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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz
(COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0124),

– uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 37 oraz art. 152 ust. 4 lit. b) traktatu WE, zgodnie z 
którymi wniosek ten został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0128/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6 – 0000/2008),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Przyczyną większości kryzysów 
żywnościowych były do tej pory 
zanieczyszczone pasze.

Or. de

Uzasadnienie

Przyczyną poważnych kryzysów żywnościowych w ostatnich 10 latach była prawie zawsze 
pasza (mączka mięsno-kostna w przypadku BSE, dioksyny w paszy dla świń, hormony 
w roztworach cukru przemysłowego stosowanych do karmienia zwierząt itd.).
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W następstwie kryzysu związanego z 
BSE i dioksynami, w 2002 r. 
wprowadzono obowiązek podawania 
odsetku wagowego wszelkich materiałów 
paszowych włączonych do mieszanek 
paszowych. Równolegle, poziom
bezpieczeństwa żywności i pasz został w 
międzyczasie w znaczącym stopniu 
poprawiony w związku z rozporządzeniami 
(WE) nr 178/2002 oraz nr 183/2005, a 
także z odnośnymi środkami 
wykonawczymi, a konkretnie w związku z: 
koncentracją na odpowiedzialności 
podmiotów działających na rynku pasz 
oraz na rynku spożywczym, 
udoskonalonym systemem możliwości 
monitorowania, wprowadzeniem zasady 
HACCP w przedsiębiorstwach paszowych 
oraz wytycznymi dotyczącymi dobrej 
praktyki higienicznej w przedsiębiorstwach 
paszowych. Owe pozytywne dokonania, 
odzwierciedlone w powiadomieniach do 
systemu wczesnego ostrzegania w 
odniesieniu do żywności i pasz, stanowią 
uzasadnienie dla rezygnacji z obowiązku 
podawania odsetku wagowego wszelkich 
materiałów paszowych włączonych do 
mieszanek paszowych. Dokładne wartości 
procentowe mogłyby być podawane na 
zasadzie dobrowolności.

(17) W następstwie kryzysu związanego z 
BSE i dioksynami, w 2002 r. z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego wprowadzono 
obowiązek podawania odsetku wagowego 
wszelkich materiałów paszowych 
włączonych do mieszanek paszowych. 
Poziom bezpieczeństwa żywności i pasz 
został w międzyczasie w znaczącym 
stopniu poprawiony w związku z 
rozporządzeniami (WE) nr 178/2002 oraz 
nr 183/2005, a także z odnośnymi 
środkami wykonawczymi, a konkretnie w 
związku z: koncentracją na 
odpowiedzialności podmiotów 
działających na rynku pasz oraz na rynku 
spożywczym, udoskonalonym systemem 
możliwości monitorowania, 
wprowadzeniem zasady HACCP w 
przedsiębiorstwach paszowych oraz 
wytycznymi dotyczącymi dobrej praktyki 
higienicznej w przedsiębiorstwach 
paszowych. Owe pozytywne dokonania, 
odzwierciedlone w powiadomieniach do 
systemu wczesnego ostrzegania w 
odniesieniu do żywności i pasz, stanowią 
uzasadnienie dla rezygnacji z obowiązku 
podawania odsetku wagowego wszelkich 
materiałów paszowych włączonych do 
mieszanek paszowych. Dokładne wartości 
procentowe mogą być podawane na 
zasadzie dobrowolności, jednak muszą być 
wiadome właściwym organom 
i udostępniane zainteresowanym 
konsumentom na ich wniosek. 

Or. de
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Uzasadnienie

Otwarta deklaracja materiałów paszowych musi zostać zagwarantowana poprzez 
zapewnienie dostępu do tych informacji, mimo że podawanie danych na etykiecie jest 
dobrowolne.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niektórych dziedzinach, w których 
producent nie ma obowiązku etykietowania 
danych szczegółowych, klient powinien 
mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem 
o dodatkowe informacje. Niemniej jednak 
już samo oznaczenie materiałów 
paszowych dodanych do mieszanek 
paszowych, w porządku malejącym ze 
względu na masę, przekazuje istotne 
informacje w sprawie danych dotyczących 
składu. Uwzględniając ostatnie zmiany w 
zakresie prawodawstwa wspólnotowego 
(zapewniające: zwiększone gwarancje w 
szczególności w odniesieniu do HACCP, 
możliwość monitorowania, ścisłe przepisy 
dotyczące higieny oraz rozwój 
wspólnotowych przewodników dobrej 
praktyki higienicznej), należy zezwolić 
wytwórcy na odrzucenie wniosku, jeżeli 
jest on zdania, że ujawnienie, o które 
wystąpiono, narusza jego prawa własności 
intelektualnej. Przypadek taki nie 
naruszyłby bezpieczeństwa żywności i 
paszy, gdyż właściwe organy zawsze mają 
prawo do zapoznania się z dokładnymi 
wartościami procentowymi wszelkich 
materiałów paszowych. 

