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Pakeitimas 10
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo dėl galvijų 
elektroninio identifikavimo ir dėl 
savanoriško jautienos ženklinimo nuostatų
panaikinimo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo dėl galvijų 
elektroninio identifikavimo ir dėl 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos
nuostatų panaikinimo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000

Or. fr

Pagrindimas

Net jei būtų pageidautina išbraukti savanoriško ženklinimo „sistemą“ (įskaitant 
specifikacijas, sankcijas ir kt.), savanoriškas ženklinimas vis tiek išliks. Reikia parengti 
bendrąsias taisykles, kuriomis būtų reglamentuojama ši sritis, ir apsaugoti vartotojus 
(reikalaujant objektyvios informacijos, kurią gali patikrinti atsakingos institucijos ir kurią 
suprastų vartotojai). Šios bendrosios taisyklės papildytų horizontaliuosius teisės aktus dėl 
ženklinimo.

Pakeitimas 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dėl pasiūlymo dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO, kuriuo dėl galvijų 
elektroninio identifikavimo ir dėl 
savanoriško jautienos ženklinimo nuostatų
panaikinimo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000

dėl pasiūlymo dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO, kuriuo dėl galvijų 
elektroninio identifikavimo ir dėl jautienos 
produktų ženklinimo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000

Or. en
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Pakeitimas 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisija Komunikate Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Administracinės 
naštos mažinimo ES veiksmų programa“ 
Reglamentą (EB) Nr. 1760/2000, 
pirmiausia jo nuostatas dėl galvijų 
identifikavimo ir savanoriško jautienos 
ženklinimo, nurodo kaip „informacijos 
teikimo prievoles, kurias vykdant 
įmonėms tenka didelė našta“;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Manoma, kad panaikinus savanoriško ženklinimo sistemą suma, sutaupyta visoje ES dėl 
sumažėjusių administracinių sąnaudų, siektų 362 000 eurų. Taigi, tai nėra pernelyg didelės 
išlaidos. Priešingai, sąnaudos šiai sistemai visiškai proporcingos naudai, kuri iš šios sistemos 
gaunama.

Pakeitimas 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisija Komunikate Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Administracinės 
naštos mažinimo ES veiksmų programa“ 
Reglamentą (EB) Nr. 1760/2000, 
pirmiausia jo nuostatas dėl galvijų 
identifikavimo ir savanoriško jautienos 
ženklinimo, nurodo kaip „informacijos 
teikimo prievoles, kurias vykdant 
įmonėms tenka didelė našta“;

Išbraukta.
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Or. it

Pagrindimas

Spėjamas lėšų sutaupymas visoje ES dėl sumažėjusių administracinių sąnaudų yra 
nepakankama priežastis savanoriško ženklinimo sistemai panaikinti.

Pakeitimas 14
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisija Komunikate Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Administracinės 
naštos mažinimo ES veiksmų programa“ 
Reglamentą (EB) Nr. 1760/2000, 
pirmiausia jo nuostatas dėl galvijų 
identifikavimo ir savanoriško jautienos 
ženklinimo, nurodo kaip „informacijos 
teikimo prievoles, kurias vykdant 
įmonėms tenka didelė našta“;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 15
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisija Komunikate Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Administracinės 
naštos mažinimo ES veiksmų programa“ 
Reglamentą (EB) Nr. 1760/2000,
pirmiausia jo nuostatas dėl galvijų 
identifikavimo ir savanoriško jautienos 
ženklinimo, nurodo kaip „informacijos 
teikimo prievoles, kurias vykdant įmonėms 
tenka didelė našta“;

(5) Komisija Komunikate Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Administracinės 
naštos mažinimo ES veiksmų programa“ 
Reglamentą (EB) Nr. 1760/2000, 
pirmiausia jo nuostatas dėl galvijų 
identifikavimo ir savanoriško jautienos 
ženklinimo sistemos, nurodo kaip 
„informacijos teikimo prievoles, kurias 
vykdant įmonėms tenka didelė našta“;
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Or. fr

Pagrindimas

Net jei būtų pageidautina išbraukti savanoriško ženklinimo „sistemą“ (įskaitant 
specifikacijas, sankcijas ir kt.), savanoriškas ženklinimas vis tiek išliks. Reikia parengti 
bendrąsias taisykles, kuriomis būtų reglamentuojama ši sritis, ir apsaugoti vartotojus 
(reikalaujant objektyvios informacijos, kurią gali patikrinti atsakingos institucijos ir kurią 
suprastų vartotojai). Šios bendrosios taisyklės papildytų horizontaliuosius teisės aktus dėl 
ženklinimo.

Pakeitimas 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisija Komunikate Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Administracinės 
naštos mažinimo ES veiksmų programa“ 
Reglamentą (EB) Nr. 1760/2000, 
pirmiausia jo nuostatas dėl galvijų 
identifikavimo ir savanoriško jautienos 
ženklinimo, nurodo kaip „informacijos 
teikimo prievoles, kurias vykdant įmonėms 
tenka didelė našta“;

(5) Komisija Komunikate Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Administracinės 
naštos mažinimo ES veiksmų programa“ 
Reglamentą (EB) Nr. 1760/2000, 
pirmiausia jo nuostatas dėl galvijų 
identifikavimo, nurodo kaip „informacijos 
teikimo prievoles, kurias vykdant įmonėms 
tenka didelė našta“;

Or. it

Pakeitimas 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) naudojant elektroninio identifikavimo 
sistemas būtų galima supaprastinti 
atsekamumo procesą, nes duomenys būtų 
automatiškai ir tiksliau nuskaitomi bei 
užregistruojami ūkio registre. Be to, 
kompiuterinei duomenų bazei būtų 

(6) naudojant elektroninio identifikavimo 
sistemas būtų galima supaprastinti 
atsekamumo procesą, nes duomenys būtų 
automatiškai ir tiksliau nuskaitomi bei 
užregistruojami ūkio registre. Be to, 
kompiuterinei duomenų bazei būtų 
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siunčiami automatiniai pranešimai apie 
galvijų judėjimą, todėl pagerėtų sistemos 
sparta, patikimumas ir tikslumas;

siunčiami automatiniai pranešimai apie 
galvijų judėjimą, todėl pagerėtų sistemos 
sparta, patikimumas ir tikslumas. Pagerėtų 
tiesioginių išmokų, mokamų ūkininkams 
už kiekvieną galviją, valdymas, nes 
kontrolė būtų tobulesnė ir sumažėtų 
klaidingų išmokų rizika;

Or. en

Pakeitimas 18
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) naudojant elektroninio identifikavimo 
sistemas būtų galima supaprastinti 
atsekamumo procesą, nes duomenys būtų 
automatiškai ir tiksliau nuskaitomi bei 
užregistruojami ūkio registre. Be to, 
kompiuterinei duomenų bazei būtų 
siunčiami automatiniai pranešimai apie 
galvijų judėjimą, todėl pagerėtų sistemos 
sparta, patikimumas ir tikslumas;

(6) naudojant elektroninio identifikavimo 
sistemas būtų galima supaprastinti 
atsekamumo procesą, nes duomenys būtų 
automatiškai ir tiksliau nuskaitomi bei 
užregistruojami ūkio registre. Be to, 
kompiuterinei duomenų bazei būtų 
siunčiami automatiniai pranešimai apie 
galvijų judėjimą, todėl pagerėtų sistemos 
sparta, patikimumas ir tikslumas, net jei 
2003 m. paskelbus Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 21/2004 vis dar nesiunčiami 
automatiniai pranešimai apie galvijų 
judėjimą avių ir ožkų atvejais;

Or. es

Pakeitimas 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) per pastaruosius dešimt metų radijo 
dažniniu atpažinimu pagrįstos elektroninio 

