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Datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz * 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o návrhu nařízení 

Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o datum zavedení elektronické 

identifikace ovcí a koz (KOM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS)) 

 

(Postup konzultace) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0710), 

- s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem 

(C6-0448/2007), 

- s ohledem na článek 51 jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0501/2007), 

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 

odpovídajícím způsobem; 

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 

schváleného Parlamentem; 

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 

změnit návrh Komise; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 

 

Znění navržené Komisí 
 

Pozměňovací návrhy Parlamentu 

 

 

Pozměňovací návrh 6 

BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový) 

 (5a) Komise by v rámci kontroly stavu 

reformy společné zemědělské politiky měla 

prověřit možnost pomoci zemědělcům, 

pokud jde o vysoké pořizovací náklady na 

požadované zařízení, tím, že umožní, aby 

členské státy tato opatření začlenily do 



 

svých programů na rozvoj venkova. 

 

 

Pozměňovací návrh 1 

ČL. 1 BOD 1 

Čl. 9 odst. 3 pododstavec 1 (nařízení (ES) č. 21/2004) 

 

„3. Od data, které bude stanoveno v 

souladu s postupem uvedeným v čl. 13 odst. 

2, je elektronická identifikace podle hlavních 

směrů uvedených v odstavci 1 tohoto článku 

a v souladu s příslušnými ustanoveními 

oddílu A přílohy povinná pro všechna 

zvířata narozená po uvedeném datu. 

Uvedené datum: 

a) se stanoví na základě posouzení 

technických důsledků, nákladů a celkového 

dopadu používání elektronické identifikace; 

b) musí být stanoveno nejpozději do 

dvanácti měsíců před datem, od kterého 

bude používání elektronické identifikace 

povinné.“ 

„3. Od 31. prosince 2009 je elektronická 

identifikace podle hlavních směrů 

uvedených v odstavci 1 tohoto článku a v 

souladu s příslušnými ustanoveními oddílu 

A přílohy povinná pro všechna zvířata 

narozená po uvedeném datu.“  

 

 

Pozměňovací návrh 2 

ČL. 1 BOD 2A (NOVÝ) 

Čl. 9 odst. 4a (nový) (nařízení (ES) č. 21/2004) 

 

 (2a) V článku 9 se doplňuje nový odstavec, 

který zní: 

„4a. Do 31. prosince 2009 Komise předloží 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o odůvodněnosti jednotlivých 

elektronických identifikačních systémů a 

jiných systémů pro sledování původu zvířat 

s ohledem na ochranu před nákazami a 

o způsobech, jak lze elektronické 

identifikační systémy dále zjednodušit s 

ohledem na zemědělce a správní orgány. Ke 

zprávě budou případně připojeny 

legislativní návrhy.“ 

 


