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Zdrowie zwierząt ***II 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2016 r. dotyczące 

stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz 

zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o 

zdrowiu zwierząt”) (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (11779/1/2015 – C8-

0008/2016), 

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez austriacki Bundesrat, w 

której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą 

pomocniczości, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 

10 grudnia 2013 r.1, 

– po konsultacji z Komitetem Regionów, 

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu2 dotyczące wniosku 

Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0260), 

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art.76 Regulaminu, 

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi (A8-0041/2016), 

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu; 

                                                 
1  Dz.U. C 170 z 5.6.2014, s. 104. 
2  Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0381. 



 

 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej 

rezolucji; 

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

4. stwierdza, że akt zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 

aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

6. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po 

stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 

przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 



 

 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

 

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji na temat oporności 

na środki przeciwdrobnoustrojowe i stosowania weterynaryjnych produktów 

leczniczych 

 

W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. Plan działania na rzecz 

zwalczania rosnącego zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe 

(COM(2011)0748) podkreślono rolę zapobiegawczą rozporządzenia w sprawie chorób 

zakaźnych zwierząt („prawo zdrowia zwierząt”) i oczekiwane w związku z tym ograniczenie 

stosowania antybiotyków u zwierząt. Oprócz wymogów określonych w rozporządzeniu, 

wzywa się państwa członkowskie do gromadzenia odpowiednich, porównywalnych i 

wystarczająco szczegółowych danych na temat faktycznego stosowania u zwierząt 

przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych oraz do przesyłania tych danych Komisji 

w celu zapewnienia bardziej ostrożnego stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów 

leczniczych u zwierząt, co ma przyczyniać się do ograniczenia ryzyka oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe. 

 

 

 

Oświadczenie Komisji na temat regularnej sprawozdawczości ze stosowania 

przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych u zwierząt w Unii 

 

 

Komisja zobowiązuje się publikować regularne sprawozdania dotyczące stosowania 

przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych u zwierząt w UE na podstawie danych 

udostępnianych przez państwa członkowskie. 

 

 

Oświadczenie Komisji na temat dobrostanu zwierząt 

 

Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące zapobiegania chorobom zwierząt przenoszonym 

na zwierzęta lub na ludzi oraz zwalczania tych chorób; nie zawiera ono przepisów 

regulujących dobrostan zwierząt, chociaż zdrowie i dobrostan zwierząt są ze sobą powiązane. 

Unia ma dobrze opracowane prawo w zakresie dobrostanu zwierząt obejmujące różne gatunki 

(brojlery, kury nioski, trzodę chlewną, cielęta) i formy działalności (rolnictwo, transport, 

ubój, badania naukowe itp.). Te przepisy w zakresie dobrostanu zwierząt będą nadal 

obowiązywać. Komisja przywiązuje wielką wagę do dobrostanu zwierząt zgodnie z art. 13 

Traktatu i w granicach w nim określonych, co obejmuje pełne wdrożenie przepisów prawnych 

i odpowiednie prace nad nimi. 

 

 

 


