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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl galvijų 
elektroninio identifikavimo ir dėl savanoriško jautienos ženklinimo nuostatų 
panaikinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0525),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
43 straipsnio 2 dalį ir 168 straipsnio 4 dalies b punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė 
pasiūlymą Parlamentui (C7-0227/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 7 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) įvedus privalomąjį EID visoje (16) įvedus privalomąjį EID visoje 
                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 ...
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Sąjungoje, kai kurie ūkinės veiklos 
vykdytojai gali patirti neigiamą ekonominį 
poveikį. Todėl tikslinga nustatyti 
savanorišką EID sistemą. Taikant šią 
sistemą EID pasirinks tie gyvulių 
augintojai, kurie, tikėtina, iš to gaus 
greitos ekonominės naudos; 

Sąjungoje, kai kurie ūkinės veiklos 
vykdytojai gali patirti neigiamą ekonominį 
poveikį. Todėl tikslinga nustatyti 
savanorišką sistemą, kuri sudarytų 
galimybes tiems gyvulių augintojams, 
kurie, tikėtina, jog pasirinkę EID sistemą,
gaus greitos ekonominės naudos

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Administracinė našta ir sąnaudos, kurias 
taikydamos šią sistemą patiria valstybės 
narės, nėra proporcingos sistemos 
teikiamai naudai. Todėl šis skirsnis turėtų 
būti panaikintas;

(20) Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 II 
antraštinės dalies II skirsnyje nustatytos 
savanoriško jautienos ženklinimo sistemos 
taisyklės, kuriose numatyta, kad tam tikras 
ženklinimo specifikacijas turi patvirtinti 
kompetentinga valstybės narės institucija. 
Administracinė našta ir sąnaudos, kurias 
taikydamos šią sistemą patiria valstybės 
narės, nėra proporcingos sistemos 
teikiamai naudai. Todėl šis skirsnis turėtų 
būti panaikintas; Taigi papildomai 
informacijai, nenurodytai Reglamento 
(EB) 1760/2000 dėl jautienos produktų 
ženklinimo 13 ir 15 straipsnių nuostatose, 
taikomi galiojantys horizontalieji teisės 
aktai, įskaitant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 
dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams1.
_____________
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

Or. fr
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekiant užtikrinti, kad tinkamą galvijų 
ir jautienos identifikavimą, registravimą ir 
atsekamumą užtikrinančių taisyklių būtų 
laikomasi, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus dėl alternatyvioms galvijų 
identifikavimo priemonėms taikomų 
reikalavimų, konkrečių aplinkybių, 
kuriomis valstybės narės gali pratęsti 
ilgiausią pažymėjimo identifikavimo 
priemonėmis laikotarpį, duomenų, kuriais 
turi keistis valstybių narių kompiuterinės 
duomenų bazės, ilgiausio tam tikrų 
pranešimo prievolių taikymo laikotarpio, 
identifikavimo priemonėms taikomų 
reikalavimų, informacijos, kuri turi būti
įtraukta į pasus ir kiekviename ūkyje 
privalomus pildyti individualius registrus, 
minimalaus oficialios kontrolės lygio, į 
vasaros ganyklas įvairiose kalnų vietovėse 
perkeliamų galvijų judėjimo identifikavimo 
ir registravimo, tam tikrų produktų 
ženklinimo taisyklių, kurios turėtų būti 
lygiavertės Reglamente (EB) 
Nr. 1760/2000 nustatytoms taisyklėms, 
maltos jautienos, jautienos nuopjovų arba 
jautienos gabalų apibrėžčių, specifinės 
informacijos, kurią galima pateikti 
etiketėse, ženklinimo nuostatų, kuriomis 
siekiama supaprastinti kilmės nuorodą,
tam tikrų galvijų grupių didžiausio dydžio 
ir sudėties ir patvirtinimo tvarkos, 
taikomos mėsos gabalų pakuočių 
ženklinimo reikalavimams.  Itin svarbu, 
kad Komisija parengiamuoju etapu 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant ir 
specialistų lygmeniu;

