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Ändringsförslag 10
Sophie Auconie

Förslag till förordning
Titeln 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk 
identifiering av nötkreatur och avskaffande 
av bestämmelserna om frivillig märkning 
av nötkött

Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk 
identifiering av nötkreatur och avskaffande 
av bestämmelserna om systemet för
frivillig märkning av nötkött

Or. fr

Motivering

Även om det vore önskvärt att avskaffa ”systemet” för frivillig märkning (med specifikationer, 
sanktioner osv.) finns den frivilliga märkningen kvar. Man bör därför fastställa allmänna 
bestämmelser för att ge vissa ramar för märkningen och skydda konsumenterna (objektiva 
uppgifter, som de behöriga myndigheterna kan verifiera och konsumenterna kan förstå). 
Dessa allmänna bestämmelser ska komplettera den övergripande lagstiftningen om märkning.

Ändringsförslag 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Titeln 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk 
identifiering av nötkreatur och avskaffande 
av bestämmelserna om frivillig märkning 
av nötkött

Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk 
identifiering av nötkreatur och märkning av 
nötköttsprodukter

Or. en
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Ändringsförslag 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Förordning (EG) nr 1760/2000, 
närmare bestämt identifieringen av 
nötkreatur och den frivilliga märkningen 
av nötkött, angavs i meddelandet från 
kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet Åtgärdsprogram för 
minskade administrativa bördor i 
Europeiska unionen14 som 
informationskrav av särskild vikt med 
tanke på den börda de medför för 
företagen.

utgår

Or. it

Motivering

Om den frivilliga märkningen avskaffades skulle 362 000 euro kunna sparas i EU i minskade 
administrativa kostnader. Det handlar alltså inte om oförsvarliga kostnader, utan om 
kostnader som står helt i proportion till fördelarna med systemet.

Ändringsförslag 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Förordning (EG) nr 1760/2000, 
närmare bestämt identifieringen av 
nötkreatur och den frivilliga märkningen 
av nötkött, angavs i meddelandet från 
kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet Åtgärdsprogram för 
minskade administrativa bördor i 
Europeiska unionen14 som 
informationskrav av särskild vikt med 
tanke på den börda de medför för 

utgår
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företagen.

Or. it

Motivering

De besparingar som skulle kunna göras i EU i minskade administrativa kostnader är inte ett 
tillräckligt skäl för att avskaffa systemet med frivillig märkning.

Ändringsförslag 14
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Förordning (EG) nr 1760/2000, 
närmare bestämt identifieringen av 
nötkreatur och den frivilliga märkningen 
av nötkött, angavs i meddelandet från 
kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet Åtgärdsprogram för 
minskade administrativa bördor i 
Europeiska unionen14 som 
informationskrav av särskild vikt med 
tanke på den börda de medför för 
företagen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 15
Sophie Auconie

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Förordning (EG) nr 1760/2000, 
närmare bestämt identifieringen av 
nötkreatur och den frivilliga märkningen av 
nötkött, angavs i meddelandet från 
kommissionen till rådet och 

(5) Förordning (EG) nr 1760/2000, 
närmare bestämt identifieringen av 
nötkreatur och systemet för den frivilliga 
märkningen av nötkött, angavs i 
meddelandet från kommissionen till rådet 
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Europaparlamentet Åtgärdsprogram för 
minskade administrativa bördor i 
Europeiska unionen14 som 
informationskrav av särskild vikt med 
tanke på den börda de medför för 
företagen.

och Europaparlamentet Åtgärdsprogram 
för minskade administrativa bördor i 
Europeiska unionen14 som 
informationskrav av särskild vikt med 
tanke på den börda de medför för 
företagen.

Or. fr

Motivering

Även om det vore önskvärt att avskaffa ”systemet” för frivillig märkning (med specifikationer, 
sanktioner osv.) finns den frivilliga märkningen kvar. Man bör därför fastställa allmänna 
bestämmelser för att ge vissa ramar för märkningen och skydda konsumenterna (objektiva 
uppgifter, som de behöriga myndigheterna kan verifiera och konsumenterna kan förstå). 
Dessa allmänna bestämmelser ska komplettera den övergripande lagstiftningen om märkning.

Ändringsförslag 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Förordning (EG) nr 1760/2000, 
närmare bestämt identifieringen av 
nötkreatur och den frivilliga märkningen 
av nötkött, angavs i meddelandet från 
kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet Åtgärdsprogram för 
minskade administrativa bördor i 
Europeiska unionen14 som 
informationskrav av särskild vikt med 
tanke på den börda de medför för 
företagen.

(5) Förordning (EG) nr 1760/2000, 
närmare bestämt identifieringen av 
nötkreatur, angavs i meddelandet från 
kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet Åtgärdsprogram för 
minskade administrativa bördor i 
Europeiska unionen14 som 
informationskrav av särskild vikt med 
tanke på den börda de medför för 
företagen.

Or. it

Ändringsförslag 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Användning av elektroniska 
identifieringssystem skulle rationalisera 
spårbarhetsprocesserna genom automatisk 
och tillförlitligare avläsning och 
registrering i anläggningarnas register. 
Elektronisk identifiering skulle även 
möjliggöra automatisk rapportering av 
djurförflyttningar till databasen och 
därigenom förbättra systemets snabbhet, 
tillförlitlighet och noggrannhet.

(6) Användning av elektroniska 
identifieringssystem skulle rationalisera 
spårbarhetsprocesserna genom automatisk 
och tillförlitligare avläsning och 
registrering i anläggningarnas register. 
Elektronisk identifiering skulle även 
möjliggöra automatisk rapportering av 
djurförflyttningar till databasen och 
därigenom förbättra systemets snabbhet, 
tillförlitlighet och noggrannhet. Det skulle 
förbättra förvaltningen av direktstöd till 
jordbrukare per djur genom bättre 
kontroller och minskad risk för felaktiga 
utbetalningar.

Or. en

Ändringsförslag 18
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Användning av elektroniska 
identifieringssystem skulle rationalisera 
spårbarhetsprocesserna genom automatisk 
och tillförlitligare avläsning och 
registrering i anläggningarnas register. 
Elektronisk identifiering skulle även 
möjliggöra automatisk rapportering av 
djurförflyttningar till databasen och 
därigenom förbättra systemets snabbhet, 
tillförlitlighet och noggrannhet.

(6) Användning av elektroniska 
identifieringssystem skulle rationalisera 
spårbarhetsprocesserna genom automatisk 
och tillförlitligare avläsning och 
registrering i anläggningarnas register. 
Elektronisk identifiering skulle även 
möjliggöra automatisk rapportering av 
djurförflyttningar till databasen och 
därigenom förbättra systemets snabbhet, 
tillförlitlighet och noggrannhet, även om 
det efter offentliggörandet 2003 av rådets 
förordning (EG) nr 21/2004 ännu inte 
införts någon automatisk rapportering av 
rörligheten för får.

