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PR_COD_1amCom

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 förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk identifiering av nötkreatur och avskaffande av 
bestämmelserna om frivillig märkning av nötkött
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0525),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2 och 168.4 b i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0227/2011),

– 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 yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– 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 förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att göra elektronisk identifiering 
obligatorisk i hela unionen skulle kunna få 

(16) Att göra elektronisk identifiering 
obligatorisk i hela unionen skulle kunna få 

                                               
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 ...
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negativa ekonomiska konsekvenser för 
vissa aktörer. Det bör därför fastställas ett 
frivilligt system för införande av 
elektronisk identifiering. Med ett sådant 
system skulle elektronisk identifiering
väljas av djurhållare som bedömer att det 
skulle ge omedelbara ekonomiska fördelar. 

negativa ekonomiska konsekvenser för 
vissa aktörer. Det bör därför fastställas ett 
frivilligt system som ger endast de
djurhållare som bedömer att det skulle ge 
snabba ekonomiska fördelar möjlighet att 
införa elektronisk identifiering.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 
system står inte i proportion till fördelarna 
med systemet. Det avsnittet bör därför 
utgå.

(20) I avdelning II avsnitt II i förordning 
(EG) nr 1760/2000 fastställs 
bestämmelserna för ett system för frivillig 
märkning av nötkött enligt vilka vissa 
märkningsspecifikationer ska godkännas av 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten. Den administrativa börda 
och de kostnader som uppstår för 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna vid tillämpningen av detta 
system står inte i proportion till fördelarna 
med systemet. Det avsnittet bör därför 
utgå. För uppgifter utöver den 
information som krävs enligt artiklarna 
13 och 15 i förordning (EG) nr 1760/2000 
om märkning av nötkött bör därför den 
gällande övergripande lagstiftningen 
gälla, dvs. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/2011 om 
tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till 
konsumenterna1.
_____________
1 EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. fr
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att säkerställa tillämpningen av de 
nödvändiga bestämmelserna för att 
identifieringen och registreringen av samt 
spårbarheten för nötkreatur och nötkött ska 
fungera smidigt, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
alternativa identifieringsmärken för 
nötkreatur, särskilda omständigheter då 
medlemsstaterna får förlänga de maximala 
fristerna för anbringande av 
identifieringsmärken, data som ska utbytas 
mellan medlemsstaternas databaser, längsta 
frist för vissa rapporteringsskyldigheter, 
krav på identifieringsmärken, uppgifter 
som ska anges i passen och i de 
individuella register som ska föras på alla 
anläggningar, miniminivå på offentlig 
kontroll, identifiering och registrering av 
förflyttningar av nötkreatur för 
sommarbete i olika bergsområden, 
bestämmelser om märkning av vissa 
produkter som bör vara likvärdiga med 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1760/2000, definitioner av malet 
nötkött, putsbitar av nötkött och hackat 
nötkött, särskilda uppgifter som får anges 
på etiketten, märkningsbestämmelser 
avseende förenkling av 
ursprungsmärkningen, maximal storlek på 
och sammansättning av vissa grupper av 
djur samt förfaranden för godkännande av 
märkningsvillkoren för förpackning av 
hackat kött. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpligt samråd 
under sitt förberedande arbete, inbegripet 
med experter.

(22) För att säkerställa tillämpningen av de 
nödvändiga bestämmelserna för att 
identifieringen och registreringen av samt 
spårbarheten för nötkreatur och nötkött ska 
fungera smidigt, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
alternativa identifieringsmärken för 
nötkreatur, särskilda omständigheter då 
medlemsstaterna får förlänga de maximala 
fristerna för anbringande av 
identifieringsmärken, data som ska utbytas 
mellan medlemsstaternas databaser, längsta 
frist för vissa rapporteringsskyldigheter, 
krav på identifieringsmärken, uppgifter 
som ska anges i passen och i de 
individuella register som ska föras på alla 
anläggningar, miniminivå på offentlig 
kontroll, identifiering och registrering av 
förflyttningar av nötkreatur för 
sommarbete i olika bergsområden, 
bestämmelser om märkning av vissa 
produkter som bör vara likvärdiga med 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1760/2000, definitioner av malet 
nötkött, putsbitar av nötkött och hackat 
nötkött, maximal storlek på och 
sammansättning av vissa grupper av djur 
samt förfaranden för godkännande av 
märkningsvillkoren för förpackning av 
hackat kött. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpligt samråd 
under sitt förberedande arbete, inbegripet 
med experter.

