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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2011/0228(COD)

11.1.2012

***I
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 64/432/EHS, pokiaľ ide o počítačové databázy, ktoré sú súčasťou 
sietí dohľadu v členských štátoch 
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Sophie Auconie



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

SK

PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
64/432/EHS, pokiaľ ide o počítačové databázy, ktoré sú súčasťou sietí dohľadu v 
členských štátoch 
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2011)0524),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0229/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 7.
decembra 20111,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1
Smernica 64/432/EHS
Článok 14 – odsek 3 – časť C – bod 1 – zarážka 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– dátum uhynutia a zabitia, – dátum uhynutia a/alebo zabitia,

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1a (nový)
Smernica 64/432/EHS
Článok 14 – odsek 3 – časť C – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„V článku 14 ods. 3 sa v časti C bod 2) 
nahrádza takto:
2) Pre každý chov:
– identifikačné číslo, ktoré sa okrem 
kódu krajiny skladá z kódu, ktorý 
nepresahuje 12 znakov;
– meno a adresa držiteľa;
– použitý(-é) prostriedok(-ky) 
identifikácie.“

Or. fr

Odôvodnenie

V návrhu na zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č.1760/2000 sa stanovuje, že „chovy, ktoré 
používajú iné prostriedky identifikácie“ (prípady využívania hovädzieho dobytka v rámci 
kultúrnych alebo športových podujatí) sa zaregistrujú v počítačovej databáze. Zo 
všeobecnejšieho hľadiska sa zdá byť užitočné, aby boli používané prostriedky identifikácie 
každého chovu zaregistrované v počítačovej databáze. Táto informácia umožní najmä 
členským štátom vyhodnotiť, či je vhodné stanoviť povinnosť elektronickej identifikácie na ich 
území.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predmet návrhu smernice

Členské štáty zaviedli „počítačové databázy“ obsahujúce informácie o hovädzom dobytku, 
ktorý sa nachádza na ich území, podľa nariadenia (ES) č. 1760/2000, ktorým sa zriaďuje 
systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a 
výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97, a v súlade 
so smernicou 64/432/EHS. Tieto databázy zatiaľ nezohľadňujú nové technológie 
elektronickej identifikácie hovädzieho dobytka. Keďže prebiehajúca revízia nariadenia (ES) 
č.1760/2000 napomáha postupný a harmonický rozvoj tejto novej technológie, je vhodné
prispôsobiť tiež zásady zhromažďovania týchto údajov a zosúladiť ich s dvomi metódami 
identifikácie hovädzieho dobytka. Je teda potrebné zmeniť a doplniť smernicu 64/432/EHS.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa podporuje zmenu a doplnenie ustanovení o databázach, ktorú navrhla 
Komisia. Táto revízia je potrebná a vhodná, pretože je priamym dôsledkom zmeny 
a doplnenia nariadenia (ES) č.1760/2000.

Nad rámec návrhu Komisie však spravodajkyňa navrhuje, aby sa k informáciám 
požadovaným od chovateľov, ktoré sa týkajú ich chovu, pridali informácie o používaných 
prostriedkoch identifikácie. Týmto spôsobom sa zabezpečia presné a aktualizované 
informácie o úrovni využívania obidvoch dostupných spôsobov identifikácie hovädzieho 
dobytka.


