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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl valstybių narių 
priežiūros sistemų kompiuterinių duomenų bazių iš dalies keičiama Tarybos direktyva 
64/432/EEB
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

The European Parliament,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0524),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 
straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0229/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 7 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 64/432/EEB
14 straipsnio 3 dalies C punkto 1 papunkčio aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– mirties arba paskerdimo data, – mirties ir (arba) paskerdimo data,

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 64/432/EEB
14 straipsnio 3 dalies C punkto 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„14 straipsnio 3 dalies c punkto 2 
papunktis pakeičiamas ir išdėstomas 
taip:
2) apie kiekvieną ūkį:
- identifikacijos numeris, kurį sudaro ne 
daugiau kaip 12 ženklų (be valstybės 
kodo),
- turėtojo adresas ir pavardė,
– naudota (naudotos) identifikavimo 
priemonė(s).“

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlyme pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1760/2000 numatoma, kad kompiuterinėje duomenų 
bazėje registruojami alternatyvias identifikavimo priemones naudojantys ūkiai (kai galvijai 
naudojami kultūros ar sporto renginiams). Apskritai būtų naudinga, kad kiekvieno vartojimo 
atveju naudotos identifikavimo priemonės būtų įrašytos kompiuterinėje duomenų bazėje. Ši
informacija labai padėtų valstybėms narėms įvertinti, ar tikslinga taikyti privalomą 
elektroninį identifikavimą savo teritorijoje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo dėl direktyvos tikslas

Taikydamos Reglamentą (EB) 1760/2000 nustatantį galvijų identifikavimo bei registravimo 
sistemą, reglamentuojantį jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantį Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 820/97 ir pagal direktyvos 64/432/EEB nuostatas valstybės narės įsteigė 
kompiuterines duomenų bazes, kuriose buvo laikoma informacija apie jų teritorijoje esančius 
galvijus. Iki šiol šiose duomenų bazėse neatsižvelgiama į tai, kad buvo išvystyta galvijų 
elektroninio ženklinimo technologija. Peržiūrint Reglamentą (EB) 1760/2000 ir siekiant 
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palaipsnio ir harmoningo šios naujos technologijos vystymosi, būtų tikslinga taip pat 
pritaikyti šių duomenų rinkimo principus ir suderinti juos su kitomis dviem galvijų 
identifikavimo priemonėmis. Dėl to Direktyva 64/432/EEB turi būti iš dalies keičiama.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja remia Komisijos pasiūlytus nuostatų, susijusių su kompiuterinėmis duomenų 
bazėmis, pakeitimus. Kurie yra tiesioginė Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 pakeitimų 
pasekmė, ši peržiūra yra reikalinga ir tinkama.

Tačiau kartu su Komisijos pasiūlymu dėl pakeitimų pranešėja siūlo į informaciją, kurią ūkiai 
turi pateikti apie jų turimus objektus, įtraukti sąvoką „naudota (naudotos) identifikavimo 
priemonė(s)“. Taip siekiama užtikrinti, kad būtų renkamos tikslios ir atnaujintos žinios apie 
dviejų turimų galvijų identifikavimo priemonių vartojimo lygį.


