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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 verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1760/2000 wat betreft de elektronische identificatie 
van runderen en tot schrapping van de bepalingen inzake de facultatieve etikettering 
van rundvlees
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0525),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 43, lid 2, en artikel 168, lid 4, onder b), van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0227/2011),

– 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 het advies van het Comité van de Regio’s van ...2,

– 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.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 ...
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het opleggen van EID in de hele Unie 
kan voor bepaalde marktdeelnemers 
economisch nadelige effecten hebben. Het 
is derhalve dienstig een vrijwillige regeling 
voor de invoering van EID in te stellen. In 
het kader van een dergelijke regeling zou 
voor EID worden gekozen door houders 
die daar wellicht rechtstreeks economisch 
voordeel bij hebben. 

(16) Het opleggen van EID in de hele Unie 
kan voor bepaalde marktdeelnemers 
economisch nadelige effecten hebben. Het 
is derhalve dienstig een vrijwillige regeling 
voor de invoering van EID in te stellen 
zodat uitsluitend houders die daar wellicht 
op korte termijn economisch voordeel bij 
hebben kunnen kiezen voor EID.

Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze 
regeling staan niet in verhouding tot de 
voordelen van de regeling. Daarom moet 
dat deel worden geschrapt.

(20) Deel II van titel II van Verordening 
(EG) nr. 1760/2000 omvat voorschriften 
voor een facultatieve etiketteringsregeling 
voor rundvlees, in het kader waarvan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
bepaalde specificaties moet goedkeuren. 
De administratieve lasten en de kosten 
voor de lidstaten en de marktdeelnemers 
met betrekking tot de toepassing van deze 
regeling staan niet in verhouding tot de 
voordelen van de regeling. Daarom moet 
dat deel worden geschrapt. Derhalve is met 
betrekking tot de gegevens die de in de 
artikelen 13 en 15 van Verordening (EG) 
nr. 1760/2000 inzake de verplichte 
etikettering van rundvlees vereiste 
informatie te buiten gaan, de geldende 
horizontale wetgeving van kracht, 
waaronder Verordening (EU) nr. 
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1169/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten1.
_____________
1 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om te garanderen dat de nodige regels 
voor een goede functionering van de 
identificatie, de registratie en de 
traceerbaarheid van runderen en rundvlees 
worden toegepast, moet de bevoegdheid 
om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de vereisten 
voor alternatieve identificatiemiddelen 
voor runderen, de bijzondere 
omstandigheden waarin lidstaten de 
termijnen voor het aanbrengen van 
identificatiemiddelen mogen verlengen, de 
gegevens die tussen de gecomputeriseerde 
gegevensbestanden van de lidstaten moeten 
worden uitgewisseld, de termijn voor 
sommige rapporteringsverplichtingen, de 
vereisten voor de identificatiemiddelen, de 
gegevens die moeten worden opgenomen 
in de paspoorten en in de afzonderlijke 
registers die op elk bedrijf moeten worden 
gehouden, het minimumniveau van de 
officiële controles, de identificatie en 
registratie van de verplaatsingen van 
runderen die naar zomerweiden in 
bergstreken worden overgebracht, de 
etiketteringsvoorschriften voor bepaalde 
producten die gelijkwaardig moeten zijn 
aan de voorschriften van Verordening (EG) 

