uitgewisseld, de termijn voor 
sommige rapporteringsverplichtingen, de 
vereisten voor de identificatiemiddelen, de 
gegevens die moeten worden opgenomen 
in de paspoorten en in de afzonderlijke 
registers die op elk bedrijf moeten worden 
gehouden, het minimumniveau van de 
officiële controles, de identificatie en 
registratie van de verplaatsingen van 
runderen die naar zomerweiden in 
bergstreken worden overgebracht, de 
etiketteringsvoorschriften voor bepaalde 
producten die gelijkwaardig moeten zijn 
aan de voorschriften van Verordening (EG) 
nr. 1760/2000, de definities van gehakt 
rundvlees, afsnijdsels van rundvlees en 
uitgesneden rundvlees, de specifieke 
gegevens die op de etiketten mogen 
worden vermeld, de 
etiketteringsvoorschriften met betrekking 
tot de vereenvoudiging van de 
oorsprongsaanduiding, de 
maximumomvang en de samenstelling van 
bepaalde groepen dieren en de procedures 
voor de goedkeuring van de 
etiketteringsvoorschriften voor 
verpakkingen van uitgesneden vlees. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
gedurende haar voorbereidende 
werkzaamheden op maat gesneden 
consultaties houdt, inclusief consultaties op 
expertniveau. Bij het voorbereiden en 
opstellen van die gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

voor alternatieve identificatiemiddelen 
voor runderen, de bijzondere 
omstandigheden waarin lidstaten de 
termijnen voor het aanbrengen van 
identificatiemiddelen mogen verlengen, de 
gegevens die tussen de gecomputeriseerde 
gegevensbestanden van de lidstaten moeten 
worden uitgewisseld, de termijn voor 
sommige rapporteringsverplichtingen, de 
vereisten voor de identificatiemiddelen, de 
gegevens die moeten worden opgenomen 
in de paspoorten en in de afzonderlijke 
registers die op elk bedrijf moeten worden 
gehouden, het minimumniveau van de 
officiële controles, de identificatie en 
registratie van de verplaatsingen van 
runderen die naar zomerweiden in 
bergstreken worden overgebracht, de 
etiketteringsvoorschriften voor bepaalde 
producten die gelijkwaardig moeten zijn 
aan de voorschriften van Verordening (EG) 
nr. 1760/2000, de definities van gehakt 
rundvlees, afsnijdsels van rundvlees en 
uitgesneden rundvlees, de 
maximumomvang en de samenstelling van 
bepaalde groepen dieren en de procedures 
voor de goedkeuring van de 
etiketteringsvoorschriften voor 
verpakkingen van uitgesneden vlees. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
gedurende haar voorbereidende 
werkzaamheden op maat gesneden 
consultaties houdt, inclusief consultaties op 
expertniveau. Bij het voorbereiden en 
opstellen van die gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. it
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Motivering

Het is niet wenselijk dat de Commissie gebruik mag maken van gedelegeerde handelingen 
voor de specifieke gegevens die op de etiketten mogen worden vermeld en voor de herziening 
van de etiketteringsvoorschriften met betrekking tot de vereenvoudiging van de 
oorsprongsaanduiding, gezien het belang hiervan als instrument om transparantie en 
traceerbaarheid op de markt te waarborgen.

Amendement 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) Aan artikel 2 wordt de volgende 
definitie toegevoegd:
"gekloonde dieren": dieren verwekt door 
een aseksuele, kunstmatige 
reproductiemethode met het oog op de 
productie van een genetisch identieke of 
bijna identieke kopie van een individueel 
dier,

Or. en

Amendement 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter) Aan artikel 2 wordt de volgende 
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definitie toegevoegd:
"nakomelingen van gekloonde dieren": 
dieren verwekt door seksuele reproductie, 
waarbij ten minste één van de voorzaten 
een gekloond dier is,

Or. en

Amendement 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater) Aan artikel 2 wordt de volgende 
definitie toegevoegd:
"genetisch gemodificeerde diervoeders": 
voeders zoals omschreven in artikel 2, 
punt 7, van Verordening (EG) nr. 
1829/2003. 

