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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 
64/432/ETY muuttamisesta jäsenvaltioiden valvontaverkostoihin kuuluvien 
atk-pohjaisten tietokantojen osalta
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0524),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0229/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 7. joulukuuta 2011 antaman
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 
lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 64/432/ETY
14 artikla – 3 kohta – C osa – 1 kohta – 8 luetelmakohta

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Komission teksti Tarkistus

– kuolin- tai teurastuspäivämäärä, – kuolin- ja/tai teurastuspäivämäärä,

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 64/432/ETY
14 artikla – 3 kohta – C osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Korvataan 14 artiklan 3 kohdan 
C osan 2 kohta seuraavasti:
2) Kunkin tilan osalta:
– tunnistusnumero, joka käsittää 
maakoodin lisäksi enintään 12 merkkiä 
käsittävän koodin,
– haltijan nimi ja osoite,
– käytetty tunniste tai käytetyt tunnisteet."

Or. fr

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 muutosehdotuksessa edellytetään rekisteröimään 
atk-pohjaiseen tietokantaan "vaihtoehtoisia tunnisteita käyttävät tilat"(jos nautaeläimiä 
käytetään urheilu- tai kulttuuritapahtumissa). Lisäksi saattaisi olla yleensä hyödyllistä, että 
kunkin tilan tunniste tai tunnisteet tallennetaan atk-pohjaiseen tietokantaan. Näiden tietojen 
avulla jäsenvaltiot voisivat nimittäin arvioida, onko asianmukaista tehdä elektronisesta 
tunnistamisesta pakollista niiden alueella.
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Ehdotetun direktiivin tarkoitus

Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 
kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1760/2000 sekä direktiivin 64/432/ETY 
mukaisesti jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön "atk-pohjaisia tietokantoja", jotka sisältävät 
tietoja niiden alueella olevista nautaeläimistä. Tähän mennessä näissä tietokannoissa ei ole 
otettu huomioon nautaeläinten elektroniseen tunnistamiseen liittyvän tekniikan käyttöönottoa. 
Ottaen huomioon, että koska asetuksen (EY) N:o 1760/2000 parhaillaan käynnissä olevan 
tarkistamisen yhteydessä edistetään tämän uuden tekniikan vaiheittaista ja tasapainoista 
kehittämistä, on asianmukaista myös muuttaa näiden tietojen keruun periaatteita ja tehdä 
niistä yhteensopivia nautaeläinten molempien tunnistamismenetelmien kanssa. Tämän vuoksi 
on tarpeen muuttaa direktiiviä 64/432/ETY.

Esittelijän kanta

Esittelijä kannattaa komission ehdottamaa tietokantoja koskevien määräysten muuttamista. 
Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 muuttamisen suorana seurauksena kyseinen tarkistaminen on 
välttämätöntä ja asianmukaista.

Esittelijä menee kuitenkin komission ehdotusta pidemmälle ja ehdottaa, että tilojen omistajilta 
vaadittaviin tietoihin lisätään "käytetty tunniste tai käytetyt tunnisteet". Tällä tavoin pyritään 
varmistamaan tarkkojen ja ajan tasalla olevien tietojen saanti kummastakin käytettävissä 
olevasta nautaeläinten tunnisteesta.