Or. es
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Ändringsförslag 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De elektroniska identifieringssystem 
som bygger på radiofrekvensidentifiering 
har förbättrats avsevärt under de senaste tio 
åren. Denna teknik möjliggör en snabbare 
och tillförlitligare avläsning av enskilda 
djurs identitetskoder direkt till 
databehandlingssystem, vilket minskar den 
tid som behövs för att spåra möjligen 
smittade djur eller livsmedel, vilket i sin 
tur minskar arbetskostnaderna, samtidigt 
som kostnaderna för utrustning ökar.

(7) De elektroniska identifieringssystem 
som bygger på radiofrekvensidentifiering 
har förbättrats avsevärt under de senaste tio 
åren. Denna teknik möjliggör en snabbare 
och tillförlitligare avläsning av enskilda 
djurs identitetskoder direkt till 
databehandlingssystem, vilket minskar den 
tid som behövs för att spåra möjligen 
smittade djur eller livsmedel, vilket i sin 
tur leder till bättre databaser och ökad 
förmåga att snabbt reagera på
sjukdomsutbrott samt minskar 
arbetskostnaderna, samtidigt som 
kostnaderna för utrustning ökar.

Or. en

Ändringsförslag 20
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De elektroniska identifieringssystem 
som bygger på radiofrekvensidentifiering 
har förbättrats avsevärt under de senaste tio 
åren. Denna teknik möjliggör en snabbare 
och tillförlitligare avläsning av enskilda 
djurs identitetskoder direkt till 
databehandlingssystem, vilket minskar den 
tid som behövs för att spåra möjligen 
smittade djur eller livsmedel, vilket i sin 
tur minskar arbetskostnaderna, samtidigt 
som kostnaderna för utrustning ökar.

(7) De elektroniska identifieringssystem 
som bygger på radiofrekvensidentifiering 
har förbättrats avsevärt under de senaste tio 
åren, även om ISO-standarder fortfarande 
måste tillämpas och testas för nötkreatur. 
Denna teknik möjliggör en snabbare och 
tillförlitligare avläsning av enskilda djurs 
identitetskoder direkt till 
databehandlingssystem, vilket minskar den 
tid som behövs för att spåra möjligen 
smittade djur eller livsmedel, vilket i sin 
tur minskar arbetskostnaderna, samtidigt 
som kostnaderna för utrustning ökar.
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Or. es

Ändringsförslag 21
Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De elektroniska identifieringssystem 
som bygger på radiofrekvensidentifiering 
har förbättrats avsevärt under de senaste tio 
åren. Denna teknik möjliggör en snabbare 
och tillförlitligare avläsning av enskilda 
djurs identitetskoder direkt till 
databehandlingssystem, vilket minskar den 
tid som behövs för att spåra möjligen 
smittade djur eller livsmedel, vilket i sin 
tur minskar arbetskostnaderna, samtidigt 
som kostnaderna för utrustning ökar.

(7) De elektroniska identifieringssystem 
som bygger på radiofrekvensidentifiering 
har förbättrats avsevärt under de senaste tio 
åren. Denna teknik möjliggör en snabbare 
och tillförlitligare avläsning av enskilda 
djurs identitetskoder direkt till 
databehandlingssystem, vilket minskar den 
tid som behövs för att spåra möjligen 
smittade djur eller livsmedel, vilket i sin 
tur minskar arbetskostnaderna, samtidigt 
som kostnaderna för utrustning ökar. Om 
den elektroniska identifieringen är 
felaktig får inte detta tekniska problem 
leda till straffavgifter för jordbrukarna.

Or. de

Ändringsförslag 22
James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De elektroniska identifieringssystem 
som bygger på radiofrekvensidentifiering 
har förbättrats avsevärt under de senaste tio 
åren. Denna teknik möjliggör en snabbare 
och tillförlitligare avläsning av enskilda 
djurs identitetskoder direkt till 
databehandlingssystem, vilket minskar den 
tid som behövs för att spåra möjligen 
smittade djur eller livsmedel, vilket i sin 

(7) De elektroniska identifieringssystem 
som bygger på radiofrekvensidentifiering 
har förbättrats under de senaste tio åren. 
Denna teknik möjliggör en snabbare och 
tillförlitligare avläsning av enskilda djurs 
identitetskoder direkt till 
databehandlingssystem, vilket minskar den 
tid som behövs för att spåra möjligen 
smittade djur eller livsmedel. Det finns 
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tur minskar arbetskostnaderna, samtidigt 
som kostnaderna för utrustning ökar.

dock fortfarande stora praktiska problem 
som gör att elektronisk identifiering inte 
fungerar effektivt, särskilt när det gäller 
teknikens precision.

Or. en

Ändringsförslag 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Med tanke på de tekniska framstegen 
när det gäller elektronisk identifiering har 
flera medlemsstater beslutat att införa 
frivillig elektronisk identifiering av 
nötkreatur. Dessa initiativ kommer 
sannolikt att leda till att det i de enskilda 
medlemsstaterna eller av de berörda 
parterna utvecklas olika system. En sådan 
utveckling skulle utgöra ett hinder för en 
senare harmonisering av de tekniska 
standarderna inom unionen.

(9) Med tanke på de tekniska framstegen 
när det gäller elektronisk identifiering har 
flera medlemsstater beslutat att införa 
frivillig elektronisk identifiering av 
nötkreatur. Dessa initiativ kommer 
sannolikt att leda till att det i de enskilda 
medlemsstaterna eller av de berörda 
parterna utvecklas olika system. En sådan 
utveckling skulle utgöra ett hinder för en 
senare harmonisering av de tekniska 
standarderna inom unionen. Det är viktigt 
att i ett tidigt skede säkerställa att de 
system som tillämpas i medlemsstaterna 
är kompatibla.

Or. de

Ändringsförslag 24
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I en rapport från kommissionen till 
rådet och Europaparlamentet om 
möjligheten att införa elektronisk 
identifiering för nötkreatur15 konstaterar 

(10) I en rapport från kommissionen till 
rådet och Europaparlamentet om 
möjligheten att införa elektronisk 
identifiering för nötkreatur15 konstaterar 
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man att radiofrekvensidentifiering har visat 
sig vara så utvecklad att den kan tillämpas i 
praktiken. I rapporten konstaterar man 
också att det är mycket önskvärt att övergå 
till elektronisk identifiering av nötkreatur i 
unionen, eftersom det bl.a. skulle bidra till 
att minska den administrativa bördan.

man att radiofrekvensidentifiering har visat 
sig vara så utvecklad att den kan tillämpas i 
praktiken. I rapporten konstaterar man 
också att det är mycket önskvärt att övergå 
till elektronisk identifiering av nötkreatur i 
unionen, trots de höga kostnaderna som är 
förbundna därmed, eftersom det bl.a. 
skulle bidra till att minska den 
administrativa bördan.

