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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 forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og om at lade 
bestemmelserne om den frivillige mærkningsordning for oksekød udgå
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0525),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, og artikel 168, stk. 4, litra b, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0227/2011),

– 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 udtalelse fra Regionsudvalget af  …..

– 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.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Hvis EID bliver obligatorisk i hele 
EU, kan det have skadelige økonomiske 
virkninger for visse erhvervsdrivende. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes 
en frivillig ordning for indførelsen af EID. 
Under en sådan ordning ville EID blive 
valgt af brugere, som sandsynligvis vil 
have umiddelbare økonomiske fordele 
heraf. 

(16) Hvis EID bliver obligatorisk i hele 
EU, kan det have skadelige økonomiske 
virkninger for visse erhvervsdrivende. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes 
en frivillig ordning, der udelukkende gør 
det muligt for brugere, som sandsynligvis 
vil have hurtige økonomiske fordele heraf, 
at vælge at foretage EID. 

Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske aktører 
i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold til 
fordelene ved ordningen. Denne afdeling 
bør derfor udgå.

(20) Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) 
nr. 1760/2000 fastsætter regler for en 
frivillig ordning for mærkning af oksekød, 
der omfatter bestemmelser om godkendelse 
af visse mærkningsspecifikationer, som 
foretages af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten. Den administrative byrde 
og de omkostninger, der afholdes af 
medlemsstaterne og de økonomiske aktører 
i forbindelse med anvendelsen af 
ordningen, står ikke i et rimeligt forhold til 
fordelene ved ordningen. Denne afdeling 
bør derfor udgå. Hvad angår oplysninger 
ud over dem, der er påkrævet i henhold til 
artikel 13 og 15 i forordning (EF) nr. 
1760/2000 om obligatorisk mærkning af 
oksekød, gælder derfor Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1169/2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne. 1
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1 EFT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Med henblik på at sikre, at de 
nødvendige regler for den hensigtsmæssige 
funktion med hensyn til identifikation, 
registrering og sporing af kvæg og oksekød 
anvendes, bør beføjelserne til at vedtage 
retsakter i henhold til traktatens artikel 290 
uddelegeres til Kommissionen for så vidt 
angår kravene til alternative 
identifikationsmærker for kvæg, de særlige 
omstændigheder, hvorunder 
medlemsstaterne kan forlænge 
maksimumsfristerne for anvendelsen af 
identifikationsmærkerne, de data, der skal 
udveksles mellem de elektroniske 
databaser i medlemsstaterne, 
maksimumsfristerne for visse 
rapporteringsforpligtelser, kravene til 
identifikationsmærkerne, de oplysninger, 
der skal medtages i pas og i de individuelle 
bedriftsregistre, minimumsniveauet for 
officielle kontroller, identifikationen og 
registreringen af flytninger af kreaturer, når 
de sættes på græs om sommeren i 
forskellige bjergområder, reglerne for 
mærkning af visse produkter, som skal 
svare til reglerne i forordning (EF) nr. 
1760/2000, definitionerne på hakket 
oksekød, oksekødsafpuds eller opskåret 
oksekød, de særlige oplysninger, som kan 
anføres på mærkerne, 
mærkningsbestemmelserne i relation til 
forenklingen af oprindelsesangivelsen,
den maksimale størrelse og 
sammensætning af visse grupper af dyr 

(22) Med henblik på at sikre, at de 
nødvendige regler for den hensigtsmæssige 
funktion med hensyn til identifikation, 
registrering og sporing af kvæg og oksekød 
anvendes, bør beføjelserne til at vedtage 
retsakter i henhold til traktatens artikel 290 
uddelegeres til Kommissionen for så vidt 
angår kravene til alternative 
identifikationsmærker for kvæg, de særlige 
omstændigheder, hvorunder 
medlemsstaterne kan forlænge 
maksimumsfristerne for anvendelsen af 
identifikationsmærkerne, de data, der skal 
udveksles mellem de elektroniske 
databaser i medlemsstaterne,
maksimumsfristerne for visse 
rapporteringsforpligtelser, kravene til 
identifikationsmærkerne, de oplysninger, 
der skal medtages i pas og i de individuelle 
bedriftsregistre, minimumsniveauet for 
officielle kontroller, identifikationen og 
registreringen af flytninger af kreaturer, når 
de sættes på græs om sommeren i 
forskellige bjergområder, reglerne for 
mærkning af visse produkter, som skal 
svare til reglerne i forordning (EF) nr. 
1760/2000, definitionerne på hakket 
oksekød, oksekødsafpuds eller opskåret 
oksekød, den maksimale størrelse og 
sammensætning af visse grupper af dyr 
samt godkendelsesprocedurerne i relation 
til mærkningsbetingelser på emballage til 
hakket oksekød. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 



PE478.718v01-00 8/13 PR\888691DA.doc

DA

samt godkendelsesprocedurerne i relation 
til mærkningsbetingelser på emballage til 
hakket oksekød. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under det forberedende arbejde, 
herunder også på ekspertniveau. 