Or. en

Amendement 57
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 3, eerste alinea, wordt punt a) 
vervangen door:

Schrappen

"a) identificatiemiddelen om de dieren 
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individueel te identificeren,".

Or. de

Amendement 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen nationale 
bepalingen vaststellen die verplichten tot 
het gebruik van een elektronisch 
identificatiemiddel als één van de twee in 
lid 1 bedoelde identificatiemiddelen.

Schrappen

De lidstaten die van deze mogelijkheid 
gebruik maken, delen de tekst van die 
nationale bepalingen aan de Commissie 
mee.

Or. it

Amendement 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen nationale 
bepalingen vaststellen die verplichten tot 
het gebruik van een elektronisch 
identificatiemiddel als één van de twee in 
lid 1 bedoelde identificatiemiddelen.

2. De lidstaten kunnen, binnen een 
overgangsperiode van vijf jaar na 
inwerkintreding van deze verordening,
nationale bepalingen vaststellen die 
verplichten tot het gebruik van een 
elektronisch identificatiemiddel als één van 
de twee in lid 1 bedoelde 
identificatiemiddelen. Uiterlijk na het 
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verstrijken van deze overgangsperiode 
wordt het gebruik van een elektronisch 
identificatiemiddel als één van de twee in 
lid 1 bedoelde identificatiemiddelen 
verplicht.

Or. de

Amendement 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die van deze mogelijkheid 
gebruik maken, delen de tekst van die 
nationale bepalingen aan de Commissie
mee.

De lidstaten delen de tekst van die 
nationale bepalingen aan de Commissie 
mee.

Or. de

Amendement 61
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die van deze mogelijkheid 
gebruik maken, delen de tekst van die 
nationale bepalingen aan de Commissie 
mee.

De lidstaten die van deze mogelijkheid 
gebruik maken, delen de tekst van die 
nationale bepalingen aan de Commissie 
mee. De Commissie maakt deze nationale 
bepalingen kenbaar aan de andere 
lidstaten en publiceert ze.

Or. en
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Amendement 62
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten stellen elektronische 
identificatie uiterlijk tien jaar na de 
inwerkingtreding van deze Verordening 
verplicht.

Or. en

Motivering

De invoering van elektronische identificatie in deze verordening is een noodzakelijke stap 
voor de actualisering van de huidige wetgeving. EID zou de administratieve lasten verlagen, 
registratie vereenvoudigen en de traceerbaarheid van dieren waarborgen. Daarom moet in de 
verordening een tijdschema worden vastgesteld voor de invoering van een regeling voor 
verplichte elektronische identificatie. Tien jaar wordt beschouwd als een geschikte en voor 
alle lidstaten haalbare termijn.

Amendement 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie ziet erop toe dat de 
gehanteerde nationale 
identificatiemiddelen interoperabel zijn.

Or. de
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Amendement 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 4 ter – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als het bedrijf van bestemming is 
gevestigd in een lidstaat die 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, nationale 
bepalingen heeft vastgesteld om te 
verplichten tot het gebruik van een 
elektronisch identificatiemiddel, worden 
de dieren binnen een door de lidstaat van 
bestemming te bepalen termijn met dat 
elektronische identificatiemiddel 
geïdentificeerd op het bedrijf van 
bestemming in de Unie.