Or. es

Ändringsförslag 25
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Vissa tredjeländer har redan infört 
bestämmelser som tillåter avancerad 
teknik för elektronisk identifiering. 
Unionen bör fastställa liknande 
bestämmelser för att underlätta handeln 
och öka sektorns konkurrenskraft.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Olika typer av elektroniska 
identifierare, t.ex. bolustranspondrar,
elektroniska öronmärken och injicerbara 
transpondrar, kan användas för att 
identifiera enskilda djur i tillägg till de 
konventionella öronmärken som föreskrivs 
i förordning (EG) nr 1760/2000. Antalet 

(15) Olika typer av elektroniska 
identifierare, t.ex. elektroniska öronmärken 
och injicerbara transpondrar, kan användas 
för att identifiera enskilda djur i tillägg till 
de konventionella öronmärken som 
föreskrivs i förordning (EG) nr 1760/2000. 
Antalet olika typer av identifieringsmärken 
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olika typer av identifieringsmärken som 
föreskrivs i den förordningen bör därför 
utvidgas för att möjliggöra elektronisk 
identifiering.

som föreskrivs i den förordningen bör 
därför utvidgas för att möjliggöra 
elektronisk identifiering.

Or. it

Ändringsförslag 27
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att göra elektronisk identifiering 
obligatorisk i hela unionen skulle kunna få 
negativa ekonomiska konsekvenser för 
vissa aktörer. Det bör därför fastställas ett 
frivilligt system för införande av 
elektronisk identifiering. Med ett sådant 
system skulle elektronisk identifiering 
väljas av djurhållare som bedömer att det 
skulle ge omedelbara ekonomiska 
fördelar.

(16) Att göra elektronisk identifiering 
obligatorisk i hela unionen skulle kunna få 
negativa ekonomiska konsekvenser för 
vissa aktörer. Det bör därför fastställas en 
övergångsperiod för genomförandet av 
obligatorisk elektronisk identifiering.

Or. en

Motivering

Med tanke på alla långsiktiga fördelar med elektronisk identifiering är det viktigt att ha ett 
mål för att detta ska bli obligatoriskt framtiden. Genom att fastställa en övergångsperiod för 
obligatorisk elektronisk identifiering skulle man ge vissa aktörer tid att anpassa sig till det 
nya systemet och på så sätt minska eventuella negativa ekonomiska följder. 

Ändringsförslag 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att göra elektronisk identifiering (16) Att göra elektronisk identifiering 
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obligatorisk i hela unionen skulle kunna få 
negativa ekonomiska konsekvenser för 
vissa aktörer. Det bör därför fastställas ett 
frivilligt system för införande av
elektronisk identifiering. Med ett sådant 
system skulle elektronisk identifiering 
väljas av djurhållare som bedömer att det 
skulle ge omedelbara ekonomiska 
fördelar.

obligatorisk i hela unionen skulle kunna få 
negativa ekonomiska konsekvenser för 
vissa aktörer. Medlemsstaterna bör därför 
tillhandahålla de ekonomiska medel som 
behövs för att jordbrukare ska kunna 
använda elektronisk identifiering, 
antingen genom statligt stöd eller 
program för landsbygdsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 29
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att göra elektronisk identifiering 
obligatorisk i hela unionen skulle kunna få 
negativa ekonomiska konsekvenser för 
vissa aktörer. Det bör därför fastställas ett 
frivilligt system för införande av 
elektronisk identifiering. Med ett sådant 
system skulle elektronisk identifiering 
väljas av djurhållare som bedömer att det 
skulle ge omedelbara ekonomiska 
fördelar.

(16) Att göra elektronisk identifiering 
obligatorisk i hela unionen skulle kunna få 
negativa ekonomiska konsekvenser för 
vissa aktörer. Det bör därför fastställas ett 
frivilligt system för införande av 
elektronisk identifiering.

Or. en

Ändringsförslag 30
Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att göra elektronisk identifiering 
obligatorisk i hela unionen skulle kunna få 
negativa ekonomiska konsekvenser för 

(16) Att göra elektronisk identifiering 
obligatorisk i hela unionen skulle kunna få 
negativa ekonomiska konsekvenser för 
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vissa aktörer. Det bör därför fastställas ett 
frivilligt system för införande av 
elektronisk identifiering. Med ett sådant 
system skulle elektronisk identifiering 
väljas av djurhållare som bedömer att det 
skulle ge omedelbara ekonomiska fördelar.

vissa aktörer. Det bör därför fastställas ett 
frivilligt system för införande av 
elektronisk identifiering. Med ett sådant 
system skulle elektronisk identifiering 
väljas av djurhållare som bedömer att det 
skulle ge omedelbara ekonomiska fördelar.
Det är dessutom önskvärt att de 
elektroniska identifieringssystemen i 
medlemsstaterna är kompatibla.

Or. de

Ändringsförslag 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att göra elektronisk identifiering 
obligatorisk i hela unionen skulle kunna få 
negativa ekonomiska konsekvenser för 
vissa aktörer. Det bör därför fastställas ett
frivilligt system för införande av 
elektronisk identifiering. Med ett sådant 
system skulle elektronisk identifiering 
väljas av djurhållare som bedömer att det 
skulle ge omedelbara ekonomiska fördelar.

(16) Att göra elektronisk identifiering 
obligatorisk i hela unionen skulle 
garantera en helt tryggad 
livsmedelsförsörjning för 
EU-medborgarna. Det bör därför 
fastställas en övergångsperiod för 
införande av elektronisk identifiering för 
att tömma lagren med traditionella 
öronmärkningar. Med ett sådant system 
skulle elektronisk identifiering snabbt
väljas av djurhållare som bedömer att det 
skulle ge omedelbara ekonomiska fördelar.

Or. it

Ändringsförslag 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna har mycket olika utgår
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djurhållningssystem, produktionsmetoder 
och branschorganisationer. 
Medlemsstaterna bör därför tillåtas att 
göra elektronisk identifiering obligatorisk 
först när de bedömer det vara lämpligt 
med beaktande av alla dessa faktorer.

Or. it

Ändringsförslag 33
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna har mycket olika 
djurhållningssystem, produktionsmetoder 
och branschorganisationer. 
Medlemsstaterna bör därför tillåtas att göra
elektronisk identifiering på sitt territorium
obligatorisk först när de bedömer det vara 
lämpligt med beaktande av alla dessa 
faktorer.

(17) Medlemsstaterna har mycket olika 
djurhållningssystem, produktionsmetoder 
och branschorganisationer. 
Medlemsstaterna bör därför tillåtas att 
successivt införa och genomföra 
obligatorisk elektronisk identifiering på 
sitt territorium.

