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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
64/432/EHS, pokud jde o počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru v členských 
státech
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0524),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0229/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
7. prosince 20111,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 64/432/ES
Čl. 14 – odst. 3 – část C – bod 1 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– datum úhynu nebo porážky, (Netýká se českého znění).

Or. fr

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 64/432/ES
Čl. 14 – odst. 3 – část C – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„V čl. 14 odst. 3 části C se bod 2 
nahrazuje tímto:
2) Pro každé hospodářství:
– identifikační číslo sestávající nejvýše ze 
12 číslic (kromě kódu země),
– jméno a adresu držitele,
– používané identifikační značky.“

Or. fr

Odůvodnění

Návrh na změnu nařízení (ES) č. 1760/2000 zavádí evidenci skotu v počítačové databázi 
„zemědělských podniků, které používají alternativní identifikační značky“ (například u skotu
určeného pro kulturní a sportovní události). Obecněji můžeme říci, že je vhodné, aby 
identifikační značky používané v jednotlivých zemědělských podnicích byly zapsány
v počítačové databázi. Tato informace zejména umožní členským státům posoudit, zda je 
vhodné zavést povinnou elektronickou identifikaci na jejich území.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Účel návrhu směrnice

Podle „nařízení (ES) č. 1760/2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování 
hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97“
a v souladu se směrnicí 64/432/EHS zavedly členské státy „počítačové databáze“ obsahující 
informace o skotu na jejich území. Tyto databáze dosud nezohledňují zavedení nové 
technologie elektronické identifikace skotu. Probíhající revize nařízení (ES) č. 1760/2000 
podporuje postupné a harmonické zavádění této nové technologie, proto je vhodné jí 
přizpůsobit rovněž zásady shromažďování těchto údajů a uvést je do souladu s oběma 
metodami identifikace skotu. Je tedy nezbytné změnit směrnici 64/432/EHS.

Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka podporuje změnu ustanovení týkajících se databází, kterou navrhla Komise. Jako 
přímý důsledek změny nařízení (ES) č. 1760/2000 je tato revize nejen nutná, ale i vhodná.

Nad rámec návrhu Komise však zpravodajka navrhuje doplnit k informacím o hospodářství 
vyžadovaným od provozovatelů „používané identifikační značky“. Tím by se zajistilo získání 
přesných a aktuálních informací o tom, do jaké míry jsou využívány oba systémy identifikace 
skotu, které jsou k dispozici.


