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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1760/2000 по отношение на електронната идентификация на едър 
рогат добитък и за заличаване на разпоредбите относно доброволното етикетиране на 
говеждо месо налага да бъде съответно изменена Директива 64/432/ЕИО по отношение 
на компютърните бази данни, които са част от мрежите за надзор в държавите-членки. 
В момента елементите на компютърните бази данни, установени в Директива 
64/432/ЕИО, не включват електронни средства за идентификация. 

Затова Директива 64/432/ЕИО на Съвета следва да бъде изменена в частта, отнасяща се 
до компютърните бази данни, които са част от мрежите за надзор в държавите-членки, 
като се вземе под внимание предложението за регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1760/2000 по отношение на електронната 
идентификация на едър рогат добитък и за заличаване на разпоредбите относно 
доброволното етикетиране на говеждо месо. На тази основа двете предложения са 
представени в рамките на един и същ законодателен пакет.  

Настоящият проект на директива на Европейския парламент и на Съвета няма 
финансово отражение върху бюджета на Европейския съюз. 

Поради това Директива 64/432/ЕИО следва да бъде съответно изменена. 
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 43, параграф 2, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура, 

като имат предвид, че: 

(1) Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани 
със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и 
свине2, се прилага по отношение на търговията с говеда и свине в рамките на 
Съюза. В посочената директива се предвижда, че компетентният орган в 
държавата-членка може да въведе система от мрежи за надзор. Тези мрежи 
включват компютърна база данни, която трябва да съдържа най-малко определен 
набор от елементите, определени в Директива 64/432/ЕИО, сред които 
идентификационния код на всяко животно.  

(2) С Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 
2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат 
добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо3, 
се установяват правила относно използването на електронни средства за 
идентификация на едър рогат добитък.  

(3) Елементите на компютърните бази данни, установени в Директива 64/432/ЕИО, 
не включват електронни средства за идентификация. 

                                                 
1 OВ C xxx, xx.xx.xxxx, стр. xx. 
2 ОВ 121, 29.7.1964 г., стp. 1977/64. 
3 ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1. 
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(4) В интерес на последователността на законодателството на Съюза този елемент 
следва да бъде добавен в предвидения в Директива 64/432/ЕИО списък с 
елементи, които трябва включват компютърните бази данни. 

(5) Поради това Директива 64/432/ЕИО следва да бъде съответно изменена, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА: 

Член 1 

Член 14, параграф 3, част В точка 1) от Директива 64/432/ЕИО се заменя както следва: 

„(1) за всяко животно: 

– уникален идентификационен код, 

– дата на раждане, 

– пол, 

– порода или цвят на козината, 

– идентификационен код на майката или, в случай на животно, внесено от 
трета държава, уникалния идентификационен код на отделните средства 
за идентификация, предоставен на животното от държавата-членка по 
местоназначение в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000, 

– идентификационен номер на стопанството, в което е родено животното, 

– идентификационни номера на всички стопанства, в които е било държано 
животното, и датите на всяка промяна на стопанството, 

– дата на смъртта или клането, 

– вид електронен идентификатор, ако на животното е поставен такъв.“ 

Член 2 

1. Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от […] г. законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се 
съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между 
разпоредбите и настоящата директива.  

Те прилагат тези разпоредби считано от […]. 

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите- 
членки. 
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2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от 
националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с 
настоящата директива. 

Член 3 

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в 
Официален вестник на Европейския съюз. 

Член 4 

Адресати на настоящата директива са държавите-членки. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

За Европейския парламент: За Съвета: 
Председател Председател 


