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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 
64/432/EGS glede računalniških baz podatkov, ki so del mrež nadzora v državah 
članicah
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0524),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0229/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 7. decembra 
20111,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 64/432/EGS
Člen 14 – odstavek 3 – del C – točka 1 – alinea 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– datum smrti in zakola, – datum smrti in/ali zakola,

Or. fr

                                               
1 Še neobjavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 64/432/EGS
Člen 14 – odstavek 3 – del C – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„V členu 14(3) se točka (2) v delu C 
nadomesti z naslednjim:
(2) Za vsako gospodarstvo:
– identifikacijsko številko, sestavljeno iz 
največ 12 znakov (poleg kode države),
– ime in naslov imetnika živali,

– uporabljena sredstva za identifikacijo.“

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe Uredbe (ES) št. 1760/2000 določa, da se v računalniško bazo podatkov 
vnesejo gospodarstva, ki uporabljajo nadomestna sredstva za identifikacijo (v primeru 
uporabe govedi pri kulturnih ali športnih dogodkih). Na splošno bi bilo koristno, da bi se v 
računalniško bazo podatkov vnesla sredstva za identifikacijo, ki se uporabljajo v posameznih 
gospodarstvih. Na podlagi te informacije bodo lahko države članice zlasti ocenile, ali je 
primerno, da na svojem ozemlju uvedejo obvezno elektronsko identifikacijo.
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OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga direktive

Države članice so v skladu z Uredbo (ES) št. 1760/2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in 
registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 ter v skladu z Direktivo 64/432/EGS vzpostavile 
računalniške baze podatkov, ki vsebujejo informacije o govedi na njihovem ozemlju. Doslej v 
teh bazah podatkov ni bila upoštevana nova tehnologija za elektronsko identifikacijo govedi. 
Pri reviziji Uredbe (ES) št. 1760/2000 je treba prilagoditi tudi načela zbiranja teh podatkov, 
da bodo skladna z obema metodama za identifikacijo govedi. Zato je treba 
Direktivo 64/432/EGS spremeniti.

Stališče poročevalke

Poročevalka se strinja s spremembo določb o bazah podatkov, ki jo je predlagala Komisija. Ta 
revizija je zaradi spremembe Uredbe (ES) št. 1760/2000 potrebna in ustrezna.

Predlaga pa, naj se poleg predloga Komisije k informacijam, ki jih morajo kmetje navesti o 
svojih gospodarstvih, dodajo „uporabljena sredstva za identifikacijo“. S tem bi imeli na voljo 
natančne in posodobljene podatke o stopnji uporabe obeh metod za identifikacijo govedi.


