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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 
64/432/EØF for så vidt angår edb-databaser, som udgør en del af 
overvågningsnetværket i medlemsstaterne
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0524),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0229/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 7. 
december 20111,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

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

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 64/432/EØF
Artikel 14 - stk. 3 - del C - nr. 1) - led 8

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- dato for død eller slagtning - dato for død og/eller slagtning

Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 64/432/EØF
Artikel 14 - stk. 3 - del C – nr. 2)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

« Artikel 14, stk. 3, del C, nr. 2) affattes 
således:
2) For hver enkelt bedrift:
- et identifikationsnummer, som - ud 
over landekoden - består af en kode på 
højst tolv tegn
brugerens navn og adresse
- de(n) anvendte identifikationsmetode(r”

Or. fr

Begrundelse

Forslaget til ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 indeholder bestemmelser om at 
bedrifter, som har adgang til andre identifikationsmetoder registreres i edb-databaser (i 
tilfælde af anvendelse af kvæg som et led i kulturelle begivenheder eller sportsbegivenheder). 
Mere generelt synes det at være hensigtsmæssigt, at de(n) anvendte identifikationsmetode(r) i 
hver bedrift indgives i edb-databasen. Disse data ville især gøre det muligt for 
medlemsstaterne at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at gøre den elektroniske registrering 
på deres territorium obligatorisk.
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BEGRUNDELSE

Formålet med forslaget til direktiv

Medlemsstaterne har ved anvendelse af forordning (EF) nr. 1760/2000 om indførelse af en 
ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 og i 
overensstemmelse med direktiv 64/432/EØF indført edb-databaser, der indeholder 
oplysninger om kvæg på deres territorium. Hidtil har disse databaser ikke taget hensyn til den 
nye teknologi med elektronisk identifikation af kvæg. Den løbende revision af forordning 
(EF) nr. 1760/2000 går ind for en progressiv og harmonisk udvikling af denne nye teknologi, 
og det er ligeledes hensigtsmæssigt at vedtage principper for indsamling af disse data og gøre 
dem kompatible med de to metoder til identifikation af kvæg. Det er derfor nødvendigt at 
ændre direktiv 64/432/EØF.

Ordførerens holdning

Ordføreren støtter ændringen i bestemmelserne vedrørende databaserne som foreslået af 
Kommissionen. Den umiddelbare følge af ændringen af forordning (EF) nr.1760/2000 er, at 
denne revision er nødvendigt og hensigtsmæssig.

Ordføreren går imidlertid videre end Kommissionens forslag og foreslår, at man tilføjer 
"de(n) anvendte identifikationsmetode(r) til de oplysninger, som bedrifterne anmodes om at 
forelægge vedrørende deres drift. På denne måde kan man få adgang til en præcis og ajourført 
viden om, i hvilken udstrækning de to identifikationsmetoder for kvæg anvendes.