Or. fr
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Kommissionen bör ges 
genomförandebefogenheter för att 
säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av den här förordningen i 
fråga om registrering av anläggningar som 
använder sig av alternativa 
identifieringsmärken, tekniska egenskaper 
och villkor för utbyte av data mellan 
medlemsstaternas databaser, 
identifieringsmärkenas format och 
utformning, tekniska förfaranden och 
standarder för genomförande av 
elektronisk identifiering, format på passen 
och på de register som ska föras på alla 
anläggningar samt bestämmelser om 
villkoren för tillämpning av de påföljder 
som medlemsstaterna kan ålägga 
djurhållarna i enlighet med förordning 
(EG) nr 1760/2000. Befogenheterna bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(23) Kommissionen bör ges 
genomförandebefogenheter för att 
säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av den här förordningen i 
fråga om registrering av anläggningar som 
använder sig av alternativa 
identifieringsmärken, tekniska egenskaper 
och villkor för utbyte av data mellan 
medlemsstaternas databaser, en
deklaration om att systemet med utbyte av 
data medlemsstaterna emellan är fullt 
fungerande, identifieringsmärkenas format 
och utformning, tekniska förfaranden och 
standarder för genomförande av 
elektronisk identifiering, format på passen 
och på de register som ska föras på alla 
anläggningar, bestämmelser om villkoren 
för tillämpning av de påföljder som 
medlemsstaterna kan ålägga djurhållarna i 
enlighet med förordning (EG)
nr 1760/2000, samt nödvändiga regler för 
att säkerställa en god efterlevnad i 
synnerhet i fråga om kontrollnivån, de 
administrativa påföljderna och 
bestämmelserna om de olika frister som 
avses i denna förordning. Befogenheterna 
bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. fr
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som utnyttjar denna 
möjlighet ska delge kommissionen texten i 
de nationella bestämmelserna om detta.

Medlemsstater som utnyttjar denna 
möjlighet ska delge kommissionen texten i 
de nationella bestämmelserna om detta. 
Kommissionen ska i sin tur till de andra 
medlemsstaterna vidarebefordra, på ett 
språk som dessa medlemsstater utan 
problem förstår, en sammanfattning av de 
nationella bestämmelser som gäller vid 
omflyttning av djur till medlemsstater som 
har valt att införa obligatorisk elektronisk 
identifiering.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 9a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbildning Information

Or. fr

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 9a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att personer 
som ansvarar för identifiering och 
registrering av djur får instruktioner och
vägledning om de relevanta 
bestämmelserna i denna förordning och om 
de delegerade akter och 
genomförandeakter som kommissionen 
antagit på grundval av artiklarna 10 
och 10a samt att det finns lämpliga kurser.” 

Medlemsstaterna ska se till att personer 
som ansvarar för identifiering och 
registrering av djur får instruktioner och 
vägledning om de relevanta 
bestämmelserna i denna förordning och om 
de delegerade akter och 
genomförandeakter som kommissionen 
antagit på grundval av artiklarna 10 
och 10a samt att det finns lämpliga kurser. 
Denna information ska utan kostnad och 
så ofta det är nödvändigt vidarebefordras 
till mottagaren i samband med varje 
ändring av de relevanta bestämmelserna.”

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 19 – leden b och c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) särskilda uppgifter som får anges på 
etiketten, 

utgår

c) märkningsbestämmelser avseende 
förenkling av ursprungsmärkningen, 

Or. fr

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 19a (nytt)
Förordning (EG) nr 1760/2000
Artikel 23a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

19a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 23a

Övervakning av utvecklingen
Senast fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande ska kommissionen lägga 
fram en rapport för parlamentet och rådet 
och, vid behov, lämpliga förslag om 
genomförandet av denna förordning och 
om de framsteg som krävs för att nå eller 
bevara en optimal livsmedelssäkerhet.”

Or. fr
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MOTIVERING

Syftet med förslaget till förordning 

Syftet med detta förslag till förordning är att möta följande tre nya stora utmaningar:  

1) Den nya tekniken med elektronisk identifiering av nötkreatur i förordning (EG) 
nr 1760/2000.
2) Förenklingen av bestämmelserna för märkning av nötkött.
3) Uppdateringen av reglerna för de befogenheter som kommissionen tilldelas så att hänsyn 
tas till Lissabonfördragets ikraftträdande och de nya bestämmelserna om delegerade akter och 
genomförandeakter. 

Det handlar i slutändan om att se till att den lagstiftning som gäller för identifiering av och 
spårbarhet för nötkreatur är tydlig och kan tillämpas samt att uppnå en optimal 
livsmedelssäkerhet.