Or. en

Motivering

Erfarenhet från tidigare lagstiftning visar att ett successivt genomförande är ett bra sätt att 
uppnå ett mål inom en viss tidsram.

Ändringsförslag 34
Sophie Auconie

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna har mycket olika 
djurhållningssystem, produktionsmetoder 
och branschorganisationer. 

(17) Medlemsstaterna har mycket olika 
djurhållningssystem, produktionsmetoder 
och branschorganisationer. 
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Medlemsstaterna bör därför tillåtas att göra 
elektronisk identifiering obligatorisk först 
när de bedömer det vara lämpligt med 
beaktande av alla dessa faktorer.

Medlemsstaterna bör därför tillåtas att göra 
elektronisk identifiering obligatorisk först 
när de bedömer det vara lämpligt med 
beaktande av alla dessa faktorer och efter 
att ha konsulterar de organisationer som 
företräder nötköttssektorn.

Or. fr

Motivering

Eftersom nötköttssektorn påverkas direkt av ett eventuellt införande av obligatorisk 
elektronisk identifiering av nötkreatur bör de organisationer som företräder sektorn 
konsulteras innan ett sådant beslut fattas.

Ändringsförslag 35
Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna har mycket olika 
djurhållningssystem, produktionsmetoder 
och branschorganisationer. 
Medlemsstaterna bör därför tillåtas att göra 
elektronisk identifiering obligatorisk först 
när de bedömer det vara lämpligt med 
beaktande av alla dessa faktorer.

(17) Medlemsstaterna har mycket olika 
djurhållningssystem, produktionsmetoder 
och branschorganisationer. 
Medlemsstaterna bör därför tillåtas att göra 
elektronisk identifiering obligatorisk först 
när de i samarbete med jordbrukarna
bedömer det vara lämpligt med beaktande 
av alla dessa faktorer, särskilt de 
eventuella konsekvenserna för 
småbrukare. En snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden bör 
absolut undvikas.

Or. de

Ändringsförslag 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att i framtiden kunna garantera 
en harmoniserad tillämpning av 
identifieringssystemen bör man efter 
utgången av en övergångsperiod göra den 
frivilliga användningen av elektroniska 
identifierare obligatorisk i alla 
medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 37
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Djur som förs in till unionen från 
tredjeländer bör omfattas av samma 
identifieringskrav som djur födda i 
unionen.

(18) Djur och kött som förs in till unionen 
från tredjeländer bör omfattas av samma 
identifierings- och spårbarhetskrav som 
djur födda i unionen.

Or. es

Ändringsförslag 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Enligt förordning (EG) nr 1760/2000 
ska den behöriga myndigheten utfärda ett 
pass för varje djur som ska identifieras i 
enlighet med den förordningen. Detta 
orsakar medlemsstaterna en betydande 
administrativ börda. De databaser som 
medlemsstaterna upprättat säkerställer en 
tillräcklig spårbarhet vid förflyttningar av 

(19) Enligt förordning (EG) nr 1760/2000 
ska den behöriga myndigheten utfärda ett 
pass för varje djur som ska identifieras i 
enlighet med den förordningen. Detta 
orsakar medlemsstaterna en betydande 
administrativ börda. De databaser som 
medlemsstaterna upprättat säkerställer en 
tillräcklig spårbarhet vid förflyttningar av 



PE480.879v01-00 18/52 AM\891723SV.doc

SV

nötkreatur inom länderna. Pass bör därför 
endast utfärdas för djur som är avsedda för 
handel inom unionen. Så snart datautbytet 
mellan de nationella databaserna kommit i 
gång, bör kravet på utfärdande av sådana 
pass inte längre gälla för djur som är 
avsedda för handel inom unionen.

nötkreatur inom länderna. Pass bör därför 
endast utfärdas för djur som är avsedda för 
handel inom unionen. Så snart datautbytet 
mellan de nationella databaserna kommit i 
gång, bör kravet på utfärdande av sådana 
pass inte längre gälla för djur som är 
avsedda för handel inom unionen. Passet 
bör, antingen i den nuvarande 
pappersversionen eller i den kommande 
elektroniska versionen, innehålla 
referensexemplarets genetiska 
kartläggning, som ska utföras när den 
elektroniska identifieringen registreras 
eller införs.

Or. it

Ändringsförslag 39
James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Enligt förordning (EG) nr 1760/2000 
ska den behöriga myndigheten utfärda ett 
pass för varje djur som ska identifieras i 
enlighet med den förordningen. Detta 
orsakar medlemsstaterna en betydande 
administrativ börda. De databaser som 
medlemsstaterna upprättat säkerställer en 
tillräcklig spårbarhet vid förflyttningar av 
nötkreatur inom länderna. Pass bör därför 
endast utfärdas för djur som är avsedda för 
handel inom unionen. Så snart datautbytet 
mellan de nationella databaserna kommit i 
gång, bör kravet på utfärdande av sådana 
pass inte längre gälla för djur som är 
avsedda för handel inom unionen.

(19) Enligt förordning (EG) nr 1760/2000 
ska den behöriga myndigheten utfärda ett 
pass för varje djur som ska identifieras i 
enlighet med den förordningen. Detta 
orsakar medlemsstaterna en betydande 
administrativ börda. De databaser som 
medlemsstaterna upprättat bör säkerställa
en tillräcklig spårbarhet vid förflyttningar 
av nötkreatur inom länderna. Pass bör 
därför endast utfärdas för djur som är 
avsedda för handel inom unionen. Så snart 
datautbytet mellan de nationella 
databaserna kommit i gång, bör kravet på 
utfärdande av sådana pass inte längre gälla 
för djur som är avsedda för handel inom 
unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det finns ännu ingen särskild 
lagstiftning om kloning. 
Opinionsundersökningar visar dock att 
det är en fråga av stort intresse för den 
europeiska allmänheten. Det bör därför 
säkerställas att nötkött från klonade djur 
eller deras avkomma märks som sådant. 
Denna bestämmelse bör gälla under en 
övergångsperiod fram tills dess att 
särskild lagstiftning införs som förbjuder 
utsläppande på marknaden av livsmedel 
från klonade djur och deras avkomma.

Or. en

Ändringsförslag 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Märkningen av nötkött har under 
flera år varit väl reglerad, och kan 
fungera som en modell för generell 
köttmärkning. Det finns dock en brist när 
det gäller att garantera full insyn för 
konsumenter i fråga om märkning av kött 
från djur som blivit utfordrade med 
genetiskt modifierade organismer. 
Eftersom det finns ett tydligt krav från 
allmänheten bör man införa obligatorisk 
märkning av nötkött från djur som har 
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utfodrats med genetiskt modifierade 
organismer i syfte att i ett senare skede 
säkerställa sådan märkning för samtliga 
djurprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas 
av den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 
system står inte i proportion till 
fördelarna med systemet. Det avsnittet bör 
därför utgå.

utgår

Or. it

Motivering

Många aktörer använder framgångsrikt detta viktiga instrument, i syfte att ge ytterligare 
värdefull information (djurets ras, kön och ålder, vilket foder som använts m.m.) som 
konsumenterna kan ha intresse av för att kunna göra medvetna och välgrundade val. Om 
bestämmelserna avskaffades skulle det skapas ett tomrum, och följden skulle bli spridning av 
olika frivilliga märkningssystem av nötkött utan tillfredsställande och strikta 
kontrollmekanismer.