(22) siekiant užtikrinti, kad tinkamą galvijų 
ir jautienos identifikavimą, registravimą ir 
atsekamumą užtikrinančių taisyklių būtų 
laikomasi, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus dėl alternatyvioms galvijų 
identifikavimo priemonėms taikomų 
reikalavimų, konkrečių aplinkybių, 
kuriomis valstybės narės gali pratęsti 
ilgiausią pažymėjimo identifikavimo 
priemonėmis laikotarpį, duomenų, kuriais 
turi keistis valstybių narių kompiuterinės 
duomenų bazės, ilgiausio tam tikrų 
pranešimo prievolių taikymo laikotarpio, 
identifikavimo priemonėms taikomų 
reikalavimų, informacijos, kuri turi būti 
įtraukta į pasus ir kiekviename ūkyje 
privalomus pildyti individualius registrus, 
minimalaus oficialios kontrolės lygio, į 
vasaros ganyklas įvairiose kalnų vietovėse 
perkeliamų galvijų judėjimo identifikavimo 
ir registravimo, tam tikrų produktų 
ženklinimo taisyklių, kurios turėtų būti 
lygiavertės Reglamente (EB) 
Nr. 1760/2000 nustatytoms taisyklėms, 
maltos jautienos, jautienos nuopjovų arba 
jautienos gabalų apibrėžčių, tam tikrų 
galvijų grupių didžiausio dydžio ir sudėties 
ir patvirtinimo tvarkos, taikomos mėsos 
gabalų pakuočių ženklinimo 
reikalavimams. Itin svarbu, kad Komisija 
parengiamuoju etapu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant ir specialistų 
lygmeniu.

Or. fr
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
susijusias su alternatyvias identifikavimo 
priemones taikančių ūkių registravimu, 
duomenų keitimosi tarp valstybių narių 
kompiuterinių duomenų bazių techninėmis 
charakteristikomis ir metodais, 
identifikavimo priemonių forma ir 
pavidalu, EID įgyvendinimo techninėmis 
procedūromis ir standartais, pasų ir 
kiekviename ūkyje privalomų pildyti 
registrų formatu ir taisyklių, nustatančių 
valstybių narių pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1760/2000 galvijų augintojams 
nustatomų sankcijų taikymo metodus, 
įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti 
suteikti Komisijai. Komisija šiais 
įgaliojimais turėtų naudotis vadovaudamasi 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

(23) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
susijusias su alternatyvias identifikavimo 
priemones taikančių ūkių registravimu, 
duomenų keitimosi tarp valstybių narių 
kompiuterinių duomenų bazių techninėmis 
charakteristikomis ir metodais, 
patvirtinimu, kad duomenų keitimosi tarp 
valstybių narių sistema visiškai veikia, 
identifikavimo priemonių forma ir 
pavidalu, EID įgyvendinimo techninėmis 
procedūromis ir standartais, pasų ir 
kiekviename ūkyje privalomų pildyti 
registrų formatu, taisyklių, nustatančių 
valstybių narių pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1760/2000 galvijų augintojams 
nustatomų sankcijų taikymo metodus, taip 
pat reikalavimais, kuriais, visų pirma, 
siekiama užtikrinti tinkamą nuostatų dėl 
kontrolės lygio, administracinių sankcijų 
ir šiame reglamente nustatytų ilgiausių 
laikotarpių laikymąsi, įgyvendinimo 
įgaliojimai turėtų būti suteikti Komisijai.
Komisija šiais įgaliojimais turėtų naudotis 
vadovaudamasi 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai;

Or. fr
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia galimybe besinaudojančios valstybės 
narės pateikia Komisijai tokių nacionalinių 
nuostatų tekstus.