Schrappen

Or. it

Amendement 65
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 4 quater – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Identificatie van dieren die van een lidstaat 
naar een andere worden verplaatst

Identificatie van dieren die na de in 
Verordening (EG) nr. 1760/2000 vermelde 
data zijn geboren en die van een lidstaat 
naar een andere worden verplaatst

Or. de

Amendement 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 4 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als het bedrijf van bestemming is 
gevestigd in een lidstaat die nationale 
bepalingen heeft vastgesteld om te 
verplichten tot het gebruik van een 
elektronisch identificatiemiddel, worden 
de dieren met dat elektronische 
identificatiemiddel geïdentificeerd:

Schrappen

a) voordat zij naar het bedrijf van 
bestemming in die lidstaat worden 
verplaatst; of
b) op het bedrijf van bestemming, binnen 
een termijn die wordt bepaald door de 
lidstaat waar dat bedrijf is gevestigd.
De onder b) bedoelde termijn mag niet 
meer bedragen dan 20 dagen te rekenen 
vanaf de datum waarop de dieren op het 
bedrijf van bestemming zijn aangekomen. 
In elk geval moeten de 
identificatiemiddelen bij de dieren worden 
aangebracht voordat zij het bedrijf van 
bestemming verlaten.
De eerste alinea geldt evenwel niet voor 
dieren die bestemd zijn om rechtstreeks 
naar een slachthuis te worden gebracht 
op het grondgebied van de lidstaat die 
nationale bepalingen heeft vastgesteld om 
te verplichten tot het gebruik van een 
elektronisch identificatiemiddel, voor 
zover die dieren binnen 20 dagen na die 
veterinaire controles worden geslacht.

Or. it

Amendement 67
Britta Reimers
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 4 quater – lid 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voordat zij naar het bedrijf van 
bestemming in die lidstaat worden 
verplaatst; or

Schrappen

Or. de

Amendement 68
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 4 quater – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voordat zij naar het bedrijf van 
bestemming in die lidstaat worden 
verplaatst; of

Schrappen

Or. es

Amendement 69
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 4 quinquies 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Identificatiemiddelen mogen enkel worden
verwijderd of vervangen als de bevoegde 
autoriteit daarvoor toestemming verleent 
en daarop controle uitoefent. Die 
toestemming mag alleen worden verleend 

Identificatiemiddelen worden enkel 
gewijzigd, verwijderd of vervangen als de 
bevoegde autoriteit daarvoor toestemming 
verleent en daarop controle uitoefent. Die 
toestemming mag alleen worden verleend 
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als de verwijdering of vervanging de 
traceerbaarheid van het dier niet in het 
gedrang brengt.

als de wijziging, verwijdering of 
vervanging de traceerbaarheid van het dier 
niet in het gedrang brengt.

Or. en

Amendement 70
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 – streepje 1
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen elektronische 
gegevens tussen hun gecomputeriseerde 
gegevensbestanden uitwisselen vanaf de 
datum waarop de Commissie erkent dat het 
gegevensuitwisselingssysteem volledig 
operationeel is.

De lidstaten kunnen elektronische 
gegevens tussen hun gecomputeriseerde 
gegevensbestanden uitwisselen vanaf de 
datum waarop de Commissie erkent dat het 
gegevensuitwisselingssysteem volledig 
operationeel is. Dit dient op dusdanige 
wijze te gebeuren dat 
gegevensbescherming wordt gewaarborgd 
en dat iedere vorm van misbruik wordt 
voorkomen teneinde de belangen van het 
bedrijf te bewaken.

Or. de

Amendement 71
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) Artikel 6 wordt vervangen door: Schrappen

Or. en
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Amendement 72
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – alinea 1
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een lidstaat geen elektronische 
gegevens met andere lidstaten uitwisselt in 
het kader van het in artikel 5 bedoelde 
elektronische uitwisselingssysteem:

Schrappen

Or. de

Amendement 73
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 alinea 1
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) geeft de bevoegde autoriteit voor elk 
dier dat voor het intra-uniale 
handelsverkeer bestemd is, een paspoort 
af op basis van de informatie die is 
opgenomen in het in die lidstaat opgezette 
gecomputeriseerde gegevensbestand;

Schrappen

Or. de

Amendement 74
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – alinea 1
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Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) gaat elk dier waarvoor een paspoort is 
afgegeven, van dat paspoort vergezeld 
telkens als het van een lidstaat naar een 
andere wordt verplaatst;

Schrappen

Or. de

Amendement 75
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – alinea 1
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) wordt het paspoort waarvan het dier 
vergezeld gaat, bij aankomst op het bedrijf 
van bestemming overhandigd aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar 
het bedrijf van bestemming is gevestigd.