(7) per pastaruosius dešimt metų radijo 
dažniniu atpažinimu pagrįstos elektroninio 
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identifikavimo sistemos iš esmės 
patobulėjo. Ši technologija suteikia 
galimybę greičiau ir tiksliau nuskaityti 
atskirų gyvūnų identifikacinius kodus ir 
juos tiesiogiai įtraukti į duomenų 
apdorojimo sistemas, todėl sumažėja laiko 
sąnaudos, reikalingos atsekti galimai 
užkrėstus gyvūnus ar užkrėstus maisto 
produktus, ir sutaupoma išlaidų 
darbuotojams, tačiau padidėja išlaidos 
įrangai;

identifikavimo sistemos iš esmės 
patobulėjo. Ši technologija suteikia 
galimybę greičiau ir tiksliau nuskaityti 
atskirų gyvūnų identifikacinius kodus ir 
juos tiesiogiai įtraukti į duomenų 
apdorojimo sistemas, todėl sumažėja laiko 
sąnaudos, reikalingos atsekti galimai 
užkrėstus gyvūnus ar užkrėstus maisto 
produktus, dėl to gerėja duomenų bazės 
bei auga gebėjimai skubiai reaguoti ligų 
proveržių atvejais ir sutaupoma išlaidų 
darbuotojams, tačiau padidėja išlaidos 
įrangai;

Or. en

Pakeitimas 20
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) per pastaruosius dešimt metų radijo 
dažniniu atpažinimu pagrįstos elektroninio 
identifikavimo sistemos iš esmės 
patobulėjo. Ši technologija suteikia 
galimybę greičiau ir tiksliau nuskaityti 
atskirų gyvūnų identifikacinius kodus ir 
juos tiesiogiai įtraukti į duomenų 
apdorojimo sistemas, todėl sumažėja laiko 
sąnaudos, reikalingos atsekti galimai 
užkrėstus gyvūnus ar užkrėstus maisto 
produktus, ir sutaupoma išlaidų 
darbuotojams, tačiau padidėja išlaidos 
įrangai;

(7) per pastaruosius dešimt metų radijo 
dažniniu atpažinimu pagrįstos elektroninio 
identifikavimo sistemos iš esmės 
patobulėjo, nepaisant to, kad vis dar 
netaikomi ISO standartai ir būtina 
išbandyti šių sistemų taikymą galvijams. 
Ši technologija suteikia galimybę greičiau 
ir tiksliau nuskaityti atskirų gyvūnų 
identifikacinius kodus ir juos tiesiogiai 
įtraukti į duomenų apdorojimo sistemas, 
todėl sumažėja laiko sąnaudos, reikalingos 
atsekti galimai užkrėstus gyvūnus ar 
užkrėstus maisto produktus, ir sutaupoma 
išlaidų darbuotojams, tačiau padidėja 
išlaidos įrangai;

Or. es

Pakeitimas 21
Britta Reimers
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) per pastaruosius dešimt metų radijo 
dažniniu atpažinimu pagrįstos elektroninio 
identifikavimo sistemos iš esmės 
patobulėjo. Ši technologija suteikia 
galimybę greičiau ir tiksliau nuskaityti 
atskirų gyvūnų identifikacinius kodus ir 
juos tiesiogiai įtraukti į duomenų 
apdorojimo sistemas, todėl sumažėja laiko 
sąnaudos, reikalingos atsekti galimai 
užkrėstus gyvūnus ar užkrėstus maisto 
produktus, ir sutaupoma išlaidų 
darbuotojams, tačiau padidėja išlaidos 
įrangai;

(7) per pastaruosius dešimt metų radijo 
dažniniu atpažinimu pagrįstos elektroninio 
identifikavimo sistemos iš esmės 
patobulėjo. Ši technologija suteikia 
galimybę greičiau ir tiksliau nuskaityti 
atskirų gyvūnų identifikacinius kodus ir 
juos tiesiogiai įtraukti į duomenų 
apdorojimo sistemas, todėl sumažėja laiko 
sąnaudos, reikalingos atsekti galimai 
užkrėstus gyvūnus ar užkrėstus maisto 
produktus, ir sutaupoma išlaidų 
darbuotojams, tačiau padidėja išlaidos 
įrangai. Jei elektroninio identifikavimo 
sistema sugenda, draudžiama nustatyti 
pinigines baudas ūkininkams dėl 
technikos gedimo;

Or. de

Pakeitimas 22
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) per pastaruosius dešimt metų radijo 
dažniniu atpažinimu pagrįstos elektroninio 
identifikavimo sistemos iš esmės
patobulėjo. Ši technologija suteikia 
galimybę greičiau ir tiksliau nuskaityti 
atskirų gyvūnų identifikacinius kodus ir 
juos tiesiogiai įtraukti į duomenų 
apdorojimo sistemas, todėl sumažėja laiko 
sąnaudos, reikalingos atsekti galimai 
užkrėstus gyvūnus ar užkrėstus maisto 
produktus, ir sutaupoma išlaidų 
darbuotojams, tačiau padidėja išlaidos 
įrangai;

(7) per pastaruosius dešimt metų radijo 
dažniniu atpažinimu pagrįstos elektroninio 
identifikavimo sistemos patobulėjo. Ši 
technologija suteikia galimybę greičiau ir 
tiksliau nuskaityti atskirų gyvūnų 
identifikacinius kodus ir juos tiesiogiai 
įtraukti į duomenų apdorojimo sistemas, 
todėl sumažėja laiko sąnaudos, reikalingos 
atsekti galimai užkrėstus gyvūnus ar 
užkrėstus maisto produktus. Vis dėlto yra 
didelių praktinių problemų, ypač susijusių 
su technologijos tikslumu, kurios ir toliau 
trukdo efektyviai naudoti EID;
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Or. en

Pakeitimas 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) atsižvelgiant į EID technologijų 
pažangą, kelios valstybės narės nusprendė 
pradėti savanoriškai įgyvendinti galvijų 
EID. Tikėtina, kad skirtingos valstybės 
narės arba suinteresuotosios šalys šioms 
iniciatyvoms įgyvendinti parengs skirtingas 
sistemas. Vėliau dėl to gali kilti kliūčių 
siekiant suderinti techninius standartus 
visoje ES;

(9) atsižvelgiant į EID technologijų 
pažangą, kelios valstybės narės nusprendė 
pradėti savanoriškai įgyvendinti galvijų 
EID. Tikėtina, kad skirtingos valstybės 
narės arba suinteresuotosios šalys šioms 
iniciatyvoms įgyvendinti parengs skirtingas 
sistemas. Vėliau dėl to gali kilti kliūčių 
siekiant suderinti techninius standartus 
visoje ES. Jau ankstyvuoju etapu būtina 
užtikrinti, kad sistemos, kurias naudoja 
valstybės narės, būtų funkciškai 
suderintos;

Or. de

Pakeitimas 24
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisijos ataskaitoje Tarybai ir 
Europos Parlamentui dėl galvijų 
elektroninio identifikavimo sistemos 
įvedimo galimybės padaryta išvada, kad 
esama įrodymų, kad radijo dažninis 
atpažinimas yra pakankamai patobulintas, 
kad būtų taikomas praktikoje. Ataskaitoje 
taip pat teigiama, kad perėjimas prie 
galvijų elektroninio identifikavimo 
Sąjungoje yra labai pageidautinas, nes, be 
kitų privalumų, tai padės sumažinti 

(10) Komisijos ataskaitoje Tarybai ir 
Europos Parlamentui dėl galvijų 
elektroninio identifikavimo sistemos 
įvedimo galimybės padaryta išvada, kad 
esama įrodymų, kad radijo dažninis 
atpažinimas yra pakankamai patobulintas, 
kad būtų taikomas praktikoje. Ataskaitoje 
taip pat teigiama, kad perėjimas prie 
galvijų elektroninio identifikavimo 
Sąjungoje yra labai pageidautinas, nes, be 
kitų privalumų, tai padės sumažinti 
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administracinę naštą; administracinę naštą, nepaisant su tuo 
susijusių didelių sąnaudų;

