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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 uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 1760/2000 glede elektronske identifikacije govedi in črtanja določb o prostovoljnem 
označevanju govejega mesa
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0525),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 43(2) in točke b člena 168(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu 
(C7-0227/2011),

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

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

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...2,

– 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 uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Uvedba obvezne elektronske 
identifikacije po celotni Uniji bi lahko 

(16) Uvedba obvezne elektronske 
identifikacije po celotni Uniji bi lahko 

                                               
1 Še neobjavljeno v Uradnem listu.
2 ...
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gospodarsko negativno vplivala na 
nekatere nosilce dejavnosti. Zato je 
primerno, da se oblikuje prostovoljna 
ureditev za uvedbo elektronske 
identifikacije. V okviru take ureditve bi se 
za elektronsko identifikacijo odločili tisti 
imetniki, ki bi od tega verjetno imeli 
neposredne gospodarske koristi. 

gospodarsko negativno vplivala na 
nekatere nosilce dejavnosti. Zato je 
primerno, da se oblikuje prostovoljna 
ureditev, na podlagi katere se bodo lahko 
za uvedbo elektronske identifikacije 
odločili samo tisti imetniki, ki bi od tega 
verjetno hitro imeli gospodarske koristi.

Or. fr

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) V oddelku II naslova II Uredbe (ES) 
št. 1760/2000 so določena pravila za 
prostovoljni sistem za označevanja 
govejega mesa, v skladu s katerimi mora 
nekatere specifikacije za označevanje 
potrditi pristojni organ države članice. 
Upravna obremenitev in stroški, ki 
nastanejo pri uporabi tega sistema s strani 
držav članic in gospodarskih subjektov, 
niso sorazmerni s koristmi sistema. Zato je 
treba navedeni oddelek črtati.

(20) V oddelku II naslova II Uredbe (ES) 
št. 1760/2000 so določena pravila za 
prostovoljni sistem za označevanja 
govejega mesa, v skladu s katerimi mora 
nekatere specifikacije za označevanje 
potrditi pristojni organ države članice. 
Upravna obremenitev in stroški, ki 
nastanejo pri uporabi tega sistema s strani 
držav članic in gospodarskih subjektov, 
niso sorazmerni s koristmi sistema. Zato je 
treba navedeni oddelek črtati. Za 
informacije, ki presegajo določbe iz 
členov 13 in 15 Uredbe (ES) št. 1760/2000 
o obveznem označevanju govejega mesa, 
se bo uporabljala veljavna horizontalna 
zakonodaja, med drugim Uredba (EU) 
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom1.
_____________
1 UL L 304, 22.11.2011, str. 18.

Or. fr
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotovitev uporabe pravil, ki so 
potrebna za pravilno delovanje 
identifikacije, registracije in sledljivosti 
govedi in govejega mesa, je treba 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe prenesti na Komisijo, 
kar zadeva zahteve glede nadomestnih 
sredstev za identifikacijo govedi, posebne 
okoliščine, v katerih lahko države članice 
podaljšajo roke za namestitev sredstev za 
identifikacijo, podatke, ki se izmenjujejo 
med računalniškimi bazami podatkov 
držav članic, rok za nekatere obveznosti 
poročanja, zahteve glede sredstev za 
identifikacijo, informacije, ki jih je treba 
vključiti v potne liste in posamezne registre 
gospodarstva, ki jih je treba voditi na 
vsakem gospodarstvu, najmanjšo raven 
uradnega nadzora, identifikacijo in 
registracijo premikov govedi, kadar se 
odpravlja na poletno pašo na razna gorska 
območja, pravila za označevanje nekaterih 
proizvodov, ki morajo biti enakovredna 
pravilom iz Uredbe (ES) št. 1760/2000, 
opredelitve mletega govejega mesa, 
odrezkov govejega mesa ali kosov 
govejega mesa, posebne navedbe, ki so 
lahko na etiketah, določbe o označevanju, 
povezane s poenostavitvijo navedbe 
porekla, največje velikosti in sestave 
nekaterih skupin živali ter postopke 
odobritve, povezane s pogoji označevanja 
na embalaži za razsekano meso. Zlasti 
pomembno je, da Komisija med 
postopkom priprave izvede ustrezna 
posvetovanja, vključno s posvetovanji na 
strokovni ravni.