Šia galimybe besinaudojančios valstybės 
narės pateikia Komisijai tokių nacionalinių 
nuostatų tekstus. Komisija kitoms 
valstybėms narėms savo ruožtu pateikia 
joms lengvai suprantama kalba parengtą 
nacionalinių nuostatų, taikomų galvijų 
perkėlimui į tas valstybes nares, kurios 
pasirinko privalomą elektroninį 
identifikavimą, santrauką.

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
9 a straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokymas Informacija

Or. fr

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
9 a straipsnis  

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi už 
galvijų identifikavimą ir registravimą 

Valstybės narės užtikrina, kad visi už 
galvijų identifikavimą ir registravimą 
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atsakingi asmenys būtų apmokyti ir 
susipažinę su atitinkamomis šio reglamento 
nuostatomis ir visais pagal 10 ir 10a 
straipsnius Komisijos priimtais 
deleguotaisiais ir įgyvendinimo teisės 
aktais, ir kad jiems būtų skirtas atitinkamas 
mokymas.“ 

atsakingi asmenys būtų apmokyti ir 
susipažinę su atitinkamomis šio reglamento 
nuostatomis ir visais pagal 10 ir 10a
straipsnius Komisijos priimtais 
deleguotaisiais ir įgyvendinimo teisės 
aktais, ir kad jiems būtų skirtas atitinkamas 
mokymas. Ši informacija gavėjui 
perduodama nemokamai, kiekvieną kartą, 
kai susijusios nuostatos keičiamos ir 
kiekvieną kartą to prireikus.

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
19 straipsnio b ir c punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) specifine informacija, kuri gali būti 
pateikta etiketėje;

Išbraukta.

c) ženklinimo nuostatomis, kuriomis 
siekiama supaprastinti kilmės nuorodą; 

Or. fr

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 19 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000
23 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) Įterpiamas šis straipsnis:
„23 a straipsnis

Pokyčių stebėjimas
Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija pateikia 
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Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento taikymo ataskaitą ir prireikus 
pasiūlymus, susijusius su galiojančių 
teisės aktų taikymu ir pokyčiais, 
reikalingais norint pasiekti arba išsaugoti 
tinkamą maisto saugos lygį.“ 

Or. fr
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo dėl reglamento tikslas 

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento pakeitimo iš dalies siekiama trijų svarbių tikslų: 

1) Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 atsižvelgti į tai, kad išvystyta galvijų elektroninio 
ženklinimo technologija;
2) supaprastinti nuostatas, susijusias su jautienos ženklinimu;
3) atnaujinti reikalavimus, susijusius su Komisijai priskirtomis kompetencijomis, siekiant 
atsižvelgti į tai, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis ir naujos nuostatos, susijusios su 
deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais.

Taip pat siekiama visiškai užtikrinti teisės aktų, susijusių su galvijų identifikavimu ir 
atsekamumu, aiškumą ir taikomumą, taigi pasiekti tinkamą maisto saugos lygį.

Pranešėjos pozicija

Maisto saugumas yra viena iš pagrindinių Europos piliečių susirūpinimo priežasčių. Taigi 
Europos teisės aktai, kurių nuostatos būtų atnaujinamos ir stiprinamos kiekvieną kartą to 
prireikus, turėtų užtikrinti tinkamą jų apsaugą. Taigi 1997 m., po galvijų spongiforminės 
encefalopatijos (toliau – GSE) protrūkio, Europos Sąjunga priėmė griežtas taisykles dėl 
galvijų identifikavimo ir atsekamumo. Pranešėja palankiai vertina šį Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto, kadangi juo bus sustiprintas vartotojams teikiamos jautienos saugumas. Tačiau ji 
siūlo keletą papildomų paaiškinimų kiekvienam iš trijų šio teksto aspektų. 