Or. es

Pakeitimas 25
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kai kurios trečiosios šalys jau nustatė 
taisykles, pagal kurias leidžiama taikyti 
pažangias EID technologijas. Siekdama 
palankesnių prekybos sąlygų ir didesnio 
sektoriaus konkurencingumo Sąjunga 
turėtų nustatyti panašias taisykles;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) be Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 
nustatytų įprastinių ausies įsagų, atskiriems 
galvijams identifikuoti galima naudoti 
įvairių rūšių elektroninius identifikatorius, 
pvz., atrajotojų boliusus, elektroninius 
ausies įsagus ir įšvirkščiamus atsakiklius. 
Todėl tikslinga išplėsti minėtame 
reglamente nustatytų identifikavimo 
priemonių taikymo sritį, kad būtų galima 
taikyti elektroninį identifikavimą;

(15) be Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 
nustatytų įprastinių ausies įsagų, atskiriems 
galvijams identifikuoti galima naudoti 
įvairių rūšių elektroninius identifikatorius, 
pvz., elektroninius ausies įsagus ir 
įšvirkščiamus atsakiklius. Todėl tikslinga 
išplėsti minėtame reglamente nustatytų 
identifikavimo priemonių taikymo sritį, 
kad būtų galima taikyti elektroninį 
identifikavimą;

Or. it
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Pakeitimas 27
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) įvedus privalomąjį EID visoje 
Sąjungoje, kai kurie ūkinės veiklos 
vykdytojai gali patirti neigiamą ekonominį 
poveikį. Todėl tikslinga nustatyti 
savanorišką EID sistemą. Taikant šią 
sistemą EID pasirinks tie gyvulių 
augintojai, kurie, tikėtina, iš to gaus 
greitos ekonominės naudos;

(16) įvedus privalomąjį EID visoje 
Sąjungoje, kai kurie ūkinės veiklos 
vykdytojai gali patirti neigiamą ekonominį 
poveikį. Todėl tikslinga nustatyti 
privalomojo EID įgyvendinimo 
pereinamąjį laikotarpį;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į elektroninio identifikavimo bendrą naudą, kuri bus gaunama per ilgą laiką, 
svarbu, kad būtų nustatytas tikslas ateityje padaryti jį privalomą. Nustačius privalomojo EID 
pereinamąjį laikotarpį, būtų sudarytos galimybės tam tikriems ūkinės veiklos vykdytojams 
laikui bėgant prisitaikyti prie naujos sistemos, kad būtų sumažintos bet kokios neigiamos 
ekonominės pasekmės.

Pakeitimas 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) įvedus privalomąjį EID visoje 
Sąjungoje, kai kurie ūkinės veiklos 
vykdytojai gali patirti neigiamą ekonominį 
poveikį. Todėl tikslinga nustatyti 
savanorišką EID sistemą. Taikant šią 
sistemą EID pasirinks tie gyvulių 
augintojai, kurie, tikėtina, iš to gaus 
greitos ekonominės naudos;

(16) įvedus privalomąjį EID visoje 
Sąjungoje, kai kurie ūkinės veiklos 
vykdytojai gali patirti neigiamą ekonominį 
poveikį. Todėl tikslinga, kad valstybės 
narės suteiktų ūkininkams būtinų 
finansinių priemonių, skirdamos valstybės 
pagalbą arba taikydamos kaimo plėtros 
programas, kad ūkininkai galėtų naudoti 
elektroninį identifikavimą;

Or. en
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Pakeitimas 29
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) įvedus privalomąjį EID visoje 
Sąjungoje, kai kurie ūkinės veiklos 
vykdytojai gali patirti neigiamą ekonominį 
poveikį. Todėl tikslinga nustatyti 
savanorišką EID sistemą. Taikant šią 
sistemą EID pasirinks tie gyvulių 
augintojai, kurie, tikėtina, iš to gaus 
greitos ekonominės naudos;

(16) įvedus privalomąjį EID visoje 
Sąjungoje, kai kurie ūkinės veiklos 
vykdytojai gali patirti neigiamą ekonominį 
poveikį. Todėl tikslinga nustatyti 
savanorišką EID sistemą;

Or. en

Pakeitimas 30
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) įvedus privalomąjį EID visoje 
Sąjungoje, kai kurie ūkinės veiklos 
vykdytojai gali patirti neigiamą ekonominį 
poveikį. Todėl tikslinga nustatyti 
savanorišką EID sistemą. Taikant šią 
sistemą EID pasirinks tie gyvulių 
augintojai, kurie, tikėtina, iš to gaus greitos 
ekonominės naudos;

(16) įvedus privalomąjį EID visoje 
Sąjungoje, kai kurie ūkinės veiklos 
vykdytojai gali patirti neigiamą ekonominį 
poveikį. Todėl tikslinga nustatyti 
savanorišką EID sistemą. Taikant šią 
sistemą EID pasirinks tie gyvulių 
augintojai, kurie, tikėtina, iš to gaus greitos 
ekonominės naudos. Taip pat 
pageidautina, kad valstybių narių 
elektroninio identifikavimo sistemos būtų 
suderinamos;

Or. de
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Pakeitimas 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) įvedus privalomąjį EID visoje 
Sąjungoje, kai kurie ūkinės veiklos 
vykdytojai gali patirti neigiamą ekonominį 
poveikį. Todėl tikslinga nustatyti 
savanorišką EID sistemą. Taikant šią 
sistemą EID pasirinks tie gyvulių 
augintojai, kurie, tikėtina, iš to gaus greitos 
ekonominės naudos;

(16) įvedus privalomąjį EID visoje 
Sąjungoje, ES gyventojams būtų 
užtikrinama pavyzdinė maisto sauga. 
Todėl tikslinga nustatyti EID sistemos 
įgyvendinimo pereinamąjį laikotarpį, kad 
būtų sunaudotos visos įprastinių ausies 
įsagų atsargos. Taikant šią sistemą EID 
nedelsdami pasirinks tie gyvulių 
augintojai, kurie, tikėtina, iš to gaus greitos 
ekonominės naudos;

Or. it

Pakeitimas 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybių narių gyvulininkystės 
sistemos, ūkininkavimo metodai ir 
sektoriaus organizacijos labai skiriasi. 
Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama įvesti privalomąjį EID savo 
teritorijoje tik tuo atveju, jei įvertinusios 
visus minėtus veiksnius jos mano, kad tai 
tikslinga;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 33
Dagmar Roth-Behrendt



AM\891723LT.doc 15/52 PE480.879v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybių narių gyvulininkystės 
sistemos, ūkininkavimo metodai ir 
sektoriaus organizacijos labai skiriasi. 
Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama įvesti privalomąjį EID savo 
teritorijoje tik tuo atveju, jei įvertinusios 
visus minėtus veiksnius jos mano, kad tai 
tikslinga;

(17) valstybių narių gyvulininkystės 
sistemos, ūkininkavimo metodai ir 
sektoriaus organizacijos labai skiriasi. 
Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama pradėti taikyti ir įgyvendinti 
privalomąjį EID savo teritorijoje 
laipsniškai;

Or. en

Pagrindimas

Iš ankstesnių teisės aktų įgyvendinimo patirties matyti, kad leisti įgyvendinti teisės aktą 
laipsniškai yra geras būdas pasiekti norimą tikslą per apibrėžtą laiką.

Pakeitimas 34
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybių narių gyvulininkystės 
sistemos, ūkininkavimo metodai ir 
sektoriaus organizacijos labai skiriasi. 
Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama įvesti privalomąjį EID savo 
teritorijoje tik tuo atveju, jei įvertinusios 
visus minėtus veiksnius jos mano, kad tai 
tikslinga;

(17) valstybių narių gyvulininkystės 
sistemos, ūkininkavimo metodai ir 
sektoriaus organizacijos labai skiriasi. 
Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama įvesti privalomąjį EID savo 
teritorijoje tik tuo atveju, jei įvertinusios 
visus minėtus veiksnius ir 
pasikonsultavusios su organizacijomis, 
atstovaujančiomis jautienos pramonei, jos 
mano, kad tai tikslinga;

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi pradėjus taikyti bet kokį privalomąjį galvijų elektroninį identifikavimą bus padarytas 
tiesioginis poveikis jautienos pramonei, prieš priimant šiuos sprendimus būtina 
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pasikonsultuoti su šiai pramonei atstovaujančiomis organizacijomis.