(19) W niektórych dziedzinach, w których 
producent nie ma obowiązku etykietowania 
danych szczegółowych, klient powinien 
mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem 
o dodatkowe informacje. Niemniej jednak 
już samo oznaczenie materiałów 
paszowych dodanych do mieszanek 
paszowych, w porządku malejącym ze 
względu na masę, przekazuje istotne 
informacje w sprawie danych dotyczących 
składu. Uwzględniając ostatnie zmiany w 
zakresie prawodawstwa wspólnotowego 
(zapewniające: zwiększone gwarancje w 
szczególności w odniesieniu do HACCP, 
możliwość monitorowania, ścisłe przepisy 
dotyczące higieny oraz rozwój 
wspólnotowych przewodników dobrej 
praktyki higienicznej), należy zezwolić 
wytwórcy na ograniczenie zakresu 
podawanych informacji do składników, 
które stanowią ponad dwa procent masy 
mieszanki paszowej, jeżeli może on
udowodnić, że ujawnienie, o które 
wystąpiono, narusza jego prawa własności 
intelektualnej. Przypadek taki nie 
naruszyłby bezpieczeństwa żywności i 
paszy, gdyż właściwe organy zawsze mają 
prawo do zapoznania się z dokładnymi 
wartościami procentowymi wszelkich 
materiałów paszowych oraz muszą 
przekazać te informacje konsumentom 
w przypadku uzasadnionego podejrzenia 
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naruszenia obowiązujących przepisów. 

Or. de

Uzasadnienie

Wytwórca powinien móc powoływać się na prawo własności intelektualnej jedynie wówczas, 
kiedy może to udowodnić. Ponadto zgodnie z danymi wytwórców własność intelektualna 
dotyczy wyłącznie mikroskładników, które stanowią mniej niż 2% mieszanki paszowej. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) W przypadku, gdy mączka mięsno-
kostna kategorii 3 w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 
produkowana z resztek z uboju zwierząt 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
może być wykorzystywana jako materiał 
paszowy dla nieprzeżuwaczy na 
warunkach określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 1774/2002 oraz w rozporządzeniu 
(WE) nr 999/2001, należy zapewnić 
umieszczenie na etykiecie jednoznacznej 
informacji o obecności tej mączki mięsno-
kostnej w mieszance paszowej.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja zapowiedziała zmianę rozporządzenia nr 999/2001, która mogłaby doprowadzić do 
dopuszczenia obecności mączki mięsno-kostnej kategorii 3 w określonych paszach dla 
nieprzeżuwaczy. W takim przypadku należy zapewnić umieszczenie na etykiecie jednoznacznej 
informacji o obecności tej mączki mięsno-kostnej w mieszance paszowej poprzez wymienienie 
wykorzystywanych materiałów paszowych zgodnie z art. 17. 
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. 
w sprawie niepożądanych substancji w 
paszach zwierzęcych nie rozstrzyga kwestii 
etykietowania pasz zawierających 
nadmierne ilości niepożądanych substancji, 
dlatego też powinno się ustanowić 
stosowne przepisy. 

(20) Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. 
w sprawie niepożądanych substancji w 
paszach zwierzęcych nie rozstrzyga kwestii 
etykietowania pasz zawierających 
nadmierne ilości niepożądanych substancji, 
dlatego też powinno się ustanowić 
stosowne przepisy celem 
zagwarantowania przestrzegania zakazu 
rozcieńczania określonego w art. 5 
dyrektywy 2002/32/WE oraz celem 
wykluczenia możliwości przedostania się 
na rynek partii przeznaczonych do 
detoksykacji lub usunięcia. 

