
P6_TA(2007)0619 

Data introducerii identificării electronice a animalelor din speciile ovină şi 

caprină * 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 decembrie 2007 referitoare la 

propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

21/2004 în ceea ce privește data introducerii identificării electronice a animalelor din 

speciile ovină și caprină (COM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS)) 

 

(Procedura de consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0710), 

– având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către 

Consiliu (C6-0448/2007), 

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A6-0501/2007), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 

2. invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 

alineatul (2) din Tratatul CE; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 

de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în 

mod substanţial propunerea Comisiei; 

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 

Parlamentului.  

 



Text propus de Comisie 
 

Amendamentele Parlamentului 

Amendamentul 6 

Considerentul 5a (nou) 

 (5a) Comisia ar trebui să investigheze, în 

contextul verificării reformei PAC, 

posibilitatea acordării de ajutor fermierilor 

pentru a face faţă costurilor mari de 

achiziţie a utilajelor necesare, prin crearea 

posibilităţii pentru statele membre de a 

include astfel de măsuri în programele lor 

de dezvoltare rurală. 

Amendamentul 1 

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 

Articolul 9 alineatul (3) primul paragraf (Regulamentul (CE) nr. 21/2004) 

"3. Începând cu odată care va fi stabilită în 

conformitate cu procedura prevăzută in 

articolul 13 alineatul (2), identificarea 

electronică conform orientărilor menționate 

la alineatul (1) al acestui articol, precum și 

în conformitate cu prevederile 

corespunzătoare ale secțiunii A a anexei, 

devine obligatorie pentru toate animalele 

născute după această dată. Această dată: 

(a) se stabilește pe baza evaluării 

implicațiilor tehnice, a costurilor și a 

impactului global al utilizării identificării 

electronice; 

(b) trebuie stabilită cel târziu cu 12 luni 

înainte de data la care utilizarea 

identificării electronice devine obligatorie.” 

„3. Începând cu 31 decembrie 2009, 

identificarea electronică conform orientărilor 

menționate la alineatul (1) al acestui articol, 

precum și în conformitate cu prevederile 

corespunzătoare ale secțiunii A a anexei, 

este obligatorie pentru toate animalele 

născute după această dată.  

Amendamentul 2 

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (NOU) 

Articolul 9 alineatul (4a) (nou) (Regulamentul (CE) nr. 21/2004) 

 (2a) La articolul 9 se inserează următorul 

alineat: 

„(4a) Până la 31 decembrie 2009, Comisia 

prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport în care se precizează 

dacă sistemele individuale de identificare 

electronică şi alte sisteme de urmărire sunt 



justificate din punctul de vedere al 

combaterii maladiilor şi în ce mod acestea 

ar putea fi simplificate mai mult pentru 

fermieri şi autorităţile administrative. 

Raportul este însoțit de propuneri 

legislative corespunzătoare.” 

 