Ändringsförslag 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella
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Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas 
av den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 
system står inte i proportion till 
fördelarna med systemet. Det avsnittet bör 
därför utgå.

utgår

Or. it

Motivering

Det nuvarande systemet med frivillig märkning har varit ytterst framgångsrikt både i fråga 
om organisationen av hela nötköttsbranschen och i fråga om att ge information till 
slutkonsumenten.

Ändringsförslag 44
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas 
av den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 

utgår
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system står inte i proportion till 
fördelarna med systemet. Det avsnittet bör 
därför utgå.

Or. en

Ändringsförslag 45
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 
system står inte i proportion till 
fördelarna med systemet. Det avsnittet bör
därför utgå.

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Alla 
märkningsspecifikationer som går utöver 
obligatorisk märkning, exempelvis ras, 
foder och djurhållning, är mycket viktiga 
för konsumenter såväl som för 
jordbrukare som använder denna 
märkning för att marknadsföra sina 
produkter. För att garantera att 
informationen är korrekt och tillförlitlig 
måste därför detta avsnitt behållas.

Or. en

Motivering

För jordbrukare är en optimal marknadsföring för deras produkter en viktig faktor. 
Godkännandet av den behöriga myndigheten är en garanti för att den särskilda informationen 
på etiketterna är korrekt och tillförlitlig. Utan ett sådant godkännande kan konsumenterna 
inte lita på produktmärkningen, och därför måste systemet för frivillig märkning behållas.

Ändringsförslag 46
Sophie Auconie
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Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 
system står inte i proportion till fördelarna 
med systemet. Det avsnittet bör därför 
utgå.

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 
system står inte i proportion till fördelarna 
med systemet. Bestämmelserna om 
systemet för frivillig märkning bör därför 
utgå. Man bör dock kompensera en sådan 
åtgärd genom att fastställa allmänna 
bestämmelser som garanterar 
konsumentskyddet.

Or. fr

Motivering

Även om det vore önskvärt att avskaffa ”systemet” för frivillig märkning (med specifikationer, 
sanktioner osv.) finns den frivilliga märkningen kvar. Man bör därför fastställa allmänna 
bestämmelser för att ge vissa ramar för märkningen och skydda konsumenterna (objektiva 
uppgifter, som de behöriga myndigheterna kan verifiera och konsumenterna kan förstå). 
Dessa allmänna bestämmelser ska komplettera den övergripande lagstiftningen om märkning.

Ändringsförslag 47
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
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den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 
system står inte i proportion till 
fördelarna med systemet. Det avsnittet bör 
därför utgå.

den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Med tanke på 
nötköttsbranschens utveckling sedan 
förordningen antogs behövs en översyn av 
systemet med frivillig märkning av 
nötkött. Det avsnittet bör därför utgå. Utan 
att det påverkar ovanstående och för att få 
till stånd lämpliga bestämmelser om 
frivillig märkning av nötkött, som 
överensstämmer med bestämmelserna i 
övriga branscher, bör strykningen inte 
träda i kraft förrän avsnitt II har ersatts 
av EU-lagstiftning om saluföring av 
animaliska produkter eller annan 
lagstiftning med motsvarande verkan.

Or. es

Ändringsförslag 48
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 
system står inte i proportion till
fördelarna med systemet. Det avsnittet bör 
därför utgå.

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Med tanke på 
nötköttsbranschens utveckling sedan 
förordningen antogs behövs en översyn av 
systemet med frivillig märkning av 
nötkött. Det avsnittet bör därför utgå. Utan 
att det påverkar ovanstående och för att få 
till stånd lämpliga bestämmelser om 
frivillig märkning av nötkött som är i 
samklang med bestämmelserna i övriga 
branscher, bör strykningen inte träda i 
kraft förrän avsnitt II har ersatts av 
EU-lagstiftning om saluföring av 
animaliska produkter eller annan 
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lagstiftning med motsvarande verkan.

Or. es

Motivering

Kommissionens förslag lämnar en lucka i lagstiftningen när det gäller frivillig märkning. 
Systemet med frivillig märkning är positivt både för branschen och för konsumenterna genom 
att det ger användbar information som ökar produkternas mervärde.

Ändringsförslag 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 
system står inte i proportion till 
fördelarna med systemet. Det avsnittet bör 
därför utgå.

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten.

Or. it

Ändringsförslag 50
Marisa Matias

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
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bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 
system står inte i proportion till 
fördelarna med systemet. Det avsnittet bör 
därför utgå.

bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Dessa bestämmelser ger 
konsumenterna viktig information om 
olika modeller för nötköttsproduktion och
det avsnittet bör därför behållas.

Or. en

Ändringsförslag 51
James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 
system står inte i proportion till fördelarna 
med systemet. Det avsnittet bör därför 
utgå.

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 
system står inte i proportion till fördelarna 
med systemet. Det avsnittet bör därför 
utgå. Under alla omständigheter bör 
övergripande bestämmelser för märkning 
i enlighet med förordning (EU) 
nr 1169/2011 tillämpas för information 
om märkning av nötkött som inte omfattas 
av det obligatoriska systemet för 
märkning av nötkött som fastställs i 
artiklarna 13–15 i förordning (EG) 
nr 1760/2000.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 
system står inte i proportion till 
fördelarna med systemet. Det avsnittet bör 
därför utgå.

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Detta system ger 
konsumenterna användbar information. 
Det avsnittet bör därför behållas.