Or. de

Uzasadnienie

Pasze zanieczyszczone nie mogą przedostać się do łańcucha pokarmowego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Doświadczenie związane z 
angażowaniem zainteresowanych stron do 
ustanawiania norm przy użyciu 
wspólnotowych wytycznych w dziedzinie 
higieny pasz było całkowicie pozytywne. 
Wypracowanie przez zainteresowane 
strony rozszerzonego wykazu mogło być 
bardziej elastyczne i lepiej dostosowane do 
potrzeb informacyjnych użytkownika niż w 
przypadku podjęcia takiej próby przez 

(24) Doświadczenie związane z 
angażowaniem zainteresowanych stron do 
ustanawiania norm przy użyciu 
wspólnotowych wytycznych w dziedzinie 
higieny pasz było całkowicie pozytywne. 
Wypracowanie przez zainteresowane 
strony rozszerzonego wykazu mogło być 
bardziej elastyczne i lepiej dostosowane do 
potrzeb informacyjnych użytkownika niż w 
przypadku podjęcia takiej próby przez 
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prawodawcę. Zainteresowane strony mogą 
podejmować decyzje co do dokładanych 
przez nie starań w zależności od wartości 
wykazu materiałów paszowych. Bieżące 
wykazy materiałów paszowych w 
dyrektywach 96/25/WE i 82/471/EWG 
powinny stanowić wstępną wersję 
wspólnotowego katalogu materiałów 
paszowych, który zostanie uzupełniony 
przez zainteresowane strony zgodnie z ich 
interesami. Stosowanie katalogu powinno 
być dobrowolne, jednak aby zapobiec 
wprowadzeniu nabywcy w błąd co do 
rzeczywistej tożsamości danego produktu, 
wytwórca powinien wskazać, czy 
wykorzystuje oznaczenia wyszczególnione
w katalogu, mimo że się do niego nie 
stosuje.

prawodawcę. Zainteresowane strony mogą 
podejmować decyzje co do dokładanych 
przez nie starań w zależności od wartości 
wykazu materiałów paszowych. Bieżące 
wykazy materiałów paszowych w 
dyrektywach 96/25/WE i 82/471/EWG 
powinny stanowić wstępną wersję 
wspólnotowego katalogu materiałów 
paszowych, który zostanie odpowiednio
uzupełniony przez zainteresowane strony. 
Przestrzeganie określonych w katalogu
kryteriów dla materiałów paszowych
powinno być dobrowolne. Jednak aby 
zapobiec wprowadzeniu nabywcy w błąd 
co do rzeczywistej tożsamości danego 
produktu, wytwórca musi udzielić 
odpowiednich informacji, jeżeli nie 
przestrzega kryteriów określonych w 
katalogu. 

Or. de

Uzasadnienie

Katalog musi zawierać informacje o każdym materiale paszowym wykorzystywanym 
w mieszankach paszowych. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Nowoczesne etykietowanie ułatwia 
utworzenie konkurencyjnego otoczenia 
rynkowego, w którym dynamiczne, 
efektywne i nowatorskie podmioty mogą w 
pełni wykorzystać etykietowanie do celów 
sprzedaży swoich produktów. 
Uwzględniając zarówno relacje między 
przedsiębiorstwami w ramach 
wprowadzania do obrotu pasz dla zwierząt 
gospodarskich, jak i wzajemny stosunek 

(25) Nowoczesne etykietowanie ułatwia 
utworzenie konkurencyjnego otoczenia 
rynkowego, w którym dynamiczne, 
efektywne i nowatorskie podmioty mogą w 
pełni wykorzystać etykietowanie do celów 
sprzedaży swoich produktów. 
Uwzględniając zarówno relacje między 
przedsiębiorstwami w ramach 
wprowadzania do obrotu pasz dla zwierząt 
gospodarskich, jak i wzajemny stosunek 



PR\729030PL.doc 11/30 PE407.923v01-00

PL

pomiędzy producentem a nabywcą karmy 
dla zwierząt domowych, kodeksy dobrego 
etykietowania w odniesieniu do obu 
wspomnianych dziedzin mogłyby stanowić 
użyteczny środek do osiągnięcia celów w 
zakresie nowoczesnego etykietowania. 
Wspomniane kodeksy mogą interpretować 
ramy określone dla etykietowania 
dobrowolnego. 

pomiędzy producentem a nabywcą karmy 
dla zwierząt domowych, kodeksy dobrego 
etykietowania w odniesieniu do obu 
wspomnianych dziedzin mogłyby stanowić 
użyteczny środek do osiągnięcia celów w 
zakresie nowoczesnego etykietowania. 
Wspomniane kodeksy stanowią pożyteczny 
instrument wspierający przedsiębiorstwa 
we wdrażaniu przepisów dotyczących 
etykietowania pasz.

