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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 64/432/EEK attiecībā uz elektroniskām datu bāzēm, kuras ietilpst dalībvalstu 
uzraudzības sistēmās 
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0524),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0229/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 7. decembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Direktīva 64/432/EEK
14. pants – 3. punkts – C daļa – 1. apakšpunkts – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– datumam, kad dzīvnieks miris vai
nokauts,

– datumam, kad dzīvnieks miris un/vai
nokauts,

Or. fr
                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 64/432/EEK
14. pants – 3. punkts – C daļa – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Direktīvas 14. panta 3. punkta C. daļas 
2) apakšpunktu aizstāj ar šādu 
apakšpunktu:
2) katras saimniecības:
– identifikācijas numuram, kas sastāv no 
ne vairāk kā 12 cipariem (izņemot valsts 
kodu),
– īpašnieka vārdam un adresei,
– izmantotajam(-iem) identifikācijas 
veidam(-iem).”

Or. fr

Pamatojums

La proposition de modification du règlement (CE) n°1760/2000 prévoit l’enregistrement dans 
la base de données informatisée des « exploitations ayant recours à d’autres moyens 
d’identification » (cas de l’utilisation des bovins dans le cadre d’événements culturels ou 
sportifs). Plus généralement, il semble utile que le(s) moyen(s) d'identification(s) utilisé(s) 
dans chaque exploitation soit/soient inscrit(s) dans la base de données informatisée. Cette 
information permettra notamment aux États membres d'apprécier s'il est approprié de rendre 
l'identification électronique obligatoire sur leur territoire.

PASKAIDROJUMS

Direktīvas priekšlikuma mērķis

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1760/2000), ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas 
sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 820/97, un saskaņā ar Direktīvu 64/432/EEK dalībvalstis izveido 
elektroniskas datubāzes, kurās iekļauj informāciju par to teritorijā esošajiem liellopiem. Šajās 
datubāzēs līdz šim nav ņemts vērā, ka ir izstrādāta liellopu elektroniskās identifikācijas 
tehnoloģija. Tā kā ar uzsākto Regulas (EK) Nr. 1760/2000 pārskatīšanu tiek veicināta 
pakāpeniska un saskaņota šīs jaunās tehnoloģijas attīstība, būtu jāpielāgo arī šo datu vākšanas 
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principi un jāpadara tie savietojami ar abām liellopu identifikācijas metodēm. Tādēļ attiecīgi 
jāgroza Direktīva 64/432/EEK.

Referentes nostāja

Referente atbalsta Komisijas ierosinātos grozījumus noteikumiem par datubāzēm. Šī 
pārskatīšana, kas tiešā veidā izriet no Regulas (EK) Nr. 1760/2000 grozījumiem, ir 
nepieciešama un lietderīga.

Tomēr papildus Komisijas priekšlikumam referente iesaka pievienot prasību par to, ka 
pieprasītajā informācijā par izmantošanu jābūt norādītam „izmantotajam(-iem) identifikācijas 
veidam(-iem)”. Grozījuma mērķis ir nodrošināt precīzu un aktualizētu informāciju par to, 
kādā apjomā tiek izmantoti abi pieejamie liellopu identifikācijas paņēmieni.


