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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura prawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura prawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura prawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 64/432/EWG w odniesieniu do komputerowych baz 
danych stanowiących części sieci nadzoru w państwach członkowskich
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0524),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi              
(C7-0229/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
7 grudnia 2011 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 64/432/EWG
Artykuł 14 – ustęp 3 – część C –  punkt 1 – tiret ósme

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– datę zgonu lub uboju, – datę zgonu i/lub uboju,

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 64/432/EWG
Artykuł 14 – ustęp 3 – część C – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 14 ust. 3 część C pkt 2)  
otrzymuje brzmienie:
2) dla każdego gospodarstwa:
– numer identyfikacyjny składający się 
z maksymalnie 12 cyfr (poza kodem 
kraju),
– nazwisko i adres posiadacza,
– stosowany   środek / stosowane środki 
identyfikacji.”

Or. fr

Uzasadnienie

Propozycja zmiany rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 przewiduje rejestrowanie 
w komputerowej bazie danych „gospodarstw stosujących alternatywne środki 
identyfikacji”(w przypadku wykorzystywania bydła podczas imprez kulturalnych lub 
sportowych). Mówiąc bardziej ogólnie, stosowne wydaje się, by każdy środek identyfikacji 
wykorzystywany w gospodarstwie był uwzględniony w komputerowej bazie danych. 
Informacja ta pozwoli w szczególności państwom członkowskim na ustalenie, czy właściwe 
jest wprowadzenie na ich terytoriach obowiązku stosowania identyfikacji elektronicznej.

  
UZASADNIENIE

Przedmiot wniosku dotyczącego dyrektywy

Stosując się do przepisów rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 ustanawiającego system 
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rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 820/970, a także do przepisów dyrektywy 
64/432/EWG, państwa członkowskie wprowadziły komputerowe bazy danych zawierające 
informacje nt. bydła znajdującego się na ich terytoriach. Jak na razie te bazy danych nie 
uwzględniają nowej technologii identyfikacji elektronicznej bydła. Jako że prowadzony 
obecnie przegląd rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 sprzyja stopniowemu i harmonijnemu 
rozwojowi tej nowej technologii, należy również dostosować zasady dotyczące gromadzenia 
takich danych i zapewnić ich zgodność z obiema metodami identyfikacji bydła. 
Wprowadzenie zmian do dyrektywy 64/432/EWG jest zatem konieczne.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni popiera zaproponowaną przez Komisję zmianę przepisów dotyczących baz 
danych. Zmiana ta jest konieczna i właściwa, ponieważ jest bezpośrednim skutkiem zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 1760/2000.

Wykraczając poza wniosek Komisji, sprawozdawczyni sugeruje jednak dodanie określenia 
„stosowany środek / stosowane środki identyfikacji” do informacji wymaganych od rolników 
na temat ich gospodarstw. Pozwoliłoby to zapewnić dokładne i rzeczywiste informacje na 
temat stopnia wykorzystania obu dostępnych środków identyfikacji bydła.