1) Elektroninis identifikavimas;

Elektroninis jaučių identifikavimas sudaro galimybes gauti patikimesnius duomenis, taip 
sustiprinama atsekamumo sistema, taigi ir maisto saugumas. Be to, ši sistema leidžia 
pagreitinti galvijų registraciją, automatizuoti tam tikras užduotis ir užtikrinti veiksmingesnį 
bandos valdymą. Taip pat būtų naudinga skatinti šios naujos technologijos vystymąsi. Būtina 
pritaikyti galiojančius teisės aktus, visų pirma tam, kad elektroninis identifikavimas būtų 
pripažintas oficialia galvijų identifikavimo priemone. Taip pat labai svarbu užtikrinti 
techninių reikalavimų suderinimą siekiant išvengti nevaldomo šios identifikavimo priemonės 
vystymosi ir nacionalinių sistemų nesuderinamumo. 

Tačiau atsižvelgiant į didelę galvijų auginimo būdų įvairovę, elektroninis identifikavimas 
turėtų būti savanoriškas galvijų augintojų pasirinkimas, išskyrus atvejus, kai atitinkamos 
valstybės narės nustatė privalomą tvarką savo teritorijose. Pranešėja visiškai palaiko požiūrį, 
pagal kurį galvijų augintojai skatinami rinktis šią technologiją, tačiau ji netaikoma prievarta. 
Kadangi dideliuose ūkiuose ir kai kuriuose galvijų sektoriuose paprasčiau taikyti elektroninį 
identifikavimą, o ne kitas identifikavimo priemones, reikėtų jiems leisti šią naują priemonę 
pasirinkti anksčiau nei kitiems. Taigi taikant šį reglamentą pranešėja tikisi, kad plėtojantis 
elektroninių identifikatorių rinkai, jų kaina kris ir šis būdas taps įprasta identifikavimo 
priemone taip, kaip tai vyksta visame pasaulyje.
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Pranešėja prašo, kad į Komisijos pasiūlymus būtų įtrauktas reikalavimas, jog identifikavimo 
sistemos ir gyvūnų registravimo subjektai būtų informuojami, viena vertus, „nemokamai 
gavėjui“ siekiant apsaugoti smulkius ūkininkus ir kitus identifikavimo sistemos subjektus ir,
antra vertus, informacija būtų atnaujinama „kiekvieną kartą to prireikus“, kad būtų atsižvelgta 
į Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 pakeitimus ir į deleguotuosius bei įgyvendinimo aktus, 
priimamus pagal šį reglamentą. Be to, siekiant nevaržyti prekybos bendrojoje rinkoje ji mano, 
kad reikėtų, jog Komisija informuotų valstybes nares apie tas nuostatas, kurios patvirtintos 
valstybių narių, kurios pasirinko privalomą elektroninį identifikavimą, teritorijose. 

2) Ženklinimo supaprastinimas

Pranešėja palankiai vertina Komisijos siekį supaprastinti jautienos ženklinimą ir panaikinti 
nuostatas, susijusias su savanorišku ženklinimu. Iš tiesų šis ženklinimas yra didelė 
administracinė našta, už kurią nepakankamai atlyginama papildoma nauda. Vis dėlto 
pranešėja mano, kad šie su jautienos ženklinimu susiję aspektai yra numatyti horizontaliuose 
teisės aktuose, taigi jie neturėtų būti priskirti Komisijos kompetencijai. Teisės aktų leidėjas 
turėtų pats atlikti savo vaidmenį rengdamas teisės aktą.

3) Komisijai priskirtų kompetencijų atnaujinimas

Pranešėja pritaria tam, kad Komisijai būtų priskirta kompetencija priimti tam tikrus 
deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Tačiau ji primena, kad Europos Parlamentas arba 
Taryba bet kuriuo metu gali nuspręsti atšaukti delegavimą ir kad teisės aktų leidėjai turi būti 
išsamiai informuoti apie vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1760/2000 rengiamus aktus. Ji 
reikalauja, kad ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija 
pateiktų Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą ir prireikus 
pasiūlymus, susijusius su galiojančių teisės aktų taikymu ir pokyčiais, reikalingais norint 
pasiekti arba išsaugoti tinkamą maisto saugos lygį.


