
PR\888690RO.doc PE478.717v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

2011/0228(COD)

11.1.2012

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
de modificare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului în ceea ce privește bazele 
de date electronice care fac parte din rețelele de supraveghere din statele 
membre
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Sophie Auconie



PE478.717v01-00 2/7 PR\888690RO.doc

RO

PR_COD_1amCom

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului în ceea ce privește bazele de date 
electronice care fac parte din rețelele de supraveghere din statele membre
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0524),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0229/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 decembrie 20111,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7–0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 64/432/CEE
Articolul 14 – alineatul 3 – partea C – punctul 1 – liniuța 8

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– data decesului și a sacrificării; – data decesului și/sau a sacrificării;

Or. fr

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 64/432/CEE
Articolul 14 – alineatul 3 – partea C – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 14 alineatul (3) partea C, 
punctul 2 se înlocuiește cu următorul 
text:
2. Pentru fiecare exploatație:
- un număr de identificare constând – pe 
lângă codul țării – într-un un cod de 
maximum 12 caractere;
– numele și adresa deținătorului.
- metoda(ele) de identificare utilizată(e).”

Or. fr

Justificare

Propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 prevede înregistrarea în 
baza de date informatizată a „exploatațiilor care recurg la mijloace alternative de 
identificare” (situația în care bovinele sunt utilizate în cadrul unor evenimente culturale sau 
sportive). La modul general, pare util ca mijlocul(mijloacele) de identificare utilizat(e) în 
fiecare exploatație să fie înscris(e) în baza de date informatizată. Această informație va 
permite în special statelor membre să aprecieze dacă este indicat să instituie identificarea 
electronică obligatorie pe teritoriul lor.
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Obiectul propunerii de directivă

În cadrul aplicării Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului 
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European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor 
și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului și în conformitate cu directiva 
64/432/CEE, statele membre au înființat „baze de date informatizate” cuprinzând informații 
despre bovinele situate pe teritoriul lor. Până în momentul de față, aceste baze de date nu au 
ținut cont de apariția tehnologiei de identificare electronică a bovinelor. Cum actuala revizuire 
a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 încurajează o dezvoltare progresivă și armonioasă a 
acestei noi tehnologii, ar trebui adaptate, de asemenea, principiile de colectare a acestor date 
și asigurată conformitatea lor cu cele două metode de identificare a bovinelor. Se impune deci 
modificarea Directivei 64/432/CEE.

Poziția raportoarei

Raportoarea susține modificarea dispozițiilor referitoare la bazele de date propusă de Comisie. 
Consecință directă a modificării Regulamentului (CE) nr. 1760/2000, această revizuire este 
necesară și oportună.

Cu toate acestea, pe lângă propunerea Comisiei, ea sugerează să se adauge „mijlocul 
(mijloacele) de identificare utilizat(e) la informațiile solicitate fermierilor în legătură cu 
exploatația lor. În acest fel, se urmărește să se asigure informații precise și actualizate în 
legătură cu nivelul de utilizare a celor două mijloace de identificare a bovinelor disponibile.