(22) Om te garanderen dat de nodige regels 
voor een goede functionering van de 
identificatie, de registratie en de 
traceerbaarheid van runderen en rundvlees 
worden toegepast, moet de bevoegdheid 
om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de vereisten 
voor alternatieve identificatiemiddelen 
voor runderen, de bijzondere 
omstandigheden waarin lidstaten de 
termijnen voor het aanbrengen van 
identificatiemiddelen mogen verlengen, de 
gegevens die tussen de gecomputeriseerde 
gegevensbestanden van de lidstaten moeten 
worden uitgewisseld, de termijn voor 
sommige rapporteringsverplichtingen, de 
vereisten voor de identificatiemiddelen, de 
gegevens die moeten worden opgenomen 
in de paspoorten en in de afzonderlijke 
registers die op elk bedrijf moeten worden 
gehouden, het minimumniveau van de 
officiële controles, de identificatie en 
registratie van de verplaatsingen van 
runderen die naar zomerweiden in 
bergstreken worden overgebracht, de 
etiketteringsvoorschriften voor bepaalde 
producten die gelijkwaardig moeten zijn 
aan de voorschriften van Verordening (EG) 
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nr. 1760/2000, de definities van gehakt 
rundvlees, afsnijdsels van rundvlees en 
uitgesneden rundvlees, de specifieke 
gegevens die op de etiketten mogen 
worden vermeld, de 
etiketteringsvoorschriften met betrekking 
tot de vereenvoudiging van de 
oorsprongsaanduiding, de 
maximumomvang en de samenstelling van 
bepaalde groepen dieren en de procedures 
voor de goedkeuring van de 
etiketteringsvoorschriften voor 
verpakkingen van uitgesneden vlees. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau.

nr. 1760/2000, de definities van gehakt 
rundvlees, afsnijdsels van rundvlees en 
uitgesneden rundvlees, de 
maximumomvang en de samenstelling van 
bepaalde groepen dieren en de procedures 
voor de goedkeuring van de 
etiketteringsvoorschriften voor 
verpakkingen van uitgesneden vlees. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om uniforme voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
waarborgen ten aanzien van de registratie 
van de bedrijven die alternatieve 
identificatiemiddelen toepassen, de 
technische kenmerken en modaliteiten 
waaraan de uitwisseling van gegevens 
tussen de gecomputeriseerde 
gegevensbestanden van de lidstaten moet 
voldoen, het formaat en het ontwerp van de 
identificatiemiddelen, de technische 
procedures en normen voor de 
tenuitvoerlegging van de EID, het formaat 
van de paspoorten en van het register dat 
op elk bedrijf moet worden gehouden en de 
regels betreffende de wijze waarop de 
sancties die de lidstaten krachtens 
Verordening (EG) nr. 1760/2000 aan de 
houders opleggen, moeten worden 

(23) Om uniforme voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
waarborgen ten aanzien van de registratie 
van de bedrijven die alternatieve 
identificatiemiddelen toepassen, de 
technische kenmerken en modaliteiten 
waaraan de uitwisseling van gegevens 
tussen de gecomputeriseerde 
gegevensbestanden van de lidstaten moet 
voldoen, de verklaring dat het 
gegevensuitwisselingssysteem tussen de 
lidstaten volledig operationeel is, het 
formaat en het ontwerp van de 
identificatiemiddelen, de technische 
procedures en normen voor de 
tenuitvoerlegging van de EID, het formaat 
van de paspoorten en van het register dat 
op elk bedrijf moet worden gehouden,de 
regels betreffende de wijze waarop de 
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toegepast, moeten 
uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden toegekend. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

sancties die de lidstaten krachtens 
Verordening (EG) nr. 1760/2000 aan de 
houders opleggen, moeten worden 
toegepast, alsmede de nodige maatregelen 
om een correcte naleving te waarborgen, 
met name wat betreft de controles, de 
administratieve sancties en de bepalingen 
inzake de maximale termijnen als bedoeld 
in onderhavige verordening, moeten 
uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden toegekend. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. fr

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die van deze mogelijkheid 
gebruik maken, delen de tekst van die 
nationale bepalingen aan de Commissie 
mee.

De lidstaten die van deze mogelijkheid 
gebruik maken, delen de tekst van die 
nationale bepalingen aan de Commissie 
mee. De Commissie verstrekt op haar 
beurt de overige lidstaten, in een voor die 
lidstaten gemakkelijk te begrijpen taal, 
een samenvatting van de geldende 
nationale bepalingen ingeval van vervoer 
van dieren naar de lidstaten die gekozen 
hebben voor verplichte EID.