Or. en

Ändringsförslag 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att säkerställa tillämpningen av de 
nödvändiga bestämmelserna för att 
identifieringen och registreringen av samt 
spårbarheten för nötkreatur och nötkött ska 
fungera smidigt, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
alternativa identifieringsmärken för 
nötkreatur, särskilda omständigheter då 
medlemsstaterna får förlänga de maximala 
fristerna för anbringande av 
identifieringsmärken, data som ska utbytas 

(22) För att säkerställa tillämpningen av de 
nödvändiga bestämmelserna för att 
identifieringen och registreringen av samt 
spårbarheten för nötkreatur och nötkött ska 
fungera smidigt, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
alternativa identifieringsmärken för 
nötkreatur, särskilda omständigheter då 
medlemsstaterna får förlänga de maximala 
fristerna för anbringande av 
identifieringsmärken, data som ska utbytas 
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mellan medlemsstaternas databaser, längsta 
frist för vissa rapporteringsskyldigheter, 
krav på identifieringsmärken, uppgifter 
som ska anges i passen och i de 
individuella register som ska föras på alla 
anläggningar, miniminivå på offentlig 
kontroll, identifiering och registrering av 
förflyttningar av nötkreatur för 
sommarbete i olika bergsområden, 
bestämmelser om märkning av vissa 
produkter som bör vara likvärdiga med 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1760/2000, definitioner av malet 
nötkött, putsbitar av nötkött och hackat 
nötkött, särskilda uppgifter som får anges 
på etiketten, märkningsbestämmelser 
avseende förenkling av 
ursprungsmärkningen, maximal storlek på 
och sammansättning av vissa grupper av 
djur samt förfaranden för godkännande av 
märkningsvillkoren för förpackning av 
hackat kött. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpligt samråd 
under sitt förberedande arbete, inbegripet 
med experter.

mellan medlemsstaternas databaser, längsta 
frist för vissa rapporteringsskyldigheter, 
krav på identifieringsmärken, uppgifter 
som ska anges i passen och i de 
individuella register som ska föras på alla 
anläggningar, miniminivå på offentlig 
kontroll, identifiering och registrering av 
förflyttningar av nötkreatur för 
sommarbete i olika bergsområden, 
bestämmelser om märkning av vissa 
produkter som bör vara likvärdiga med 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1760/2000, definitioner av malet 
nötkött, putsbitar av nötkött och hackat 
nötkött, maximal storlek på och 
sammansättning av vissa grupper av djur 
samt förfaranden för godkännande av 
märkningsvillkoren för förpackning av 
hackat kött. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpligt samråd 
under sitt förberedande arbete, inbegripet 
med experter. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpligt samråd 
under sitt förberedande arbete, inbegripet 
med experter.

När kommissionen förbereder och 
utarbetar sådana delegerade akter bör den 
se till att relevanta handlingar samtidigt, i 
tid och på lämpligt sätt överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet.

När kommissionen förbereder och 
utarbetar sådana delegerade akter bör den 
se till att relevanta handlingar samtidigt, i 
tid och på lämpligt sätt överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. it

Motivering

Kommissionen bör inte få anta delegerade akter för särskilda uppgifter som får anges på 
etiketten och för översyn av märkningsbestämmelser avseende förenkling av 
ursprungsmärkningen, med tanke på hur viktiga dessa instrument är för att säkerställa 
transparens och spårbarhet på marknaden.

Ändringsförslag 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 2 ska följande definition 
läggas till:
”klonade djur: djur som framställts 
genom en metod för asexuell konstgjord 
reproduktion i syfte att framställa en 
genetiskt identisk eller nästan identisk 
kopia av ett enskilt djur,”

Or. en

Ändringsförslag 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I artikel 2 ska följande definition 
läggas till: 
”avkomma av klonade djur: djur som 
framställts genom sexuell produktion där 
minst en av föräldrarna är ett klonat 
djur,”

Or. en

Ändringsförslag 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 c (nytt)
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. I artikel 2 ska följande definition 
läggas till: 
”genetiskt modifierat foder: foder enligt 
definitionen i artikel 2.7 i förordning 
(EG) nr 1829/2003,”

Or. en

Ändringsförslag 57
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I artikel 3 första stycket ska led a 
ersättas med följande:

utgår

”a) Identifieringsmärken för individuell 
identifiering av djur.”

Or. de

Ändringsförslag 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får införa nationella utgår
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bestämmelser om obligatorisk användning 
av en elektronisk identifierare som ett av 
de två identifieringsmärken som 
föreskrivs i punkt 1.
Medlemsstater som utnyttjar denna 
möjlighet ska delge kommissionen texten i 
de nationella bestämmelserna om detta.

Or. it

Ändringsförslag 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får införa nationella 
bestämmelser om obligatorisk användning 
av en elektronisk identifierare som ett av 
de två identifieringsmärken som föreskrivs 
i punkt 1.

2. Medlemsstaterna får inom en 
övergångsperiod på fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande införa 
nationella bestämmelser om obligatorisk 
användning av en elektronisk identifierare 
som ett av de två identifieringsmärken som 
föreskrivs i punkt 1. Senast efter utgången 
av övergångsperioden ska användningen 
av en elektronisk identifierare som ett av 
de två identifieringsmärken som 
föreskrivs i punkt 1 vara obligatorisk.

Or. de

Ändringsförslag 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som utnyttjar denna 
möjlighet ska delge kommissionen texten i 
de nationella bestämmelserna om detta.

Medlemsstaterna ska delge kommissionen 
texten i de nationella bestämmelserna om 
detta

Or. de

Ändringsförslag 61
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som utnyttjar denna 
möjlighet ska delge kommissionen texten i 
de nationella bestämmelserna om detta.

Medlemsstater som utnyttjar denna 
möjlighet ska delge kommissionen texten i 
de nationella bestämmelserna om detta.
Kommissionen ska informera de andra 
medlemsstaterna om dessa nationella 
bestämmelser och offentliggöra dem.

Or. en

Ändringsförslag 62
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska införa 
elektronisk identifiering senast tio år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en
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Motivering

Genomförandet av elektronisk identifiering i denna lagstiftning är en viktig åtgärd för att 
uppdatera den nuvarande lagstiftningen. Elektronisk identifiering skulle minska den 
administrative bördan, förenkla registreringen och garantera djurens spårbarhet. 
Lagstiftningen måste därför fastställa tidsramen för genomförandet av ett obligatoriskt 
elektroniskt identifieringssystem. Tio år anses vara en lämplig tidsram som bör räcka för alla 
medlemsstater.

Ändringsförslag 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska se till att de 
nationella identifieringsmärken som 
tillämpas är garanterat kompatibla.

Or. de

Ändringsförslag 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 4b – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om bestämmelseanläggningen är 
belägen i en medlemsstat som har infört 
nationella bestämmelser om obligatorisk 
användning av en elektronisk 
identifierare i enlighet med artikel 4.2, 
ska djuren identifieras med den 
elektroniska identifieraren på 
bestämmelseanläggningen i unionen 
inom en frist som ska fastställas av 

utgår
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bestämmelsemedlemsstaten.