Pakeitimas 35
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybių narių gyvulininkystės 
sistemos, ūkininkavimo metodai ir 
sektoriaus organizacijos labai skiriasi. 
Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama įvesti privalomąjį EID savo 
teritorijoje tik tuo atveju, jei įvertinusios 
visus minėtus veiksnius jos mano, kad tai 
tikslinga;

(17) valstybių narių gyvulininkystės 
sistemos, ūkininkavimo metodai ir 
sektoriaus organizacijos labai skiriasi. 
Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama įvesti privalomąjį EID savo 
teritorijoje tik tuo atveju, jei 
bendradarbiaudamos su ūkininkais ir
įvertinusios visus minėtus veiksnius, ypač 
galimą poveikį santykinai smulkiems 
ūkininkams, jos mano, kad tai tikslinga. 
Reikėtų visais būdais vengti 
konkurencijos vidaus rinkoje iškraipymo;

Or. de

Pakeitimas 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant, kad ateityje identifikavimo 
sistemą būtų galima taikyti suderintai, 
pageidautina, kad po pereinamojo 
laikotarpio elektroninių identifikatorių 
naudojimas, kuris anksčiau buvo 
savanoriškas, taptų privalomas visose 
valstybėse narėse;

Or. de
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Pakeitimas 37
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) iš trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamiems 
galvijams turėtų būti taikomi tokie patys 
identifikavimo reikalavimai, kokie taikomi 
Sąjungoje gimusiems galvijams;

(18) iš trečiųjų šalių į Sąjungą įvežamiems 
galvijams ir mėsai turėtų būti taikomi tokie 
patys identifikavimo ir atsekamumo 
reikalavimai, kokie taikomi Sąjungoje 
gimusiems galvijams;

Or. es

Pakeitimas 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 
nustatyta, kad kompetentinga institucija 
turi išduoti pasą kiekvienam galvijui, kad jį 
būtų galima identifikuoti pagal to 
reglamento nuostatas. Dėl to valstybėms 
narėms tenka didelė administracinė našta. 
Valstybių narių įdiegtų kompiuterinių 
duomenų bazių visiškai pakanka galvijų 
judėjimo šalies teritorijoje atsekamumui 
užtikrinti. Todėl pasus reikėtų išduoti tik 
Sąjungos vidaus prekybai skirtiems 
galvijams. Nacionalinėms kompiuterinėms 
duomenų bazėms pradėjus keistis 
duomenimis, nebeturėtų būti reikalaujama 
išduoti pasus Sąjungos vidaus prekybai 
skirtiems galvijams;

(19) Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 
nustatyta, kad kompetentinga institucija 
turi išduoti pasą kiekvienam galvijui, kad jį 
būtų galima identifikuoti pagal to 
reglamento nuostatas. Dėl to valstybėms 
narėms tenka didelė administracinė našta. 
Valstybių narių įdiegtų kompiuterinių 
duomenų bazių visiškai pakanka galvijų 
judėjimo šalies teritorijoje atsekamumui 
užtikrinti. Todėl pasus reikėtų išduoti tik 
Sąjungos vidaus prekybai skirtiems 
galvijams. Nacionalinėms kompiuterinėms 
duomenų bazėms pradėjus keistis 
duomenimis, nebeturėtų būti reikalaujama
išduoti pasus Sąjungos vidaus prekybai 
skirtiems galvijams. Visais atvejais 
dabartiniuose pasuose, arba 
popieriniuose, kaip dabar, arba 
būsimuose elektroniniuose, turėtų būti 
pateiktas kaip etalonas naudotos imties 
genų žemėlapis, kurį reikės sudaryti, kai 
bus registruotas arba pradėtas taikyti 
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EID;

Or. it

Pakeitimas 39
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 
nustatyta, kad kompetentinga institucija 
turi išduoti pasą kiekvienam galvijui, kad jį 
būtų galima identifikuoti pagal to 
reglamento nuostatas. Dėl to valstybėms 
narėms tenka didelė administracinė našta. 
Valstybių narių įdiegtų kompiuterinių 
duomenų bazių visiškai pakanka galvijų 
judėjimo šalies teritorijoje atsekamumui 
užtikrinti. Todėl pasus reikėtų išduoti tik 
Sąjungos vidaus prekybai skirtiems 
galvijams. Nacionalinėms kompiuterinėms 
duomenų bazėms pradėjus keistis 
duomenimis, nebeturėtų būti reikalaujama 
išduoti pasus Sąjungos vidaus prekybai 
skirtiems galvijams;

(19) Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 
nustatyta, kad kompetentinga institucija 
turi išduoti pasą kiekvienam galvijui, kad jį 
būtų galima identifikuoti pagal to 
reglamento nuostatas. Dėl to valstybėms 
narėms tenka didelė administracinė našta. 
Valstybių narių įdiegtų kompiuterinių 
duomenų bazių turėtų visiškai pakakti
galvijų judėjimo šalies teritorijoje 
atsekamumui užtikrinti. Todėl pasus 
reikėtų išduoti tik Sąjungos vidaus 
prekybai skirtiems galvijams. 
Nacionalinėms kompiuterinėms duomenų 
bazėms pradėjus keistis duomenimis, 
nebeturėtų būti reikalaujama išduoti pasus 
Sąjungos vidaus prekybai skirtiems 
galvijams;

Or. en

Pakeitimas 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) kol kas nėra specialių įstatymų dėl 
klonavimo. Vis dėlto apklausos rodo, kad 
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šis klausimas Europos visuomenei labai 
svarbus. Taigi derėtų užtikrinti, kad 
jautiena, pagaminta iš klonuotų galvijų 
arba jų palikuonių, būtų atitinkamai 
pažymėta. Ši nuostata turėtų būti taikoma 
laikinai, kol bus parengti specialūs 
įstatymai, pagal kuriuos draudžiama 
pateikti rinkai maisto produktus, 
pagamintus iš klonuotų gyvūnų ar jų 
palikuonių;

Or. en

Pakeitimas 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) jautienos ženklinimas buvo gerai 
reglamentuojamas daug metų ir galėtų 
būti pavyzdys, kaip apskritai reikia 
ženklinti mėsą. Vis dėlto yra spragų dėl 
skaidrumo užtikrinimo vartotojams, kai 
klausimai susiję su jautienos, kuri 
pagaminta iš galvijų, šertų genetiškai 
modifikuotais organizmais, ženklinimu. 
Kadangi esama aiškaus poreikio, reikėtų 
taikyti privalomus žymėjimo reikalavimus 
jautienai, pagamintai iš galvijų, šertų 
genetiškai modifikuotais organizmais, 
siekiant užtikrinti tokį visų gyvūninės 
kilmės produktų ženklinimą vėlesniu 
etapu;

Or. en

Pakeitimas 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà



PE480.879v01-00 20/52 AM\891723LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam 
tikras ženklinimo specifikacijas turi 
patvirtinti kompetentinga valstybės narės 
institucija. Administracinė našta ir 
sąnaudos, kurias taikydamos šią sistemą 
patiria valstybės narės, nėra proporcingos 
sistemos teikiamai naudai. Todėl šis 
skirsnis turėtų būti panaikintas;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Daugelis ūkinės veiklos vykdytojų naudojasi šia svarbia priemone, kad suteiktų naudingos 
papildomos informacijos (gyvulio veislė, lytis ir amžius, įprastas pašaras ir kt.), kuri svarbi 
vartotojams, norintiems viską žinoti apie savo pirkinį. Jei šios nuostatos būtų panaikintos, 
liktų tuštuma ir plistų įvairios savanoriško jautienos ženklinimo sistemos, kurioms nebūtų 
taikomos jokios griežtos kontrolės priemonės.

