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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας 64/432/EΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος των δικτύων επιτήρησης στα 
κράτη μέλη
(COM(2011)0524  – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0524 ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 43, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0229/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
7ης Δεκεμβρίου 20111,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 64/432/EΟΚ
Άρθρο 14 - παράγραφος 3 - μέρος Γ - σημείο 1 - εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την ημερομηνία θανάτου και σφαγής, – την ημερομηνία θανάτου και/ή σφαγής,

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 64/432/EΟΚ
Άρθρο 14 - παράγραφος 3 - μέρος Γ - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Στο άρθρο 14 παράγραφος 3, μέρος Γ, 
το σημείο 2) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
2) για κάθε εκμετάλλευση:
- ένας αριθμός αναγνώρισης που 
συνίσταται - εκτός από τον κωδικό της 
χώρας - σε κωδικό ο οποίος δεν 
υπερβαίνει τους 12 χαρακτήρες
- το όνομα και τη διεύθυνση του 
κατόχου,
- το(α) χρησιμοποιούμενο(α) μέσο(α) 
αναγνώρισης(εων).»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 προβλέπει την καταγραφή 
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων των «εκμεταλλεύσεων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέσα 
αναγνώρισης» (περίπτωση της χρησιμοποίησης βοοειδών στο πλαίσιο πολιτιστικών ή 
αθλητικών εκδηλώσεων). Γενικότερα, είναι χρήσιμο το(α) χρησιμοποιούμενο(α) μέσο(α) 
αναγνώρισης(εων) σε κάθε εκμετάλλευση να εγγράφεται/εγγράφονται στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές θα επιτρέψουν συγκεκριμένα στα κράτη μέλη να σταθμίσουν 
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κατά πόσο είναι σκόπιμο να καταστήσουν υποχρεωτική την ηλεκτρονική αναγνώριση στην 
επικράτειά τους. 

  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της πρότασης οδηγίας:

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση 
του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου και σύμφωνα με την οδηγία 64/432/ΕΟΚ, τα 
κράτη μέλη δημιούργησαν «ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων» που περιέχουν πληροφορίες για 
τα βοοειδή που υπάρχουν στην επικράτειά τους. Μέχρι σήμερα αυτές οι βάσεις δεδομένων 
δεν λαμβάνουν υπόψη την ανάδυση της τεχνολογίας ηλεκτρονικής αναγνώρισης των 
βοοειδών. Δεδομένου ότι η τρέχουσα αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 
προωθεί μια προοδευτική και αρμονική ανάπτυξη της νέα αυτής τεχνολογίας, είναι σκόπιμο 
να προσαρμοσθούν και οι αρχές της συλλογής αυτών των δεδομένων και να καταστούν 
συμβατές με τις δύο μεθόδους αναγνώρισης των βοοειδών. Είναι επομένως απαραίτητο να 
τροποποιηθεί η οδηγία 64/432/ΕΟΚ.

Θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις βάσεις δεδομένων 
που προτείνει η Επιτροπή. Η αναθεώρηση αυτή, άμεση συνέπεια της τροποποίησης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, είναι απαραίτητη και σκόπιμη.

Ωστόσο, πέραν της πρότασης της Επιτροπής, η εισηγήτρια προτείνει να προστεθούν «το(α) 
χρησιμοποιούμενο(α) μέσο(α) αναγνώρισης(εων)» στις πληροφορίες που ζητούνται από τους 
κατόχους εκμεταλλεύσεων σχετικά με την εκμετάλλευσή τους. Στόχος είναι με τον τρόπο 
αυτό να εξασφαλισθεί ακριβής και επικαιροποιημένη γνώση του βαθμού χρησιμοποίησης των 
δύο διαθέσιμων μέσων αναγνώρισης των βοοειδών. 


