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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 64/432/ЕИО по отношение на компютърните бази данни, 
които са част от мрежите за надзор в държавите-членки
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0524),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0229/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
7 декември 2011 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 64/432/ЕИО
Член 14 - параграф 3 - част В - точка 1 - тире 8

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– дата на смъртта или клането, – дата на смъртта и/или клането,

Or. fr

Изменение 2

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 64/432/ЕИО
Член 14 - параграф 3 - част В - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Член 14, параграф 3, част В, точка 2) 
се заменя със следното:
2) За всяко стопанство:
- идентификационен номер, състоящ 
се от не повече от 12 цифри (отделно 
от кода на държавата)
- името и адреса на животновъда
- използваното(ите) средство(а) за 
идентификация(и).“

Or. fr

Обосновка

Предложението за изменение на Регламент (ЕО) № 1760/2000 предвижда 
регистрирането в информатизирана база данни на „стопанствата, които използват 
алтернативни средства за идентификация“ (случаи на използване на едър рогат 
добитък в рамките на културни или спортни събития). В по-общ план изглежда 
полезно използваното(ите) средство(а) за идентификация(и) във всяко стопанство да 
бъде/бъдат вписано(и) в информатизираната база данни. Тази информация ще позволи 
по-специално на държавите членки да преценят дари е целесъобразно да направят 
електронната идентификация задължителна на своята територия.

  
ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Предмет на предложението за директива
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При прилагане на „Регламент (ЕО) № 1760/2000 за създаване на система за 
идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на 
говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на 
Съвета“ и съгласно Директива 64/432/ЕИО, държавите членки са създали 
„информатизирани бази данни“, съдържащи информация относно едрия рогат добитък 
на територията им. Към настоящия момент тези бази данни не отчитат появата на 
технологията за електронна идентификация на едрия рогат добитък. Тъй като текущото 
преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1760/2000 благоприятства постепенното и 
хармонично развитие на тази нова технология, е целесъобразно да се адаптират също 
така принципите за събиране на тези данни и да бъдат направени съвместими с двата 
метода на идентификация на едрия рогат добитък. Следователно е необходимо да бъде 
изменена Директива 64/432/ЕИО. 

Позиция на докладчика

Докладчикът подкрепя изменението на разпоредбите относно базите данни, 
предложено от Комисията. Пряко следствие от изменението на Регламент (ЕО) № 
1760/2000, това преразглеждане е необходимо и целесъобразно.

При все това, в допълнение на предложението на Комисията, докладчикът предлага да 
се добави „използваното(ите) средство(а) за идентификация(и)“ към информациите, 
искани от земеделските стопани във връзка с техните стопанства. Целта е да се осигури 
по този начин точно и актуализирано познаване на равнището на използване на двете 
налични средства за идентификация на едрия рогат добитък.