Schrappen

Or. de

Amendement 76
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 6 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Wanneer dieren naar derde landen 
worden uitgevoerd, wordt het paspoort 
door de laatste houder overhandigd aan 
de bevoegde autoriteit op de plaats waar 
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het dier wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 7 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) rechtstreeks toegang heeft tot het 
gecomputeriseerde gegevensbestand dat 
reeds de in het register op te nemen 
informatie bevat; en

a) rechtstreeks toegang heeft tot het 
gecomputeriseerde gegevensbestand dat 
reeds de in het register op te nemen 
informatie bevat.

Or. en

Amendement 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 7 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) binnen vierentwintig uur na een 
gebeurtenis rechtstreeks bijgewerkte 
informatie in het gecomputeriseerde 
gegevensbestand invoert.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een 24-uurstermijn is lastig omdat de exacte tijd van de gebeurtenis in kwestie niet in het 
gegevensbestand wordt geregistreerd, maar slechts de datum. Dat zou het moeilijk maken de 
naleving van de regel te controleren als deze gebaseerd is op een aantal uren. Bovendien zou 
een zeer strikte termijn voor het rechtstreeks invoeren van informatie in de gegevensbank het 
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elektronisch bijwerken van registers eerder afremmen dan stimuleren wanneer voor het 
handmatig invoeren een flexibeler termijn geldt.

Amendement 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat wie 
verantwoordelijk is voor de identificatie en 
de registratie van dieren, instructies en 
richtsnoeren krijgt met betrekking tot de 
van toepassing zijnde bepalingen van deze 
verordening en van de gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen die de Commissie 
op grond van de artikelen 10 en 10 bis 
vaststelt, en dat passende 
opleidingscursussen beschikbaar zijn.

De lidstaten zien erop toe dat wie 
verantwoordelijk is voor de identificatie en 
de registratie van dieren, instructies en 
richtsnoeren krijgt met betrekking tot de 
van toepassing zijnde bepalingen van deze 
verordening en van de gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen die de Commissie 
op grond van de artikelen 10 en 10 bis 
vaststelt, en dat passende 
opleidingscursussen beschikbaar zijn. Deze 
informatie wordt bij iedere wijziging van 
de bepalingen in kwestie kosteloos 
beschikbaar gesteld.
De lidstaten wisselen optimale 
werkmethoden uit om een goede 
cursuskwaliteit en informatie-uitwisseling 
in de hele Europese Unie te waarborgen.

Or. en

Amendement 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 11 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 13 – lid 5 – letter a – punt iv
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) In lid 5, letter a, wordt het volgende 
punt ingevoegd:
"(iv) of het rundvlees afkomstig is van 
dieren die met genetisch gemodificeerde 
diervoeders zijn gevoed".

Or. en

Amendement 81
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 11 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:
"5 bis. Vanaf [zes maanden na de 
inwerkingtreding] vermelden 
marktdeelnemers en organisaties het ook 
op het etiket indien het rundvlees 
afkomstig is van gekloonde dieren of van 
afstammelingen van gekloonde dieren."

Or. en

Amendement 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 11 – letter b ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 13 – lid 5 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) Het volgende lid wordt toegevoegd:
"5 ter. Vanaf [zes maanden na de 
inwerkingtreding] vermelden 
marktdeelnemers en organisaties het ook 
op het etiket indien het rundvlees 
afkomstig is van dieren die met genetisch 
gemodificeerd diervoeder zijn gevoed."

Or. en

Amendement 83
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 12 – inleidende formule
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Artikel 14, vierde alinea, wordt 
vervangen door:

Schrappen

"De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 22 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
teneinde voor afsnijdsels van rundvlees en 
uitgesneden rundvlees regels te bepalen 
die gelijkwaardig zijn aan die van de 
eerste drie alinea's van dit artikel.".