Föredragandens ståndpunkt

Livsmedelssäkerheten är en av de viktigaste frågorna för Europas invånare. EU:s lagstiftning 
bör därför erbjuda högsta möjliga skydd med de uppdaterade bestämmelserna, som, om det 
visar sig nödvändigt, också bör stärkas. Till följd av krisen med bovin spongiform 
encefalopati (BSE) införde EU 1997 strikta bestämmelser om identifiering av och spårbarhet 
för nötkreatur. Föredraganden är positiv till kommissionens lagstiftningsförslag eftersom det 
innebär säkrare nötkött för konsumenterna. Föredraganden vill ändå att vissa förtydliganden 
ska göras i varje del av textens tre huvuddelar.  

1) Elektronisk identifiering

Elektronisk identifiering av nötkreatur ger mer tillförlitliga uppgifter, vilket stärker systemet 
för spårbarhet och även livsmedelssäkerheten. Dessutom betyder det att registreringen av 
nötkreatur går snabbare, att vissa uppgifter automatiseras och att hanteringen av besättningen 
effektiviseras. Man bör således främja utvecklingen av denna nya teknik. Den nuvarande 
lagstiftningen behöver anpassas, framför allt för att erkänna elektronisk identifiering som en 
officiell metod för att identifiera nötkreatur. Det är också mycket viktigt att harmonisera 
tekniska standarder för att undvika en eventuell slumpmässig utveckling av denna 
identifieringsmetod och en brist på kompatibilitet mellan de nationella bestämmelserna. 

Uppfödningen av nötkreatur varierar dock kraftigt i Europa och elektronisk identifiering bör 
därför även i fortsättningen vara frivillig för uppfödarna, såvida inte den berörda 
medlemsstaten väljer att införa metoden på sitt territorium. Föredraganden stöder fullt ut detta 
tillvägagångssätt som går ut på att få uppfödarna att själva välja denna teknik, inte att tvinga 
dem till den. Stora anläggningar och vissa sektorer inom boskapsuppfödning som ser flera 
möjliga tillämpningar än andra i fråga om elektronisk identifiering bör ha möjlighet att 
snabbare välja denna nya metod. Med denna förordning utvidgas marknaden för elektroniska 
identifierare och föredraganden hoppas på lägre priser och en allmän användning inom kort av 
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denna identifieringsmetod i linje med den pågående utvecklingen i världen.

Utöver kommissionens förslag vill föredraganden se att informationen från aktörerna i 
systemet för identifiering och registrering av boskap dels är ”gratis för mottagaren” i syfte att 
skydda små anläggningar och andra aktörer i systemet för identifiering, dels uppdateras ”så 
ofta som behövs” för att beakta ändringar i förordning (EG) nr 1760/2000 och i de delegerade 
akter och genomförandeakter som antas på basis av denna förordning. För att inte hämma 
handeln på den inre marknaden anser föredraganden dessutom att kommissionen måste 
informera medlemsstaterna om de bestämmelser som godtas på de medlemsstaters territorium 
som har valt att införa obligatorisk elektronisk identifiering. 

2) Förenklad märkning

Föredraganden gläds åt kommissionens vilja att förenkla märkningen av nötkött genom att ta 
bort de bestämmelser som gäller frivillig märkning. Dessa bestämmelser utgör de facto en 
tung administrativ börda som inte kompenseras av tillräckligt stora fördelar. Föredraganden 
anser emellertid att de aspekter som rör märkning av nötkött täcks av den övergripande 
lagstiftningen och att kommissionen inte behöver tilldelas befogenheter i detta avseende. 
Lagstiftaren bör på egen hand helt och hållet ta på sig rollen som rättsaktens författare.

3) Uppdatering av de befogenheter som kommissionen tilldelats

Föredraganden går med på att ge kommissionen rätt att anta vissa delegerade akter och 
genomförandeakter. Hon påminner dock om att delegeringen av befogenheter när som helst 
kan dras tillbaka av Europaparlamentet eller rådet och att lagstiftarna ständigt måste hållas 
informerade om utarbetandet av de akter som baseras på förordning (EG) nr 1760/2000. 
Slutligen kräver hon att kommissionen ska lägga fram en rapport för parlamentet och rådet 
senast fem år efter denna förordnings ikraftträdande och, vid behov, lämpliga förslag om 
genomförandet av denna förordning och om de framsteg som krävs för att nå eller bevara en 
optimal livsmedelssäkerhet.