Or. fr
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 9 bis – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opleiding Informatie

Or. fr

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 9 bis  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat wie 
verantwoordelijk is voor de identificatie en 
de registratie van dieren, instructies en 
richtsnoeren krijgt met betrekking tot de 
van toepassing zijnde bepalingen van deze 
verordening en van de gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen die de Commissie 
op grond van de artikelen 10 en 10 bis 
vaststelt, en dat passende 
opleidingscursussen beschikbaar zijn." 

De lidstaten zien erop toe dat wie 
verantwoordelijk is voor de identificatie en 
de registratie van dieren, instructies en 
richtsnoeren krijgt met betrekking tot de 
van toepassing zijnde bepalingen van deze 
verordening en van de gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen die de Commissie 
op grond van de artikelen 10 en 10 bis 
vaststelt, en dat passende 
opleidingscursussen beschikbaar zijn. Deze 
informatie wordt kosteloos verstrekt, bij 
iedere wijziging van de relevante 
bepalingen en zo vaak als nodig."

Or. fr

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 19 – letters b en c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de specifieke gegevens die op de 
etiketten mogen worden vermeld, 

Schrappen

c) de etiketteringsvoorschriften met 
betrekking tot de vereenvoudiging van de 
oorsprongsaanduiding, 

Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 19 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1760/2000
Artikel 23 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 23 bis
Follow-up

Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening legt de Commissie 
aan het Europees Parlement en aan de 
Raad een verslag voor, en eventueel 
passende voorstellen, over de 
tenuitvoerlegging van deze regelgeving 
waarin wordt aangegeven welke 
ontwikkelingen er nodig om een optimaal 
niveau van voedselveiligheid te bereiken 
of te handhaven."

Or. fr
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TOELICHTING

Doel van het voorstel voor een verordening 

Dit voorstel voor een verordening beoogt 3 belangrijke nieuwe doelstellingen te 
verwezenlijken: 

1/ rekening houden met de nieuwe technologie van de elektronische identificatie van runderen 
in verordening (EG) nr. 1760/2000;
2/ vereenvoudigen van de bepalingen betreffende de etikettering van rundvlees;
3/ actualiseren van de regels betreffende de aan de Commissie verleende bevoegdheden ten 
einde rekening te houden met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de 
nieuwe bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. 

Er moet duidelijkheid bestaan over de geldende wetgeving betreffende de identificatie en de 
traceerbaarheid van runderen en er moet een optimaal voedselveiligheidsniveau tot stand te 
worden gebracht.

Standpunt van de rapporteur

Een van de voornaamste dingen waar de Europese burgers zich zorgen over maken is de 
voedselveiligheid. De Europese wetgeving moet dus altijd een optimaal beschermingsniveau 
waarborgen door middel van geactualiseerde en aangescherpte bepalingen, zo vaak als maar 
noodzakelijk blijkt. Zo heeft de Europese Unie tengevolge van de BSE-crisis (boviene 
spongiforme encefalopathie) in 1997 strenge regels vastgesteld inzake de identificatie en 
traceerbaarheid van runderen. De rapporteur staat positief tegenover het huidige 
wetgevingsvoorstel van de Commissie omdat de veiligheid van het rundvlees voor de 
consumenten erdoor wordt verhoogd. Toch stelt zij enkele verduidelijkingen voor ten aanzien 
van elk van de drie aspecten van deze tekst. 