høringer under det forberedende arbejde, 
herunder også på ekspertniveau. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder også på 
ekspertniveau.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning med 
hensyn til registreringen af de bedrifter, der 
gør brug af alternative 
identifikationsmærker, de tekniske 
karakteristika og nærmere regler for 
udveksling af elektroniske data mellem 
medlemsstaternes elektroniske databaser, 
formatet for og udformningen af 
identifikationsmærkerne, de tekniske 
procedurer og standarder for 
gennemførelsen af den elektroniske 
identifikation af kvæg, formatet for pas og 
det register, der skal føres for den enkelte 
bedrift samt de nærmere bestemmelser for 
anvendelsen af de sanktioner, som 
medlemsstaterne indfører over for brugerne 
i henhold til forordning (EF) nr. 
1760/2000, bør 
gennemførelsesbeføjelserne overdrages til 
Kommissionen. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

(23) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning med 
hensyn til registreringen af de bedrifter, der 
gør brug af alternative 
identifikationsmærker, de tekniske 
karakteristika og nærmere regler for 
udveksling af elektroniske data mellem 
medlemsstaternes elektroniske databaser, 
erklæringen om, at 
informationsudvekslingssystemet mellem 
medlemsstaterne er fuldt operationelt, 
formatet for og udformningen af 
identifikationsmærkerne, de tekniske 
procedurer og standarder for 
gennemførelsen af den elektroniske 
identifikation af kvæg, formatet for pas og 
det register, der skal føres for den enkelte 
bedrift samt de nærmere bestemmelser for 
anvendelsen af de sanktioner, som 
medlemsstaterne indfører over for brugerne 
i henhold til forordning (EF) nr. 
1760/2000, såvel som de nødvendige 
regler for at sikre en korrekt anvendelse 
af de relevante bestemmelser især 
vedrørende kontroller, administrative 
sanktioner og de forskellige maksimale 
frister som fastsat i denne forordning, bør 
gennemførelsesbeføjelserne overdrages til 
Kommissionen. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
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Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De medlemsstater, der gør brug af denne 
mulighed, sender Kommissionen teksten til 
sådanne nationale bestemmelser.

De medlemsstater, der gør brug af denne 
mulighed, sender Kommissionen teksten til 
sådanne nationale bestemmelser. 
Kommissionen forelægger på sin side et 
resumé af de gældende nationale 
bestemmelser for de andre medlemsstater 
på et sprog, der er let forståeligt for de 
nævnte medlemsstater, i tilfælde af, at dyr 
flyttes til medlemsstater, som har valgt 
den obligatoriske elektroniske 
identifikation.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 9a - Overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kurser Oplysning

Or. fr
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 9a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de personer, 
som er ansvarlige for identifikation og 
registrering af dyrene, får instrukser og 
vejledning vedrørende de relevante 
bestemmelser i forordningen og om de 
delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter, som 
Kommissionen har vedtaget i henhold til 
artikel 10 og 10a, og at der gennemføres 
relevante kurser." 

Medlemsstaterne sikrer, at de personer, 
som er ansvarlige for identifikation og 
registrering af dyrene, får instrukser og 
vejledning vedrørende de relevante 
bestemmelser i forordningen og om de 
delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter, som 
Kommissionen har vedtaget i henhold til 
artikel 10 og 10a, og at der gennemføres 
relevante kurser. Disse oplysninger stilles 
gratis til modtagerens rådighed ved hver 
ændring i de gældende bestemmelser og 
endvidere så ofte, det er nødvendigt.

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 19 – litra b og c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de særlige oplysninger, som kan 
anføres på mærkerne 

udgår

c) mærkningsbestemmelserne i 
forbindelse med forenklingen af 
oprindelsesangivelsen 

Or. fr
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 19 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 23a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19a) Følgende artikel 23a indsættes:
”Art. 23 a

Opfølgning af udviklingen
Senest fem år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet og i påkommende tilfælde relevante 
forslag vedrørende gennemførelsen af 
denne forordning og den nødvendige 
udvikling for at opnå eller bevare et 
optimalt fødevaresikkerhedsniveau.”

Or. fr
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BEGRUNDELSE

Formålet med forslaget til forordning 

Formålet med dette forslag til forordning er at gennemføre 3 nye vigtige målsætninger. 

1/ hensyntagen til den nye teknologi med elektronisk identifikation af kvæg i forordning (EF) 
nr. 1760/2000;
2/ forenkling af bestemmelserne vedrørende mærkning af oksekød;
3/ ajourføring af reglerne for de beføjelser, der er tildelt Kommissionen, med henblik på at 
tage hensyn til Lissabontraktatens ikrafttræden og de nye bestemmelser vedrørende 
delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.  

Det drejer sig i sidste instans om at skabe klarhed og fastslå, at lovgivningen vedrørende 
identifikation og sporbarhed med hensyn til kvæg er gennemførlig, og således opnå et 
optimalt fødevaresikkerhedsniveau.

