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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ liikmesriikide järelevalvevõrkude süsteemi 
kuuluvate elektrooniliste andmebaaside osas
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0524),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0229/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 7. detsembri 2011. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 64/432/EMÜ
Artikkel 14 – lõige 3 – C osa – punkt 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– surma ja tapmise kuupäev, – surma ja/või tapmise kuupäev,

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 64/432/EMÜ
Artikkel 14 – lõige 3 – C osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikli 14 lõikes 3 asendatakse C. osa 
punkt 2) järgmisega:
2) Iga majandi kohta:
– identifitseerimisnumber, mis koosneb 
kuni 12 arvust (arvestamata riigi koodi),
– valdaja nimi ja aadress,
– kasutatud identifitseerimisvahend(id).”

Or. fr

Selgitus

Ettepanekus muuta määrust (EÜ) nr 1760/2000 nähakse ette, et „alternatiivseid 
identifitseerimisvahendeid kasutavad majandid” (veiste kasutamisel kultuuri- ja 
spordiüritusteks) registreeritakse elektroonilises andmebaasis. Üldisemalt tundub olevat 
asjakohane kanda elektroonilisse andmebaasi igas majandis kasutatud 
identifitseerimisvahend(id). Eelkõige võimaldab see teave liikmesriikidel hinnata, kas on 
asjakohane kuulutada elektrooniline identifitseerimine oma territooriumil kohustuslikuks.
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SELETUSKIRI

Kavandatava direktiivi eesmärk

Määruse (EÜ) nr 1760/2000 (veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, 
veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks 
tunnistamise kohta) kohaselt ning kooskõlas direktiiviga 64/432/EMÜ peavad liikmesriigid 
looma „elektroonilised andmebaasid”, mis sisaldavad teavet nende territooriumil asuvate 
veiste kohta. Senini ei võeta nendes andmebaasides arvesse veiste elektroonilise 
identifitseerimise (EID) tehnoloogia esilekerkimist. Kuna määruse (EÜ) nr 1760/2000 
käimasoleva läbivaatamise käigus soodustatakse selle uue tehnoloogia järkjärgulist ja sujuvat 
arengut, tuleks kohandada ka kõnealuste andmete kogumise põhimõtteid ja viia need 
vastavusse mõlema veiste identifitseerimismeetodiga. Seetõttu tuleb direktiivi 64/432/EMÜ 
muuta.

Raportööri seisukoht

Raportöör toetab komisjoni väljapakutud muudatusi andmebaasidega seotud sätete osas. 
Nimetatud läbivaatamine, mis tuleneb otseselt määruse (EÜ) nr 1760/2000 muutmisest, on 
vajalik ja asjakohane.

Siiski soovitab raportöör lisada teabele, mida ettevõtjad peavad oma majandi kohta esitama, 
komisjoni ettepanekule lisaks „kasutatud identifitseerimisvahend(id)”. Selle muudatuse 
eesmärk on tagada täpne ja ajakohastatud teave mõlema olemasoleva veiste 
identifitseerimisviisi kasutamise taseme kohta.


