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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 
64/432/EEG vad gäller databaser som är en del av medlemsstaternas 
övervakningssystem
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0524),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0229/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
7 december 20111,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 64/432/EEG
Artikel 14 – punkt 3 – del C – led 1 – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Döds- eller slaktdatum. – Döds- och/eller slaktdatum.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 64/432/EEG
Artikel 14 – punkt 3 – del C – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14.3 del C led 2 ska ersättas med 
följande:
2) För varje anläggning:
– Ett identifikationsnummer som, utöver 
landskoden, består av en kod om högst 
12 tecken.
– Innehavarens namn och adress.
– Vilket eller vilka identifieringsmärken 
som används.

Or. fr

Motivering

Enligt förslaget till ändring av förordning (EG) nr 1760/2000 ska ”anläggningar som 
använder sig av alternativa identifieringsmärken […] registreras i databasen” (exempelvis 
när nötkreatur används för kultur- eller tävlingsevenemang). Därutöver kan det vara på sin 
plats att i databasen registrera vilket eller vilka identifieringsmärken som används vid varje 
anläggning. Med hjälp av dessa uppgifter kan medlemsstaterna bland annat bedöma om 
elektronisk identifiering bör göras obligatorisk på deras territorium. 
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MOTIVERING

Direktivförslagets mål

I enlighet med förordning (EG) 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och 
registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 och i enlighet med direktiv 64/432/EEG har 
medlemsstaterna upprättat databaser med uppgifter om nötkreatur som finns på deras 
territorium. Hittills har dessa databaser inte tagit hänsyn till framväxten av teknik som 
möjliggör elektronisk identifiering av nötkreatur. Den pågående översynen av förordning 
(EG) 1760/2000 gynnar en successiv och harmonisk utveckling av denna nya teknik, och 
därför bör även principerna för datainsamling anpassas och göras förenliga med de båda 
typerna av identifieringsmärken för nötkreatur. Direktiv 64/432/EEG måste därför ändras.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder kommissionens förslag till ändring av bestämmelserna om databaser. 
Översynen är en direkt konsekvens av ändringen av förordning (EG) nr 1760/2000 och är 
därför både nödvändig och lämplig.

Föredraganden föreslår emellertid ett tillägg till kommissionens förslag så att djurhållarna 
även måste lämna uppgifter om vilket eller vilka identifieringsmärken som används på 
anläggningen. På så vis kan man få exakt och uppdaterad information om i vilken grad de 
båda typerna av identifieringsmärken för nötkreatur används. 


