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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad wat betreft de gecomputeriseerde 
gegevensbestanden die deel uitmaken van de netwerken van toezicht van de lidstaten
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0524),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0229/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 7 december 20111,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 64/432/EEG
Artikel 14 – lid 3 - onder C - punt 1 - streepje 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– datum van overlijden of slachting, – datum van overlijden en/of slachting,

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 64/432/EEG
Artikel 14 – lid 3 – onder C - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) Artikel 14, lid 3, onder C, punt 2 
wordt vervangen door de volgende tekst:
"2) Voor elk bedrijf:
– een identificatienummer dat - behalve 
uit de landencode - uit een code bestaat 
van niet meer dan twaalf karakters;
– de naam en het adres van de houder;
– de gebruikte identificatiemethode(n)."

Or. fr

Motivering

Het voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1760/2000 bepaalt dat "bedrijven die 
alternatieve identificatiemiddelen gebruiken" in het gecomputeriseerde gegevensbestand moeten 
worden geregistreerd (geval wanneer de runderen worden gebruikt in het kader van culturele of 
sportieve evenementen). Meer in het algemeen lijkt het nuttig de in elk bedrijf gebruikte 
identificatiemethode(n) in het gecomputeriseerde gegevensbestand in te voeren. Aan de hand van 
die informatie kunnen de lidstaten met name beoordelen of het aangewezen is de elektronische 
identificatie op hun grondgebied verplicht te stellen.
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TOELICHTING

Doel van het richtlijnvoorstel

Op grond van Verordening (EG) nr. 1760/2000 tot vaststelling van een identificatie- en 
registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 en overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG 
hebben de lidstaten "gecomputeriseerde gegevensbestanden" ingevoerd met informatie over de 
runderen die zich op hun grondgebied bevinden. Tot dusver wordt in die gegevensbestanden 
geen rekening gehouden met de opkomst van technologie om runderen elektronisch te 
identificeren. Omdat bij de lopende herziening van Verordening (EG) nr. 1760/2000 een 
geleidelijke en harmonieuze ontwikkeling van die nieuwe technologie vooropstaat, is het zaak 
ook de beginselen van deze gegevensverzameling aan te passen en ze verenigbaar te maken met 
beide methoden ter identificatie van runderen. Richtlijn 64/432/EEG moet derhalve worden 
gewijzigd.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur staat achter de door de Commissie voorgestelde wijziging van de bepalingen over 
de gegevensbestanden. Deze herziening is nodig en aangewezen aangezien ze een rechtstreeks 
gevolg is van de wijziging van Verordening (EG) nr. 1760/2000.

De rapporteur gaat echter verder dan het voorstel van de Commissie en stelt voor om "de 
gebruikte identificatiemethode(n)" toe te voegen aan de informatie die aan de bedrijfshoofden 
over hun bedrijf wordt gevraagd. Dit moet een nauwkeurig en actueel beeld opleveren van de 
mate waarin beide beschikbare methoden ter identificatie van runderen worden gebruikt.