Or. it

Ändringsförslag 65
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 4c – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Identifiering av djur som förflyttas från en 
medlemsstat till en annan

Identifiering av djur som är födda efter de 
datum som anges i förordning (EG) 
nr 1760/2000 och av djur som förflyttas 
från en medlemsstat till en annan

Or. de

Ändringsförslag 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 4c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om bestämmelseanläggningen är 
belägen i en medlemsstat som har infört 
nationella bestämmelser om obligatorisk 
användning av en elektronisk 
identifierare, ska djuren identifieras med 
den elektroniska identifieraren

utgår

a) innan de förflyttas till 
bestämmelseanläggningen i den 
medlemsstaten, eller
b) på bestämmelseanläggningen inom en 
frist som ska fastställas av den 
medlemsstat där den anläggningen är 
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belägen.
Den frist som avses i led b får inte 
överstiga 20 dagar från den dag då djuren 
anlände till bestämmelseanläggningen. 
Under alla omständigheter ska 
identifieringsmärkena anbringas på 
djuren innan de lämnar 
bestämmelseanläggningen.
Första stycket ska dock inte gälla för djur 
som är avsedda direkt för ett slakteri 
beläget i den medlemsstat som har infört 
nationella bestämmelser om obligatorisk 
användning av en elektronisk 
identifierare, förutsatt att djuren slaktas 
inom 20 dagar efter 
veterinärkontrollerna.

Or. it

Ändringsförslag 67
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 4c – punkt 2 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) innan de förflyttas till 
bestämmelseanläggningen i den 
medlemsstaten, eller

utgår

Or. de

Ändringsförslag 68
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 4c – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) innan de förflyttas till 
bestämmelseanläggningen i den 
medlemsstaten, eller

utgår

Or. es

Ändringsförslag 69
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 4d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inga identifieringsmärken får avlägsnas 
eller bytas ut utan den behöriga 
myndighetens tillstånd och kontroll. 
Tillstånd får endast ges om avlägsnandet 
eller utbytet inte äventyrar djurets 
spårbarhet.”

Inga identifieringsmärken ska ändras, 
avlägsnas eller bytas ut utan den behöriga 
myndighetens tillstånd och kontroll. 
Tillstånd får endast ges om ändringen,
avlägsnandet eller utbytet inte äventyrar 
djurets spårbarhet.”

Or. en

Ändringsförslag 70
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – strecksats 1
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna får utbyta elektroniska 
data mellan sina databaser från och med 
den dag då kommissionen erkänner att 
systemet för datautbyte är fullt 
driftsdugligt.

”Medlemsstaterna får utbyta elektroniska 
data mellan sina databaser från och med 
den dag då kommissionen erkänner att 
systemet för datautbyte är fullt 
driftsdugligt. Detta måste utföras på ett 
sådant sätt att dataskyddet garanteras och 
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alla former av missbruk förhindras för att 
tillvarata anläggningens intressen.

Or. de

Ändringsförslag 71
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Artikel 6 ska ersättas med följande: utgår

Or. en

Ändringsförslag 72
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led b
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat inte utbyter 
elektroniska data med andra 
medlemsstater inom ramen för det system 
för elektroniskt utbyte som avses i 
artikel 5

utgår

Or. de

Ändringsförslag 73
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led b
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Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ska den behöriga myndigheten för 
varje djur som är avsett för handel inom 
unionen utfärda ett pass som bygger på 
uppgifterna i den medlemsstatens databas,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 74
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led b
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ska varje djur för vilket pass utfärdats 
åtföljas av passet när det förflyttas från en 
medlemsstat till en annan,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 75
Christa Klaß

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led b
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ska, när djuret anländer till 
bestämmelseanläggningen, det pass som 
åtföljer djuret överlämnas till den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat
där bestämmelseanläggningen är 
belägen.”

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 76
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om ett djur exporteras till tredje land 
ska den senaste djurhållaren lämna ifrån 
sig passet till den behöriga myndigheten i 
det land från vilket djuret exporteras.

Or. en

Ändringsförslag 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led b
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 7 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har direkt tillgång till den databas som 
redan innehåller de uppgifter som registret 
ska innehålla, och

a) har direkt tillgång till den databas som 
redan innehåller de uppgifter som registret 
ska innehålla.

Or. en

Ändringsförslag 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led b
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 7 – punkt 5 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) för in aktuella uppgifter direkt i 
databasen inom 24 timmar efter 
händelsen.”

utgår

Or. en

Motivering

Tidsramen på 24 timmar är komplicerad eftersom klockslaget för händelsen i fråga inte 
registreras i databasen, endast datumet. Det skulle därför vara svårt att kontrollera 
efterlevnaden om bestämmelsen skulle bygga på timmar. Det skulle för övrigt avskräcka 
snarare än uppmuntra elektronisk uppdatering av register om tidsramen för att föra in 
information direkt i databasen vore mycket exakt fastställd medan tidsramen för att föra in 
information manuellt skulle vara mer flexibel.

Ändringsförslag 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 9a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att personer 
som ansvarar för identifiering och 
registrering av djur får instruktioner och 
vägledning om de relevanta 
bestämmelserna i denna förordning och om 
de delegerade akter och 
genomförandeakter som kommissionen 
antagit på grundval av artiklarna 10 
och 10a samt att det finns lämpliga kurser.”

Medlemsstaterna ska se till att personer 
som ansvarar för identifiering och 
registrering av djur får instruktioner och 
vägledning om de relevanta 
bestämmelserna i denna förordning och om 
de delegerade akter och 
genomförandeakter som kommissionen 
antagit på grundval av artiklarna 10 
och 10a samt att det finns lämpliga kurser.
Denna information ska finnas tillgänglig, 
utan kostnad, varje gång en ändring av de 
relevanta bestämmelserna görs.
Medlemsstaterna ska dela med sig av 
bästa praxis för att garantera utbildning 
och informationsutbyte av god kvalitet i 
hela EU.”

Or. en
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Ändringsförslag 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 13 – punkt 5 – led a – led iv (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I punkt 5 a ska följande led iv läggas 
till:
”iv) Om nötköttet kommer från djur som 
utfodrats med genetiskt modifierat foder.”

Or. en

Ändringsförslag 81
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt 5a ska läggas till:
”5a. Från och med den [6 månader efter
ikraftträdandet] ska aktörer och 
organisationer också ange på etiketterna 
om nötköttet kommer från klonade djur 
eller avkomma av klonade djur.”

Or. en
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Ändringsförslag 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led bb (nytt)
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 13 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Följande punkt 5b ska läggas till:
”5b. Från och med den [6 månader efter 
ikraftträdandet] ska aktörer och 
organisationer också ange på etiketterna 
om nötköttet kommer från djur som 
utfodrats med genetiskt modifierat foder.”

Or. en

Ändringsförslag 83
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12 – inledningen
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. I artikel 14 ska fjärde stycket ersättas 
med följande:

utgår

”Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 22b för att fastställa bestämmelser 
som motsvarar bestämmelserna i de tre 
första styckena i den här artikeln för 
putsbitar av nötkött och hackat nötkött.”