Ordførerens holdning

Fødevaresikkerheden er et af de vigtigste anliggender, som de europæiske borgere 
beskæftiger sig med. Den europæiske lovgivning bør derfor sikre dem en optimal beskyttelse 
via ajourførte og skærpede bestemmelser, så ofte det viser sig at være nødvendigt. Således har 
Den Europæiske Union som følge af BSE-krisen i 1997 vedtaget strenge regler om 
identifikation af og sporbarhed med hensyn til kvæg. Ordføreren indtager en positiv holdning 
til det nuværende lovgivningsforslag fra Kommissionen, da det vil styrke sikkerheden for 
oksekød hos forbrugerne. Hun foreslår ikke desto mindre nogle supplerende redegørelser for 
hver af tekstens tre aspekter.  

1/elektronisk identifikation

Med den elektroniske identifikation af kvæg er det muligt at indhente mere pålidelige 
oplysninger, hvilket styrker sporbarhedssystemet og således fødevaresikkerheden. Endvidere 
gør den det muligt at fremskynde registreringen af kvæg, automatisere visse opgaver og sikre 
en mere effektiv forvaltning af besætningen.  Derfor bør videreudviklingen af denne nye 
teknologi fremmes. Det er nødvendigt med en tilpasning af den nuværende lovgivning, især 
med henblik på en anerkendelse af den elektroniske identifikation som en officiel metode til 
identifikation af kvæg. Det er ligeledes ubetinget nødvendigt at sikre en harmonisering af de 
tekniske normer for at undgå en eventuel anarkistisk udvikling af denne identifikationsmetode 
og manglende interoperabilitet mellem de nationale systemer.  

Da kvægopdræt foregår meget forskelligt fra land til land i Europa, skal den elektroniske 
identifikation fortsat være frivillig for kvægopdrætterne, medmindre den pågældende 
medlemsstat vælger at indføre den på sit territorium. Ordføreren går fuldt og helt ind for 
denne strategi, som går ud på at få kvægopdrætterne til at vælge denne teknologi frem for at 
pålægge dem den. De store bedrifter og visse opdrætsbrancher, der ser større 
anvendelsesmuligheder end andre for elektronisk identifikation, er det hensigtsmæssigt, at 
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man lader dem vælge denne metode hurtigere end de andre. Rent faktisk håber ordføreren ved 
hjælp af denne forordning og gennem en udvidelse af markedet for elektroniske 
identifikationsordninger, at der sker et prisfald og at denne identifikationsmetode på sigt vil 
vinde generelt indpas, som svarer til udviklingen på internationalt plan. 

Bortset fra Kommissionens forslag anmoder ordføreren også indtrængende om, at 
oplysningerne til brugerne af identifikations- og registreringssystemet dels er ”gratis” for 
modtageren for at beskytte de små kvægbedrifter og andre brugere af systemet, og dels at 
disse oplysninger skal ajourføres ”så tit, det er nødvendigt”, for at tage højde for 
tilpasningerne af forordning (EF) nr. 1760/2000 og de delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakterne, som vil blive vedtaget på grundlag af denne forordning. 
Endvidere finder hun det nødvendigt, hivs ikke handelen på det indre marked skal hindres, at 
Kommissionen forelægger oplysninger for medlemsstaterne om de identifikationsmetoder, 
som er godkendt på de medlemsstaters territorium, der har valgt obligatorisk elektronisk 
identifikation. 

2/forenkling af mærkning

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen er rede til at forenkle mærkningen af oksekød, 
idet den sletter bestemmelserne om frivillig mærkning. Disse udgør rent faktisk en betydelig 
administrativ byrde, som ikke opvejes af tilstrækkeligt betydelige fordele. Ordføreren mener 
imidlertid, at disse aspekter af mærkning af oksekød er omfattet af den horisontale lovgivning, 
og således ikke burde gøres til genstand for en tildeling af beføjelser til Kommissionen. 
Lovgiveren bør selv i fuld udstrækning påtage sig sin opgave som forfatter til lovgivningen.

3/ajourføring af de beføjelser, der er tildelt Kommissionen

Ordføreren er enig i at tildele Kommissionen beføjelser til at vedtage visse delegerede 
retsakter og gennemførelsesretsakter. Hun minder imidlertid om, at tildelingen af beføjelser 
kan tilbagekaldes på ethvert tidspunkt af Europa-Parlamentet eller Rådet, og at lovgiverne 
skal holdes fuldt ud informeret om forberedelsen af retsakter baseret på forordning (EF) nr. 
1760/2000. Hun anmoder til slut Kommissionen om senest fem år efter denne forordnings 
ikrafttræden at forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet og i påkommende 
tilfælde relevante forslag om gennemførelsen af denne forordning og om den nødvendige 
udvikling for at opnå eller bevare et optimalt fødevaresikkerhedsniveau.