1/ elektronische identificatie

Met behulp van de elektronische identificatie van runderen kunnen er betrouwbaardere 
gegevens worden verkregen, wat het traceerbaarheidssysteem verbetert en dus de 
voedselveiligheid verhoogt. Verder kan de registratie van runderen worden versneld, kunnen 
bepaalde taken worden geautomatiseerd en kan de veestapel doelmatiger worden beheerd. Om 
die reden moet de ontwikkeling van deze nieuwe technologie worden bevorderd. De huidige 
wetgeving moet worden geactualiseerd, met name om de elektronische identificatie te 
erkennen als officiële methode om runderen te identificeren. Tevens moeten de technische 
normen worden geharmoniseerd om een mogelijk anarchistische ontwikkeling van deze 
identificatiemethode en gebrekkige interoperabiliteit van de nationale identificatiemiddelen te 
vermijden.  

Toch moet de elektronische identificatie, gezien de grote diversiteit in de Europese 
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rundveehouderij, facultatief blijven voor de rundveehouders, tenzij de betreffende lidstaat 
ervoor kiest om de elektronische identificatie op zijn grondgebied verplicht te stellen. De 
rapporteur is groot voorstander van deze benadering die erop neerkomt dat de rundveehouders 
moeten worden aangemoedigd te kiezen voor EID en dat hun deze technologie niet wordt
opgelegd. Omdat grootschalige rundveehouderijen en de veeteeltsector meer mogelijke 
toepassingen zien van EID dan andere veehouderijen, is het gepast hen sneller dan andere 
bedrijven voor deze nieuwe technologie te laten kiezen. De rapporteur hoopt dat met de 
huidige verordening, door de markt van elektronische identificatiemiddelen uit te breiden, de 
prijzen zullen dalen en dat deze identificatiemethode op termijn algemeen ingang zal vinden, 
conform de ontwikkelingen wereldwijd.

Afgezien van de voorstellen van de Commissie dringt de rapporteur erop aan dat de 
informatie voor de gebruikers van het identificatie- en registratiesysteem “kosteloos” is om de 
kleinschalige veehouderijen en andere gebruikers van het systeem te beschermen en dat deze 
informatie “zo vaak als nodig” moet worden geactualiseerd om rekening te houden met de 
aanpassingen van verordening (EG) nr. 1760/2000 en de gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen die op grond van deze verordening worden aangenomen. Bovendien 
acht zij het noodzakelijk, om de handel in de interne markt niet te belemmeren, dat de 
Commissie de lidstaten informatie verstrekt over de identificatiemiddelen die aanvaard 
worden op het grondgebied van de lidstaten die gekozen hebben voor verplichte EID. 

2/ vereenvoudiging van de etikettering

De rapporteur is verheugd over de bereidheid van de Commissie om de etikettering van 
rundvlees te vereenvoudigen door de bepalingen inzake de facultatieve etikettering te 
schrappen. Deze bepalingen zorgen nl. voor een aanzienlijke administratieve rompslomp 
zonder dat er voldoende voordelen tegenover staan. De rapporteur is echter van mening dat de 
aspecten die verband houden met de etikettering van rundvlees gedekt worden door de 
horizontale wetgeving en dat er dus geen bevoegdheid hoeft te worden verleend aan de 
Commissie. De wetgever moet zelf zijn rol als opsteller van wetgeving volledig op zich 
nemen.

3/ actualisering van de aan de Commissie verleende bevoegdheden 

De rapporteur stemt er mee in om de bevoegdheid om bepaalde gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen te kunnen vaststellen toe te wijzen aan de Commissie. Zij herinnert er 
echter aan dat de delegatie van de bevoegdheid te allen tijde door het Europees Parlement of 
de Raad kan worden herroepen en dat de wetgevers volledig op de hoogte gehouden moeten 
worden van de voorbereidingen van de handelingen op grond van (EG) nr. 1760/2000. 
Tenslotte dringt zij er bij de Commissie op aan dat deze uiterlijk vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening aan het Europees Parlement en aan de Raad een 
verslag voorlegt, en eventueel passende voorstellen, over de tenuitvoerlegging van deze 
regelgeving waarin wordt aangegeven welke ontwikkelingen er nodig om een optimaal niveau 
van voedselveiligheid te bereiken of te handhaven.