Pakeitimas 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam 
tikras ženklinimo specifikacijas turi 
patvirtinti kompetentinga valstybės narės 
institucija. Administracinė našta ir 
sąnaudos, kurias taikydamos šią sistemą 
patiria valstybės narės, nėra proporcingos 
sistemos teikiamai naudai. Todėl šis 
skirsnis turėtų būti panaikintas;

Išbraukta.
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Or. it

Pagrindimas

Iki šiol dabartinė savanoriško ženklinimo sistema buvo labai sėkminga ir viso jautienos 
sektoriaus organizavimo, ir informacijos teikimo galutiniams vartotojams požiūriais.

Pakeitimas 44
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam 
tikras ženklinimo specifikacijas turi 
patvirtinti kompetentinga valstybės narės 
institucija. Administracinė našta ir 
sąnaudos, kurias taikydamos šią sistemą 
patiria valstybės narės, nėra proporcingos 
sistemos teikiamai naudai. Todėl šis 
skirsnis turėtų būti panaikintas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 45
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Administracinė našta ir sąnaudos, kurias 

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Visos ženklinimo taisyklės, kurios 
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taikydamos šią sistemą patiria valstybės 
narės, nėra proporcingos sistemos 
teikiamai naudai. Todėl šis skirsnis turėtų 
būti panaikintas;

peržengia privalomojo ženklinimo ribas, 
pavyzdžiui, veislė, pašaras ir 
ūkininkavimo metodai, itin svarbios 
vartotojams, o taip pat ir ūkininkams, 
kurie naudoją šį ženklinimą, pateikdami 
rinkai savo produktus. Siekiant užtikrinti, 
kad atitinkama informacija būtų tiksli ir 
patikima, būtina palikti šį skirsnį;

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams labai svarbu pateikti rinkai savo produktus tinkamiausiu būdu. Kompetentingos 
institucijos patvirtinimas užtikrina, kad speciali informacija, pateikiama etiketėse, yra tiksli ir 
patikima. Be tokio patvirtinimo vartotojai negali pasitikėti etiketėmis, taigi, būtina palikti 
savanoriško ženklinimo sistemą.

Pakeitimas 46
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Administracinė našta ir sąnaudos, kurias 
taikydamos šią sistemą patiria valstybės 
narės, nėra proporcingos sistemos 
teikiamai naudai. Todėl šis skirsnis turėtų 
būti panaikintas;

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Administracinė našta ir sąnaudos, kurias 
taikydamos šią sistemą patiria valstybės 
narės, nėra proporcingos sistemos 
teikiamai naudai. Taigi reikėtų panaikinti 
savanoriško ženklinimo sistemos taisykles. 
Vis dėlto panaikinimą turėtų kompensuoti 
bendrųjų taisyklių, pagal kurias 
užtikrinama vartotojų apsauga, 
suformulavimas;

Or. fr
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Pagrindimas

Net jei būtų pageidautina išbraukti savanoriško ženklinimo „sistemą“ (įskaitant 
specifikacijas, sankcijas ir kt.), savanoriškas ženklinimas vis tiek išliks. Reikia parengti 
bendrąsias taisykles, kuriomis būtų reglamentuojama ši sritis, ir apsaugoti vartotojus 
(reikalaujant objektyvios informacijos, kurią gali patikrinti atsakingos institucijos ir kurią 
suprastų vartotojai). Šios bendrosios taisyklės papildytų horizontaliuosius teisės aktus dėl 
ženklinimo.

Pakeitimas 47
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Administracinė našta ir sąnaudos, kurias 
taikydamos šią sistemą patiria valstybės 
narės, nėra proporcingos sistemos 
teikiamai naudai. Todėl šis skirsnis turėtų 
būti panaikintas;

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Atsižvelgiant į naujoves jautienos 
sektoriuje, atsiradusias po minėto 
reglamento priėmimo, būtina persvarstyti
savanoriško jautienos ženklinimo sistemą.
Todėl šis skirsnis turėtų būti panaikintas.
Nepažeidžiant anksčiau pateiktų nuostatų 
ir siekiant užtikrinti tinkamą savanoriško 
jautienos ženklinimo sistemą, suderintą su 
kitais sektoriais, šis panaikinimas turėtų
įsigalioti tik kai II skirsnis bus pakeistas 
plėtojant Sąjungos teisės aktų nuostatas 
dėl prekybos gyvūninės kilmės produktais 
arba bet kokias kitas taisykles, turinčias 
tokį pat poveikį;

Or. es

Pakeitimas 48
Pilar Ayuso
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija.
Administracinė našta ir sąnaudos, kurias 
taikydamos šią sistemą patiria valstybės 
narės, nėra proporcingos sistemos 
teikiamai naudai. Todėl šis skirsnis turėtų 
būti panaikintas;

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Atsižvelgiant į naujoves jautienos 
sektoriuje, atsiradusias po minėto 
reglamento priėmimo, būtina persvarstyti 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemą.
Todėl šis skirsnis turėtų būti panaikintas; 
Nepažeidžiant anksčiau pateiktų nuostatų 
ir siekiant užtikrinti tinkamą savanoriško 
jautienos ženklinimo sistemą, suderintą su 
kitais sektoriais, šis panaikinimas turėtų 
įsigalioti tik kai II skirsnis bus pakeistas 
plėtojant Sąjungos teisės aktų nuostatas 
dėl prekybos gyvūninės kilmės produktais 
arba bet kokias kitas taisykles, turinčias 
tokį pat poveikį;

Or. es

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą liktų teisinė tuštuma, susijusi su savanorišku ženklinimu, kuris 
naudingas ir sektoriui, ir vartotojams, nes taip ženklinant suteikiama naudingos informacijos, 
kuri padeda padidinti produktų pridėtinę vertę.

Pakeitimas 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
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ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija.
Administracinė našta ir sąnaudos, kurias 
taikydamos šią sistemą patiria valstybės 
narės, nėra proporcingos sistemos 
teikiamai naudai. Todėl šis skirsnis turėtų 
būti panaikintas;

ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija.

Or. it

Pakeitimas 50
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Administracinė našta ir sąnaudos, kurias 
taikydamos šią sistemą patiria valstybės 
narės, nėra proporcingos sistemos 
teikiamai naudai. Todėl šis skirsnis turėtų 
būti panaikintas;

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Pagal šias taisykles vartotojams 
suteikiama svarbios informacijos apie 
skirtingus jautienos gamybos modelius, 
todėl šis skirsnis turėtų likti;

Or. en

Pakeitimas 51
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
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ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Administracinė našta ir sąnaudos, kurias 
taikydamos šią sistemą patiria valstybės 
narės, nėra proporcingos sistemos 
teikiamai naudai. Todėl šis skirsnis turėtų 
būti panaikintas;

ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Administracinė našta ir sąnaudos, kurias 
taikydamos šią sistemą patiria valstybės
narės, nėra proporcingos sistemos 
teikiamai naudai. Todėl šis skirsnis turėtų 
būti panaikintas. Bet kuriuo atveju, 
horizontaliosios taisyklės, nustatytos 
Reglamente (ES) Nr. 1169/2011, bus 
taikomos informacijai etiketėse, kuriomis 
ženklinama jautiena, nepatenkančiai į 
privalomosios jautienos ženklinimo 
sistemos, nustatytos pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1760/2000 13–15 straipsnius, 
taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 52
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Administracinė našta ir sąnaudos, kurias 
taikydamos šią sistemą patiria valstybės 
narės, nėra proporcingos sistemos 
teikiamai naudai. Todėl šis skirsnis turėtų 
būti panaikintas;

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Pagal šią sistemą vartotojams suteikiama 
naudingos informacijos. Todėl šis skirsnis 
turėtų likti;