(22) Za zagotovitev uporabe pravil, ki so 
potrebna za pravilno delovanje 
identifikacije, registracije in sledljivosti
govedi in govejega mesa, je treba 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe prenesti na Komisijo, 
kar zadeva zahteve glede nadomestnih 
sredstev za identifikacijo govedi, posebne 
okoliščine, v katerih lahko države članice 
podaljšajo roke za namestitev sredstev za 
identifikacijo, podatke, ki se izmenjujejo 
med računalniškimi bazami podatkov 
držav članic, rok za nekatere obveznosti 
poročanja, zahteve glede sredstev za 
identifikacijo, informacije, ki jih je treba 
vključiti v potne liste in posamezne registre 
gospodarstva, ki jih je treba voditi na 
vsakem gospodarstvu, najmanjšo raven 
uradnega nadzora, identifikacijo in 
registracijo premikov govedi, kadar se 
odpravlja na poletno pašo na razna gorska 
območja, pravila za označevanje nekaterih 
proizvodov, ki morajo biti enakovredna 
pravilom iz Uredbe (ES) št. 1760/2000, 
opredelitve mletega govejega mesa, 
odrezkov govejega mesa ali kosov 
govejega mesa, največje velikosti in 
sestave nekaterih skupin živali ter postopke 
odobritve, povezane s pogoji označevanja 
na embalaži za razsekano meso. Zlasti 
pomembno je, da Komisija med 
postopkom priprave izvede ustrezna 
posvetovanja, vključno s posvetovanji na 
strokovni ravni.

Or. fr



PE478.718v01-00 8/13 PR\888691SL.doc

SL

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe, kar zadeva registracijo 
gospodarstev, ki uporabljajo nadomestna 
sredstva za identifikacijo, tehnične 
značilnosti in načine izmenjave podatkov 
med računalniškimi bazami podatkov 
držav članic, obliko in zasnovo sredstev za 
identifikacijo, tehnične postopke in 
standarde za izvajanje elektronske 
identifikacije, obliko potnih listov in 
registra, ki ga je treba voditi na vsakem 
gospodarstvu, ter pravila v zvezi z načini 
uporabe sankcij, ki jih države članice v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1760/2000 
uvedejo zoper imetnike, je treba izvedbena 
pooblastila prenesti na Komisijo. Ta 
pooblastila je treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

(23) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe, kar zadeva registracijo 
gospodarstev, ki uporabljajo nadomestna 
sredstva za identifikacijo, tehnične 
značilnosti in načine izmenjave podatkov 
med računalniškimi bazami podatkov 
držav članic, izjavo, da sistem za
izmenjavo podatkov med državami 
članicami v celoti deluje, obliko in 
zasnovo sredstev za identifikacijo, tehnične 
postopke in standarde za izvajanje 
elektronske identifikacije, obliko potnih 
listov in registra, ki ga je treba voditi na 
vsakem gospodarstvu, pravila v zvezi z 
načini uporabe sankcij, ki jih države 
članice v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1760/2000 uvedejo zoper imetnike, ter 
pravila za ustrezno upoštevanje določb, 
zlasti glede nadzora, upravnih sankcij ter 
najdaljših rokov iz te uredbe, je treba 
izvedbena pooblastila prenesti na 
Komisijo. Ta pooblastila je treba izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

Or. fr

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1760/2000
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice, ki uporabijo to možnost, 
Komisiji zagotovijo besedilo takih 
nacionalnih določb.

Države članice, ki uporabijo to možnost, 
Komisiji zagotovijo besedilo takih 
nacionalnih določb. Komisija pa povzetek 
teh določb, ki se uporabljajo za prevoz 
živali v države članice, ki so se odločile za 
obvezno elektronsko identifikacijo, pošlje 
drugim državam članicam v njim 
razumljivem jeziku.

Or. fr

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1760/2000
Člen 9a – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usposabljanje Obveščanje

Or. fr

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1760/2000
Člen 9a  

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da vsaka oseba, 
ki je odgovorna za identifikacijo in 
registracijo živali, prejme navodila in 
smernice glede ustreznih določb te uredbe 
ter glede morebitnih delegiranih in 
izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme 
na podlagi členov 10 in 10a, ter da so na 
voljo ustrezni tečaji usposabljanja.“.

Države članice zagotovijo, da vsaka oseba, 
ki je odgovorna za identifikacijo in 
registracijo živali, prejme navodila in 
smernice glede ustreznih določb te uredbe 
ter glede morebitnih delegiranih in 
izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme 
na podlagi členov 10 in 10a, ter da so na 
voljo ustrezni tečaji usposabljanja. Te 
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informacije po potrebi prejme naslovnik 
brezplačno ob vsaki spremembi ustreznih 
določb.“

Or. fr

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 15
Uredba (ES) št. 1760/2000
Člen 19 – točki (b) in (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) posebnimi navedbami, ki so lahko na 
etiketah; 

črtano

(c) določbami o označevanju, povezanimi 
s poenostavitvijo navedbe porekla; 

Or. fr

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 19 a (novo)
Uredba (ES) št. 1760/2000
Člen 23a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 23a

Spremljanje razvoja
Komisija najpozneje pet let po začetku 
veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo in 
po potrebi ustrezne predloge glede 
njenega izvajanja in sprememb, ki so 
potrebne za dosego ali ohranitev 
optimalne varnosti hrane.“
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OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga uredbe 

Namen tega predloga uredbe je obravnavanje treh pomembnih novih izzivov: 

1) upoštevanje nastajajoče tehnologije za elektronsko identifikacijo govedi iz Uredbe (ES) 
št. 1760/2000;
2) poenostavitev določb o označevanju govejega mesa;
3) posodobitev pravil o pristojnostih Komisije zaradi upoštevanja Lizbonske pogodbe in 
novih določb o delegiranih in izvedbenih aktih. 