Or. en

Amendement 84
Sophie Auconie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Hoofdstuk II – deel II – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis) De titel van hoofdstuk II, deel II 
wordt vervangen door de volgende titel: 
Facultatieve etikettering.

Or. fr

Motivering

Hoewel het de voorkeur zou genieten om de "regeling" voor facultatieve etikettering (met 
inbegrip van specificaties, sancties, enz.) te schrappen, blijft facultatieve etikettering bestaan. 
Het is nodig hiervoor algemene voorschriften op te stellen en consumenten te beschermen 
(waarvoor objectieve informatie is vereist die door de bevoegde autoriteiten kan worden 
geverifieerd en die begrijpelijk is voor consumenten). Deze algemene voorschriften moeten 
een aanvulling vormen op de horizontale wetgeving inzake etikettering.

Amendement 85
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikelen 16 t/m 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping van het gedeelte over facultatieve etikettering draagt er niet toe bij dat de 
consument correcte en betrouwbare informatie over het product krijgt, wat een basisvereiste 
is voor een goede, betrouwbare etiketteringsregeling. Deze vorm van etikettering biedt 
consumenten belangrijke informatie, en voorziet veehouders van een beter instrument voor de 
marketing van hun producten.

Amendement 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikelen 16 t/m 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt.

Schrappen

Or. de

Amendement 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikelen 16 t/m 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt.

Schrappen

Or. it

(Zie amendement inzake de schrapping van overweging 20)

Amendement 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikelen 16 t/m 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt.

Schrappen

Or. it
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Motivering

Met de bepalingen inzake facultatieve etikettering van rundvlees zijn uitstekende resultaten 
behaald voor wat betreft de organisatie van de gehele sector, terwijl ook de interesse van 
consumenten werd gewekt die nuttige informatie kunnen verwerven om een weloverwogen 
aankoop te doen. Bij schrapping van deze bepalingen inzake facultatieve etikettering zou een 
vacuüm ontstaan waarbinnen diverse verschillende facultatieve etiketteringsregelingen voor 
rundvlees snel in aantal zouden toenemen zonder passende en strenge controlemechanismen.

Amendement 89
Esther Herranz García

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikelen 16 t/m 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt.

Schrappen

Or. es

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou leiden tot een lacune in de wetgeving met betrekking tot 
de facultatieve etikettering. De sector en de consumenten hebben echter baat bij deze vorm 
van etikettering, aangezien deze hen nuttige informatie biedt die bijdraagt aan een hogere 
toegevoegde waarde van de producten.

Amendement 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikelen 16 t/m 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt.

Schrappen
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Or. it

Amendement 91
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikelen 16 t/m 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt.

Schrappen

Or. en

Amendement 92
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikelen 16 t/m-18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt.

Schrappen

Or. en

Amendement 93
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikelen 16 t/m 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt.

Schrappen

Or. en

Amendement 94
Sophie Auconie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt.

14) Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

Algemene regels
Andere dan de in deel I van deze titel 
gespecificeerde informatie die door 
marktdeelnemers of organisaties die 
rundvlees in de handel brengen wordt 
gebruikt, dient objectief en begrijpelijk 
voor consumenten te zijn en te kunnen 
worden geverifieerd door de bevoegde 
autoriteiten.

Or. fr

Motivering

Hoewel het de voorkeur zou genieten om de "regeling" voor facultatieve etikettering (met 
inbegrip van specificaties, sancties, enz.) te schrappen, blijft facultatieve etikettering bestaan. 
Het is nodig hiervoor algemene voorschriften op te stellen en consumenten te beschermen 
(waarvoor objectieve informatie is vereist die door de bevoegde autoriteiten kan worden 
geverifieerd en die begrijpelijk is voor consumenten). Deze algemene voorschriften moeten 
een aanvulling vormen op de horizontale wetgeving inzake etikettering.

Amendement 95
Andres Perello Rodriguez
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikelen 16 t/m 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt.