Or. en

Pakeitimas 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekiant užtikrinti, kad tinkamą galvijų 
ir jautienos identifikavimą, registravimą ir 
atsekamumą užtikrinančių taisyklių būtų 
laikomasi, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus dėl alternatyvioms galvijų 
identifikavimo priemonėms taikomų 
reikalavimų, konkrečių aplinkybių, 
kuriomis valstybės narės gali pratęsti 
ilgiausią pažymėjimo identifikavimo 
priemonėmis laikotarpį, duomenų, kuriais 
turi keistis valstybių narių kompiuterinės 
duomenų bazės, ilgiausio tam tikrų 
pranešimo prievolių taikymo laikotarpio, 
identifikavimo priemonėms taikomų 
reikalavimų, informacijos, kuri turi būti 
įtraukta į pasus ir kiekviename ūkyje 
privalomus pildyti individualius registrus, 
minimalaus oficialios kontrolės lygio, į 
vasaros ganyklas įvairiose kalnų vietovėse 
perkeliamų galvijų judėjimo identifikavimo 
ir registravimo, tam tikrų produktų 
ženklinimo taisyklių, kurios turėtų būti 
lygiavertės Reglamente (EB) 
Nr. 1760/2000 nustatytoms taisyklėms, 
maltos jautienos, jautienos nuopjovų arba 
jautienos gabalų apibrėžčių, specifinės 
informacijos, kurią galima pateikti 
etiketėse, ženklinimo nuostatų, kuriomis 
siekiama supaprastinti kilmės nuorodą,
tam tikrų galvijų grupių didžiausio dydžio 
ir sudėties ir patvirtinimo tvarkos, 
taikomos mėsos gabalų pakuočių 
ženklinimo reikalavimams. Itin svarbu, kad 
Komisija parengiamuoju etapu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant ir specialistų 
lygmeniu; Komisija, atlikdama su 
deleguotaisiais teisės aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
turėtų užtikrinti, kad Europos Parlamentui 
ir Tarybai vienu metu, laiku ir deramai 
būtų perduodami atitinkami dokumentai;

(22) siekiant užtikrinti, kad tinkamą galvijų 
ir jautienos identifikavimą, registravimą ir 
atsekamumą užtikrinančių taisyklių būtų 
laikomasi, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus dėl alternatyvioms galvijų 
identifikavimo priemonėms taikomų 
reikalavimų, konkrečių aplinkybių, 
kuriomis valstybės narės gali pratęsti 
ilgiausią pažymėjimo identifikavimo 
priemonėmis laikotarpį, duomenų, kuriais 
turi keistis valstybių narių kompiuterinės 
duomenų bazės, ilgiausio tam tikrų 
pranešimo prievolių taikymo laikotarpio, 
identifikavimo priemonėms taikomų 
reikalavimų, informacijos, kuri turi būti 
įtraukta į pasus ir kiekviename ūkyje 
privalomus pildyti individualius registrus, 
minimalaus oficialios kontrolės lygio, į 
vasaros ganyklas įvairiose kalnų vietovėse 
perkeliamų galvijų judėjimo identifikavimo 
ir registravimo, tam tikrų produktų 
ženklinimo taisyklių, kurios turėtų būti 
lygiavertės Reglamente (EB) 
Nr. 1760/2000 nustatytoms taisyklėms, 
maltos jautienos, jautienos nuopjovų arba 
jautienos gabalų apibrėžčių, tam tikrų 
galvijų grupių didžiausio dydžio ir sudėties 
ir patvirtinimo tvarkos, taikomos mėsos 
gabalų pakuočių ženklinimo 
reikalavimams. Itin svarbu, kad Komisija 
parengiamuoju etapu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant ir specialistų 
lygmeniu; Komisija, atlikdama su 
deleguotaisiais teisės aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
turėtų užtikrinti, kad Europos Parlamentui 
ir Tarybai vienu metu, laiku ir deramai 
būtų perduodami atitinkami dokumentai;
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Or. it

Pagrindimas

Netinkama suteikti Komisijai galimybę pasinaudoti deleguotaisiais teisės aktais 
reglamentuojant specifinę informaciją, kuri gali būti pateikta etiketėse, ir persvarstant 
ženklinimo nuostatas, susijusias su kilmės nuorodų supaprastinimu, atsižvelgiant į tai, kad 
labai svarbu, jog šios rūšies žymėjimas būtų priemonė, kuria užtikrinamas skaidrumas ir 
atsekamumas rinkoje.

Pakeitimas 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2 straipsnis papildomas šia 
apibrėžtimi:
klonuoti gyvūnai – gyvūnai, veisiami 
panaudojant nelytinį dirbtinį dauginimo 
metodą, siekiant sukurti genetiškai 
tapačią arba beveik tapačią atskiro 
gyvūno kopiją,

Or. en

Pakeitimas 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
2 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) 2 straipsnis papildomas šia 
apibrėžtimi:
klonuotų gyvūnų palikuonys – gyvūnai, 
veisiami panaudojant lytines dauginimo 
priemones, jei bent vienas iš protėvių yra 
klonuotas gyvūnas,

Or. en

Pakeitimas 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) 2 straipsnis papildomas šia 
apibrėžtimi:
genetiškai modifikuotas pašaras –
pašaras, apibrėžtas Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 2 straipsnio 7 punkte.

Or. en

Pakeitimas 57
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas Išbraukta.
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pakeičiamas taip:
"(a) identifikavimo priemonės kiekvienam 
galvijui identifikuoti;“

Or. de

Pakeitimas 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti 
nacionalines nuostatas, pagal kurias 
privaloma naudoti elektroninį 
identifikatorių kaip vieną iš dviejų 1 
dalyje nurodytų identifikavimo priemonių.

Išbraukta.

Šia galimybe besinaudojančios valstybės 
narės pateikia Komisijai tokių 
nacionalinių nuostatų tekstus.

Or. it

Pakeitimas 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti 
nacionalines nuostatas, pagal kurias 
privaloma naudoti elektroninį 
identifikatorių kaip vieną iš dviejų 1 dalyje 
nurodytų identifikavimo priemonių.

2. Per pereinamąjį penkerių metų 
laikotarpį nuo šio Reglamento 
įsigaliojimo, valstybės narės gali nustatyti 
nacionalines nuostatas, pagal kurias 
privaloma naudoti elektroninį 
identifikatorių kaip vieną iš dviejų 1 dalyje 
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nurodytų identifikavimo priemonių.
Pasibaigus šiam pereinamajam 
laikotarpiui (tai vėliausias terminas), 
elektroninis identifikatorius tampa 
privalomu naudoti, kaip viena iš dviejų 1 
dalyje nurodytų identifikavimo priemonių.

Or. de

Pakeitimas 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia galimybe besinaudojančios valstybės
narės pateikia Komisijai tokių nacionalinių 
nuostatų tekstus.

Valstybės narės pateikia Komisijai tokių 
nacionalinių nuostatų tekstus.

Or. de

Pakeitimas 61
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia galimybe besinaudojančios valstybės 
narės pateikia Komisijai tokių nacionalinių 
nuostatų tekstus.

Šia galimybe besinaudojančios valstybės 
narės pateikia Komisijai tokių nacionalinių 
nuostatų tekstus. Komisija praneša kitoms 
valstybėms narėms apie šias nacionalines 
nuostatas ir jas viešai paskelbia.

Or. en
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Pakeitimas 62
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nustato privalomąjį 
elektroninį identifikavimą ne vėliau kaip 
suėjus dešimčiai metų nuo šio 
Reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šiuos įstatymus elektroninio identifikavimo įgyvendinimas yra būtinas žingsnis 
atnaujinant dabartinius įstatymus. EID sumažintų administracinę naštą, supaprastintų 
registraciją ir užtikrintų gyvūnų atsekamumą. Taigi, šiame teisės akte reikia nustatyti 
privalomojo elektroninio identifikavimo sistemos įdiegimo terminą. Manoma, kad dešimt metų 
yra tinkamas terminas, per kurį visos valstybės narės pajėgtų įdiegti šią sistemą.

Pakeitimas 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija užtikrina, kad naudojami 
nacionaliniai identifikatoriai būtų 
funkciškai suderinami.