Or. en
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Ändringsförslag 84
Sophie Auconie

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EG) nr 1760/2000
Avdelning II – avsnitt 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. Rubriken på avdelning II, avsnitt 2
ska ersättas av följande: Frivillig 
märkning

Or. fr

Motivering

Även om det vore önskvärt att avskaffa ”systemet” för frivillig märkning (med specifikationer, 
sanktioner osv.) finns den frivilliga märkningen kvar. Man bör därför fastställa allmänna 
bestämmelser för att ge vissa ramar för märkningen och skydda konsumenterna (objektiva 
uppgifter, som de behöriga myndigheterna kan verifiera och konsumenterna kan förstå). 
Dessa allmänna bestämmelser ska komplettera den övergripande lagstiftningen om märkning.

Ändringsförslag 85
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artiklarna 16–18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå. utgår

Or. en

Motivering

Att låta avsnittet om frivillig märkning utgå är inte ett sätt att garantera att konsumenten har 
korrekt och tillförlitlig information om produkten, vilket är ett grundläggande krav för ett bra 
och förtroendeingivande märkningssystem. Denna märkning ger konsumenterna viktig 
information och jordbrukarna bättre möjlighet att marknadsföra sina produkter.
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Ändringsförslag 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artiklarna 16–18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå. utgår

Or. de

Ändringsförslag 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artiklarna 16–18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå. utgår

Or. it

(Se ändringsförslaget som stryker skäl 20.)

Ändringsförslag 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artiklarna 16–18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå. utgår

Or. it
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Motivering

Bestämmelserna om frivillig märkning av nötkött har varit ytterst framgångsrika både i fråga 
om organisationen av hela nötköttsbranschen och i fråga om att ge användbar information 
till slutkonsumenten, som kan göra medvetna val. Om bestämmelserna avskaffades skulle det 
skapas ett tomrum, och följden skulle bli spridning av olika frivilliga märkningssystem av 
nötkött utan tillfredsställande och strikta kontrollmekanismer.å

Ändringsförslag 89
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artiklarna 16–18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå. utgår

Or. es

Motivering

Kommissionens förslag lämnar en lucka i lagstiftningen när det gäller frivillig märkning. 
Systemet med frivillig märkning är positivt både för branschen och för konsumenterna genom 
att det ger användbar information som ökar produkternas mervärde.

Ändringsförslag 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artiklarna 16–18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå. utgår

Or. it
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Ändringsförslag 91
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artiklarna 16–18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 92
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artiklarna 16–18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 93
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artiklarna 16–18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå. utgår

Or. en



AM\891723SV.doc 47/52 PE480.879v01-00

SV

Ändringsförslag 94
Sophie Auconie

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå. 14. Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

”Artikel 16
Allmänna bestämmelser

Andra uppgifter, utöver de som anges i 
avsnitt I i denna avdelning, vilka lagts till 
etiketterna av de aktörer eller 
organisationer som säljer nötkött bör vara 
objektiva, kunna verifieras av de behöriga 
myndigheterna och förstås av 
konsumenterna.”

Or. fr

Motivering

Även om det vore önskvärt att avskaffa ”systemet” för frivillig märkning (med specifikationer, 
sanktioner osv.) finns den frivilliga märkningen kvar. Man bör därför fastställa allmänna 
bestämmelser för att ge vissa ramar för märkningen och skydda konsumenterna (objektiva 
uppgifter, som de behöriga myndigheterna kan verifiera och konsumenterna kan förstå). 
Dessa allmänna bestämmelser ska komplettera den övergripande lagstiftningen om märkning.

Ändringsförslag 95
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artiklarna 16–18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå. 14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå. Utan 
att det påverkar bestämmelserna i 
artikel 1a ska kommissionen se till att 
bestämmelserna i de strukna artiklarna 
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återspeglas i gemenskapslagstiftningen 
om nötkött, med de uppdateringar och 
förbättringar som behövs.

Or. es

Ändringsförslag 96
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artiklarna 16–18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå. 14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå.
Kommissionen ska se till att 
bestämmelserna i de strukna artiklarna 
återspeglas i gemenskapslagstiftningen 
om nötkött, med de uppdateringar och 
förbättringar som behövs.

Or. es

Motivering

Kommissionens förslag lämnar en lucka i lagstiftningen när det gäller frivillig märkning. 
Systemet med frivillig märkning är positivt både för branschen och för konsumenterna genom 
att det ger användbar information som ökar produkternas mervärde.

Ändringsförslag 97
Sophie Auconie

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artiklarna 16–18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Artiklarna 16, 17 och 18 ska utgå. 14. Artiklarna 17 och 18 ska utgå.

Or. fr
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Motivering

Systemet med frivillig märkning är oprövat och bör därför avskaffas.

Ändringsförslag 98
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 19 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) definitioner av malet nötkött, putsbitar 
av nötkött och hackat nötkött som avses i 
artikel 14,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 19 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) särskilda uppgifter som får anges på 
etiketten,

utgår

Or. it

(Se ändringsförslaget till skäl 22.)

Ändringsförslag 100
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 19 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) särskilda uppgifter som får anges på 
etiketten,

b) definition av och krav för särskilda 
uppgifter som får anges på etiketten,

Or. en

Motivering

Kraven för godkännande av särskilda uppgifter som får anges på etiketter varierar i 
medlemsstaterna och leder därför till snedvridning av konkurrensen mellan aktörerna i de 
olika medlemsstaterna. Man bör därför ha riktlinjer för de villkor som gäller för att få ange 
särskilda uppgifter på etiketter.

Ändringsförslag 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 19 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) märkningsbestämmelser avseende 
förenkling av ursprungsmärkningen,

utgår

Or. it

(Se ändringsförslaget till skäl 22.)

Ändringsförslag 102
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 19 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) förfaranden för godkännande av 
märkningsvillkoren för förpackning av 
hackat kött.”

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 103
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 22b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges de befogenheter 
som avses i artiklarna 4.5, 4a.2, 5, 7, 10, 14 
och 19 på obestämd tid från och med den* 
[*dagen för denna förordnings 
ikraftträdande eller annat datum som 
lagstiftaren fastställer].

2. Kommissionen ska ges de befogenheter 
som avses i artiklarna 4.5, 4a.2, 5, 7, 10 
och 19 för en period på 5 år från och med 
den* [*dagen för denna förordnings 
ikraftträdande eller annat datum som 
lagstiftaren fastställer].

Or. en

Ändringsförslag 104
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 19a (nytt)
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 23a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 23a

Rapport
Senast fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande ska kommissionen lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet.”

Or. es
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Ändringsförslag 105
Andres Perello Rodriguez

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Övergångsbestämmelser

Artikel 1.14 träder i kraft den 
1 januari 2014.

Or. es

Ändringsförslag 106
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Övergångsbestämmelser

Artikel 1.14 träder i kraft den 
1 januari 2014.

Or. es

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ge tillräckligt lång tid för förberedelse och antagande 
av en särskild och lämpligare EU-lagstiftning om frivillig märkning.