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt. Zonder afbreuk te doen aan 
artikel 1 bis, zorgt de Commissie ervoor 
dat de in de geschrapte artikelen vervatte 
bepalingen, met de nodige herzieningen 
en verbeteringen, tot uiting komen in de 
regelgeving van de Unie met betrekking 
tot rundvlees.

Or. es

Amendement 96
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikelen 16 t/m 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt.

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt. De Commissie zorgt ervoor dat 
de in de geschrapte artikelen vervatte 
bepalingen, met de nodige herzieningen 
en verbeteringen, tot uiting komen in de 
regelgeving van de Unie met betrekking 
tot rundvlees.

Or. es

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou leiden tot een lacune in de wetgeving met betrekking tot 
de facultatieve etikettering. De sector en de consumenten hebben echter baat bij deze vorm 
van etikettering, aangezien deze hen nuttige informatie biedt die bijdraagt aan een hogere 
toegevoegde waarde van de producten.
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Amendement 97
Sophie Auconie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikelen 16 t/m 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) De artikelen 16, 17 en 18 worden 
geschrapt.

14) De artikelen 17 en 18 worden 
geschrapt.

Or. fr

Motivering

De "regeling" voor facultatieve etikettering is onsuccesvol gebleken en moet derhalve worden 
geschrapt.

Amendement 98
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 19 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de definities van gehakt rundvlees, 
afsnijdsels van rundvlees of uitgesneden 
rundvlees als vermeld in artikel 14,

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
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Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 19 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de specifieke gegevens die op de 
etiketten mogen worden vermeld,

Schrappen

Or. it

(Zie amendement op overweging 22)

Amendement 100
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 19 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de specifieke gegevens die op de 
etiketten mogen worden vermeld,

b) de definitie van en vereisten voor de 
specifieke gegevens die op de etiketten 
mogen worden vermeld,

Or. en

Motivering

De goedkeuringsvereisten voor de specifieke gegevens die op etiketten kunnen worden 
vermeld, variëren per lidstaat en verstoren daarom de concurrentie tussen de 
marktdeelnemers in de verschillende lidstaten. Daarom is het wenselijk richtsnoeren te 
formuleren voor wanneer specifieke gegevens op etiketten mogen worden vermeld.

Amendement 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 19 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de etiketteringsvoorschriften met 
betrekking tot de vereenvoudiging van de 
oorsprongsaanduiding,

Schrappen

Or. it

(Zie amendement op overweging 22)

Amendement 102
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 19 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de procedures voor de goedkeuring van 
etiketteringsvoorschriften voor 
verpakkingen van uitgesneden vlees.

Schrappen

Or. en

Amendement 103
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 22 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De delegatie van de in artikel 4, lid 5, 
artikel 4 bis, lid 2, en de artikelen 5, 7, 10,
14 en 19 bedoelde bevoegdheid wordt aan 
de Commissie verleend voor onbepaalde 
tijd, met ingang van* [*datum van 
inwerkingtreding van deze verordening of 
een andere door de wetgever vastgestelde 
datum].

2. De delegatie van de in artikel 4, lid 5, 
artikel 4 bis, lid 2, en de artikelen 5, 7, 10 
en 19 bedoelde bevoegdheid wordt aan de 
Commissie verleend voor vijf jaar, met 
ingang van* [*datum van inwerkingtreding 
van deze verordening of een andere door 
de wetgever vastgestelde datum].
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Or. en

Amendement 104
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 19 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 23 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis) het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 23 bis
Verslag
Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad 
een verslag in.

Or. es

Amendement 105
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Overgangsbepalingen

Artikel 1, punt 14, treedt in werking op 1 
januari 2014.

Or. es
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Amendement 106
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Overgangsbepalingen

Artikel 1, punt 14, treedt in werking op 1 
januari 2014.

Or. es

Motivering

Dit amendement is bedoeld om voldoende tijd te bieden voor de voorbereiding en 
goedkeuring van meer geschikte specifieke regelgeving op Europees niveau op het gebied van 
facultatieve etikettering.