Or. de

Pakeitimas 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
4 b straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei paskirties ūkis yra valstybėje narėje, 
taikančioje nacionalines nuostatas, pagal 
kurias privaloma naudoti 4 straipsnio 2 
dalyje nurodytą elektroninį 
identifikatorių, galvijai pažymimi minėtu 
elektroniniu identifikatoriumi Sąjungoje 
esančiame paskirties ūkyje per paskirties 
valstybės narės nustatytą laikotarpį.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 65
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
4 c straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš vienos valstybės narės į kitą vežamų 
galvijų identifikavimas

Iš vienos valstybės narės į kitą vežamų 
galvijų, gimusių vėliau nei datos, 
nurodytos Reglamente (1760/2000),
identifikavimas

Or. de

Pakeitimas 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
4 c straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei paskirties ūkis yra valstybėje narėje, 
taikančioje nacionalines nuostatas, pagal 
kurias privaloma naudoti elektroninį 
identifikatorių, galvijai pažymimi 
elektroniniu identifikatoriumi:

Išbraukta.

a) prieš juos išvežant į toje valstybėje 
narėje esantį paskirties ūkį arba
b) paskirties ūkyje per valstybės narės, 
kurioje įsisteigęs ūkis, nustatytą ilgiausią 
laikotarpį.
b punkte nurodytas ilgiausias laikotarpis 
neturi būti ilgesnis nei 20 dienų nuo 
galvijų atvežimo į paskirties ūkį dienos. 
Visais atvejais galvijai turi būti pažymėti 
identifikavimo priemonėmis prieš juos 
išvežant iš paskirties ūkio.
Tačiau pirmoji pastraipa netaikoma 
galvijams, kurie yra skirti vežti tiesiai į 
valstybės narės, taikančios nacionalines 
nuostatas, pagal kurias privaloma naudoti 
elektroninį identifikatorių, teritorijoje 
esančią skerdyklą, su sąlyga, kad galvijai 
joje paskerdžiami per 20 dienų nuo 
minėtų veterinarinių patikrinimų atlikimo 
dienos.

Or. it

Pakeitimas 67
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
4 c straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prieš juos išvežant į toje valstybėje 
narėje esantį paskirties ūkį arba

Išbraukta.



AM\891723LT.doc 35/52 PE480.879v01-00

LT

Or. de

Pakeitimas 68
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
4 c straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prieš juos išvežant į toje valstybėje 
narėje esantį paskirties ūkį arba

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 69
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
4 d straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Identifikavimo priemonės negali būti 
nuimtos arba pakeistos kitomis be 
kompetentingos institucijos leidimo. Toks 
leidimas gali būti suteiktas tik tuo atveju, 
jei jas nuimant arba pakeičiant nesumažėja 
galvijo atsekamumas.

Identifikavimo priemonės nekeičiamos iš 
dalies, nenuimamos ir nepakeičiamos
kitomis be kompetentingos institucijos 
leidimo. Toks leidimas gali būti suteiktas 
tik tuo atveju, jei jas iš dalies keičiant,
nuimant arba pakeičiant kitomis 
nesumažėja galvijo atsekamumas.

Or. en

Pakeitimas 70
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punkto pirma įtrauka
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Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Valstybės narės gali keistis kompiuterinių 
bazių elektroniniais duomenimis nuo tos 
dienos, kai Komisija patvirtina, kad 
keitimosi duomenimis sistema visiškai 
veikia.

„Valstybės narės gali keistis kompiuterinių 
bazių elektroniniais duomenimis nuo tos 
dienos, kai Komisija patvirtina, kad 
keitimosi duomenimis sistema visiškai 
veikia. Siekiant apsaugoti ūkio interesus, 
tai turi būti daroma užtikrinant duomenų 
apsaugą ir užkertant kelią 
piktnaudžiavimui.

Or. de

Pakeitimas 71
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 6 straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 72
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nesikeičia elektroniniais 
duomenimis su kitomis valstybėmis 
narėmis 5 straipsnyje nurodytoje keitimosi 
elektroniniais duomenimis sistemoje:

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 73
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentinga institucija kiekvienam 
Sąjungos vidaus prekybai skirtam galvijui 
išduoda pasą, pagrįstą tos valstybės narės 
kompiuterinėje duomenų bazėje pateikta 
informacija;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 74
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienas galvijas, kuriam išduotas 
pasas, iš vienos valstybės narės į kitą 
visada išvežamas tik su juo;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 75
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atvežus galviją į paskirties ūkį kartu su 
juo įvežtas pasas atiduodamas valstybės 
narės, kurioje įsisteigęs paskirties ūkis, 
kompetentingai institucijai.“

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 76
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
6 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) į trečiąsias šalis eksportuojamų 
gyvulių pasus paskutinysis jų turėtojas 
eksportavimo vietoje atiduoda 
kompetentingai institucijai.

Or. en

Pakeitimas 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
7 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi tiesioginę prieigą prie kompiuterinės 
duomenų bazės, kurioje jau pateikta į 
registrą įtrauktina informacija ir

a) turi tiesioginę prieigą prie kompiuterinės 
duomenų bazės, kurioje jau pateikta į 
registrą įtrauktina informacija.

Or. en
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Pakeitimas 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
7 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) per 24 valandas nuo įvykio įkelia 
atnaujintą informaciją tiesiogiai į 
kompiuterinę duomenų bazę.“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

24 valandų terminas sudėtingas, nes atitinkamo įvykio laikas pagal laikrodį neregistruojamas 
duomenų bazėje, registruojama tik data. Taigi būtų sunku kontroliuoti atitiktį, jei taisyklė 
būtų pagrįsta valandomis. Be to, šitaip greičiau būtų atgrasoma, o ne skatinama laiku 
atnaujinti registrus elektroniniu būdu, jei informacijos įrašymo į duomenų bazę terminas būtų 
labai griežtai nustatytas, o informacijos įrašymo rankiniu būdų terminas liktų laisvesnis. 

Pakeitimas 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
9 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi už 
galvijų identifikavimą ir registravimą 
atsakingi asmenys būtų apmokyti ir 
susipažinę su atitinkamomis šio reglamento 
nuostatomis ir visais pagal 10 ir 10a 
straipsnius Komisijos priimtais 
deleguotaisiais ir įgyvendinimo teisės 
aktais, ir kad jiems būtų skirtas atitinkamas 
mokymas.

Valstybės narės užtikrina, kad visi už 
galvijų identifikavimą ir registravimą 
atsakingi asmenys būtų apmokyti ir 
susipažinę su atitinkamomis šio reglamento 
nuostatomis ir visais pagal 10 ir 10a 
straipsnius Komisijos priimtais 
deleguotaisiais ir įgyvendinimo teisės 
aktais, ir kad jiems būtų skirtas atitinkamas 
mokymas. Ši informacija turi būti 
prieinama nemokamai kiekvieną kartą, 
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kai atitinkamos nuostatos kaip nors 
keičiamos.
Valstybės narės keičiasi geriausia 
praktika, siekdamos užtikrinti gerą 
mokymo kokybę ir dalijimąsi informacija 
visoje Europos Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
13 straipsnio 5 dalies a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 5 dalies a punktas papildomas šiuo 
papunkčiu:
„iv) ar jautiena pagaminta iš galvijų, 
šertų genetiškai modifikuotu pašaru.“

Or. en

Pakeitimas 81
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) papildoma šia dalimi:
„5a. Nuo [6 mėnesiai nuo įsigaliojimo] 
ūkinės veiklos vykdytojai ir organizacijos 
taip pat turi pateikti savo etiketėse 
atitinkamą informaciją, jei jautiena 
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pagaminta iš klonuotų galvijų ar jų 
palikuonių.“

Or. en

Pakeitimas 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
13 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) papildoma šia dalimi:
„5b. Nuo [6 mėnesiai nuo įsigaliojimo] 
ūkinės veiklos vykdytojai ir organizacijos 
taip pat turi pateikti savo etiketėse 
atitinkamą informaciją, jei jautiena 
pagaminta iš galvijų, kurie šerti 
genetiškai modifikuotu pašaru.“

Or. en

Pakeitimas 83
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punkto įžanginė dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) 14 straipsnio ketvirta dalis 
pakeičiama taip:

Išbraukta.