Zagotoviti je treba jasno in uporabno zakonodajo o identifikaciji in sledljivosti govedi, s tem 
pa tudi optimalno varnost hrane.

Stališče poročevalke

Varnost hrane je ena glavnih skrbi evropskih državljanov. Evropska zakonodaja jim mora zato 
s potrebnim posodabljanjem in krepitvijo določb zagotoviti optimalno varstvo. Evropska unija 
je tako po krizi zaradi bovine spongiformne encefalopatije (BSE) leta 1997 sprejela stroga 
pravila o identifikaciji in sledljivosti govedi. Poročevalka pozdravlja ta zakonodajni predlog 
Komisije, saj bo goveje meso varnejše za potrošnike. Predlaga pa nekaj dodatnih pojasnil 
glede treh točk besedila. 

1) Elektronska identifikacija

Elektronska identifikacija govedi omogoča pridobitev zanesljivejših podatkov, kar zagotavlja 
boljši sistem sledljivosti, s tem pa tudi večjo varnost hrane. Poleg tega omogoča hitrejšo 
registracijo govedi in avtomatizacijo nekaterih oblik dela ter zagotavlja učinkovitejše 
upravljanje črede. Zato je treba spodbujati razvoj te nove tehnologije, sedanjo zakonodajo pa 
zlasti prilagoditi tako, da bo elektronska identifikacija govedi uradno priznana. Zagotoviti je 
treba tudi usklajene tehnične standarde, da se take metode identifikacije ne bi nenadzorovano 
razvijale in da bi nacionalni sistemi medsebojno delovali. 

Glede na zelo različne razmere v reji govedi v Evropski uniji mora biti elektronska 
identifikacija za živinorejce neobvezna, razen v državah članicah, ki se odločijo, da jo bodo 
uzakonile. Poročevalka se popolnoma strinja s takim pristopom, ki živinorejcem uporabe te 
tehnologije ne predpisuje, jih pa k njej spodbuja. Ker imajo večja gospodarstva in nekateri 
živinorejski sektorji večje možnosti za uporabo elektronske identifikacije, je ustrezno, da se 
lahko za novo metodo odločijo hitreje kot drugi. Poročevalka upa, da se bodo s to uredbo, ko 
se bo trg elektronskih identifikatorjev razširil, cene znižale in da se bo ta metoda identifikacije 
vsesplošno uporabljala v skladu z razvojem po vsem svetu.

Poleg predlogov Komisije poziva, da obveščanje o sistemu identifikacije in registracije živali 
akterjem ne bi smelo povzročati stroškov, s čimer bi zaščitili male kmete in druge akterje. 
Obveščanje naj se po potrebi obnavlja, da bi se upoštevale spremembe Uredbe (ES) 
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št. 1760/2000 ter delegirani in izvedbeni akti, sprejeti na njeni podlagi. Meni tudi, da mora 
Komisija obvestiti države članice o ukrepih, sprejetih na ozemlju tistih držav članic, ki so se 
odločile za obvezno elektronsko identifikacijo, da ne bi bila ovirana trgovina na notranjem 
trgu. 

2) Poenostavitev označevanja

Poročevalka pozdravlja, da želi Komisija poenostaviti označevanje govejega mesa s črtanjem 
določb o neobveznem označevanju, saj njihove prednosti ne odtehtajo velikega upravnega 
bremena. Meni pa, da so ti vidiki, povezani z označevanjem govejega mesa, zajeti v 
horizontalni zakonodaji, zato ne bi smeli biti v pristojnosti Komisije. Vlogo pripravljavca 
zakonodaje mora v celoti prevzeti zakonodajalec.

3) Posodobitev pristojnosti Komisije

Poročevalka se strinja, da se Komisiji podeli pristojnost sprejemanja nekaterih delegiranih in 
izvedbenih aktov. Opozarja pa, da jo lahko Evropski parlament in Svet kadar koli prekličeta 
in da morata biti zakonodajalca popolnoma obveščena o pripravi aktov na podlagi 
Uredbe (ES) št. 1760/2000. Komisijo poziva, naj Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje 
pet let po začetku veljavnosti te uredbe predloži poročilo in po potrebi ustrezne predloge 
glede njenega izvajanja in sprememb, ki so potrebne za dosego ali ohranitev optimalne 
varnosti hrane.