„Pagal 22b straipsnį Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kad būtų nustatytos taisyklės dėl 
jautienos nuopjovų arba jautienos gabalų, 
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lygiavertės pirmose trijose šio straipsnio 
dalyse išdėstytoms taisyklėms.“

Or. en

Pakeitimas 84
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
II priedo 2 skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) II skyriaus II dalies pavadinimas 
pakeičiamas taip: Savanoriškas 
ženklinimas

Or. fr

Pagrindimas

Net jei būtų pageidautina išbraukti savanoriško ženklinimo „sistemą“ (įskaitant 
specifikacijas, sankcijas ir kt.), savanoriškas ženklinimas vis tiek išliks. Reikia parengti 
bendrąsias taisykles, kuriomis būtų reglamentuojama ši sritis, ir apsaugoti vartotojus 
(reikalaujant objektyvios informacijos, kurią gali patikrinti atsakingos institucijos ir kurią 
suprastų vartotojai). Šios bendrosios taisyklės papildytų horizontaliuosius teisės aktus dėl 
ženklinimo.

Pakeitimas 85
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
16–18 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami. Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Išbraukus skirsnį apie savanorišką ženklinimą nepasiekiama, kad būtų užtikrinta, jog 
vartotojai gauna tikslią ir patikimą informaciją apie produktą, o tai yra pagrindinis geros ir 
patikimos ženklinimo sistemos reikalavimas. Pagal šį ženklinimą vartotojams suteikiama 
svarbi informacija ir ūkininkai gauna savo produktų rinkodaros priemonę.

Pakeitimas 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
16–18 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami. Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
16–18 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami. Išbraukta.

Or. it

(Žr. pakeitimą, kuriuo išbraukiama 20 konstatuojamoji dalis.)

Pakeitimas 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
16–18 straipsniai
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami. Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Taikant nuostatas dėl savanoriško jautienos ženklinimo pasiekta puikių rezultatų viso 
sektoriaus organizavimo požiūriu, taip pat tai sudomino vartotojus, kurie gali gauti 
naudingos informacijos, kad galėtų sąmoningai pirkti. Jei šios nuostatos dėl savanoriško 
ženklinimo būtų panaikintos, liktų tuštuma ir plistų įvairios savanoriško jautienos ženklinimo 
sistemos, kurioms nebūtų taikomos jokios griežtos kontrolės priemonės.

Pakeitimas 89
Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
16–18 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami. Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą liktų teisinė tuštuma, susijusi su savanorišku ženklinimu, kuris 
naudingas ir sektoriui, ir vartotojams, nes taip ženklinant suteikiama naudingos informacijos, 
kuri padeda padidinti produktų pridėtinę vertę.

Pakeitimas 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
16–18 straipsniai
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami. Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 91
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
16–18 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 92
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
16–18 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 93
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
16–18 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 94
Sophie Auconie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami. (14) 16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
Bendrosios taisyklės
Kita nei šios antraštinės dalies I dalyje 
nurodyta informacija, kurią nurodo 
etiketėse ūkinės veiklos vykdytojai arba 
organizacijos, prekiaujančios jautiena, 
turi būti objektyvi, ją turi galėti patikrinti 
atsakingos institucijos ir ji turi būti 
suprantama vartotojui.

Or. fr

Pagrindimas

Net jei būtų pageidautina išbraukti savanoriško ženklinimo „sistemą“ (įskaitant 
specifikacijas, sankcijas ir kt.), savanoriškas ženklinimas vis tiek išliks. Reikia parengti 
bendrąsias taisykles, kuriomis būtų reglamentuojama ši sritis, ir apsaugoti vartotojus 
(reikalaujant objektyvios informacijos, kurią gali patikrinti atsakingos institucijos ir kurią 
suprastų vartotojai). Šios bendrosios taisyklės papildytų horizontaliuosius teisės aktus dėl 
ženklinimo.

Pakeitimas 95
Andres Perello Rodriguez
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
16–18 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami. (14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami.
Nepažeisdama 1a straipsnio nuostatų, 
Komisija užtikrina, kad nuostatos, 
įrašytos išbrauktuose straipsniuose, 
atsispindėtų Bendrijos taisyklėse, 
susijusiose su jautiena, būtų atnaujintos 
ir, jei reikia, patobulintos.

Or. es

Pakeitimas 96
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
16–18 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami. (14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami.
Komisija užtikrina, kad nuostatos, 
įrašytos išbrauktuose straipsniuose, 
atsispindėtų Bendrijos taisyklėse, 
susijusiose su jautiena, būtų atnaujintos 
ir, jei reikia, patobulintos.

Or. es

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą liktų teisinė tuštuma, susijusi su savanorišku ženklinimu, kuris 
naudingas ir sektoriui, ir vartotojams, nes taip ženklinant suteikiama naudingos informacijos, 
kuri padeda padidinti produktų pridėtinę vertę.

Pakeitimas 97
Sophie Auconie
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
16–18 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 16, 17 ir 18 straipsniai išbraukiami. (14) 17 ir 18 straipsniai išbraukiami.

Or. fr

Pagrindimas

Savanoriško ženklinimo sistema buvo nesėkminga ir todėl reikėtų išbraukti atitinkamas 
nuostatas.

Pakeitimas 98
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
19 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 14 straipsnyje nurodytos maltos 
jautienos, jautienos nuopjovų arba 
jautienos gabalų apibrėžtimis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) specifine informacija, kuri gali būti Išbraukta.
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pateikta etiketėje;

Or. it

(Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.)

Pakeitimas 100
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
19 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) specifine informacija, kuri gali būti 
pateikta etiketėje;

b) reikalavimų dėl specifinių nuorodų, 
kurios gali būti pateiktos etiketėje,
apibrėžimas;

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimai siekiant gauti leidimą dėl specifinės informacijos, kuri gali būti nurodyta 
etiketėje, skirtingose valstybėse narėse skiriasi, taigi iškraipoma skirtingų valstybių narių 
ūkinės veiklos vykdytojų konkurencija. Todėl manoma, kad būtų gerai parengti gaires dėl 
sąlygų, kuriomis specifinės nuorodos gali būti įrašomos etiketėse.

Pakeitimas 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
19 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ženklinimo nuostatomis, kuriomis 
siekiama supaprastinti kilmės nuorodą;

Išbraukta.

Or. it

(Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.)
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Pakeitimas 102
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
19 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) patvirtinimo tvarka, taikoma mėsos 
gabalų pakuočių ženklinimo 
reikalavimams.“

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 103
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 18 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
22 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 4 straipsnio 5 dalyje, 4a straipsnio 2 
dalyje ir 5, 7, 10, 14 ir 19 straipsniuose 
nurodyti deleguotieji įgaliojimai Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo*
[*šio reglamento įsigaliojimo dienos arba 
bet kurios kitos teisės aktų leidėjo 
nustatytos dienos].

2. 4 straipsnio 5 dalyje, 4a straipsnio 2 
dalyje ir 5, 7, 10, ir 19 straipsniuose 
nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos arba bet 
kurios kitos teisės aktų leidėjo nustatytos 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 104
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 19 a punktas (naujas)
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Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
23 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Įterpiamas šis straipsnis:
23a straipsnis

Ataskaita
Ne vėliau kaip praėjus penkeriems 
metams nuo šio reglamento įsigaliojimo 
Komisija pateikia ataskaitą Parlamentui 
ir Tarybai.

Or. es

Pakeitimas 105
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Pereinamosios nuostatos

1 straipsnio 14 dalis įsigalioja 2014 m. 
sausio 1 d.

Or. es

Pakeitimas 106
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Pereinamosios nuostatos

1 straipsnio 14 dalis įsigalioja 2014 m. 
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sausio 1 d.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti pakankamai laiko, kad būtų priimtos konkrečios ir 
tinkamesnės savanoriško ženklinimo taisyklės Europos lygmeniu.