Or. de

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że wytyczne i kodeksy przyczyniają się do praktycznego wdrażania 
przepisów prawnych. Mogą one ułatwić interpretację możliwości przewidzianych w 
prawodawstwie, nie stanowią jednak instrumentu uelastyczniania. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dyrektywy 90/167/EWG; (a) dyrektywy 90/167/EWG 
ustanawiającej warunki przygotowania, 
wprowadzania do obrotu i użycia pasz 
leczniczych;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawkę wprowadzono dla jasności.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) dyrektywy 2002/32/WE; (b) dyrektywy 2002/32/WE w sprawie 
niepożądanych substancji w paszach 
zwierzęcych;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawkę wprowadzono dla jasności.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pasze spełniają przepisy techniczne 
dotyczące zanieczyszczeń i innych 
wskaźników chemicznych, o których 
mowa w załączniku I.

3. Pasze spełniają przepisy techniczne 
dotyczące zanieczyszczeń i innych 
wskaźników chemicznych, o których 
mowa w art. 6a.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniom i obciążeniom chemicznym pasz są 
bezpośrednio związane z bezpieczeństwem żywnościowym i dlatego nie powinny być 
przedmiotem samoregulacji sektora.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwe organy przekazują 
konsumentom informacje przekazane 
zgodnie z ust. 2, jeżeli są zdania, że 
podejrzenie naruszeń obowiązujących 
przepisów uzasadnia takie przekazanie 
informacji w odpowiedzi na wniosek 
zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b). W 
niektórych przypadkach organ uzależnia 
dalsze przekazanie informacji od 
podpisania oświadczenia o zachowaniu 
poufności.

Or. de

Uzasadnienie

Otwarta deklaracja materiałów paszowych musi zostać zagwarantowana poprzez 
zapewnienie dostępu do tych informacji w przypadku uzasadnionego podejrzenia, mimo że 
podawanie danych na etykiecie jest dobrowolne.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 - ustęp 2 - akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze względu na szczególnie pilną potrzebę 
Komisja może zastosować tryb pilny, o 
którym mowa w art. 29 ust. 4a w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
konsumenta; 

Or. de
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Uzasadnienie

W celu ochrony konsumenta Komisja powinna mieć możliwość wprowadzenia zakazu 
dotyczącego określonych materiałów w paszach ze skutkiem natychmiastowym. W takich 
przypadkach powinno się stosować tryb pilny. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Określanie dopuszczalnych poziomów 

zanieczyszczeń i substancji pomocniczych
Uwzględniając dowody naukowe, postęp 
technologiczny, zawiadomienia w ramach 
systemu wczesnego ostrzegania w 
odniesieniu do żywności i pasz lub wyniki 
kontroli urzędowych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004, 
Komisja określa dopuszczalne poziomy 
dla zanieczyszczeń wynikających 
z procesu wytwarzania oraz dla substancji 
pomocniczych w paszach.
Środki te, które mają na celu 
wprowadzenie zmian do innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 29 ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji wytwórcy odpowiadają za określenie w katalogu maksymalnych 
ilości zanieczyszczeń wynikających z procesu wytwarzania oraz maksymalnej ilości substancji 
pomocniczych (patrz załącznik I). Ponieważ te zanieczyszczenia chemiczne i substancje 
pomocnicze mogą czasem mieć wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, określenie wartości 
dopuszczalnych powinno zostać dokonane przez Komisję i podlegać kontroli prawodawcy.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z procedurą określoną w art. 29 
ust. 2 Komisja może przyjąć wytyczne 
wyjaśniające różnice pomiędzy 
materiałami paszowymi, dodatkami 
paszowymi i lekami weterynaryjnymi.

Zgodnie z procedurą określoną w art. 29 
ust. 4 Komisja może przyjąć wytyczne 
wyjaśniające różnice pomiędzy 
materiałami paszowymi, dodatkami 
paszowymi i lekami weterynaryjnymi.

Or. de

Uzasadnienie
Ponieważ przy wyjaśnianiu zakresu niniejszego rozporządzenia chodzi o środki, które mają 
zasięg ogólny i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, 
między innymi poprzez dodanie nowych elementów, należy je przyjąć zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla warunków stosowania, 
przewidzianych w rozporządzeniu 
zatwierdzającym odpowiedni dodatek 
paszowy, mieszanki paszowe 
uzupełniające nie zawierają dodatków 
paszowych dodanych w ilościach 
przekraczających 100-krotnie odpowiednią 
ustaloną maksymalną zawartość w 
mieszankach paszowych pełnoporcjowych 
lub pięciokrotnie w przypadku 
kokcydiostatyków i histomonostatyków.

Bez uszczerbku dla warunków stosowania, 
przewidzianych w rozporządzeniu 
zatwierdzającym odpowiedni dodatek 
paszowy, mieszanki paszowe 
uzupełniające nie zawierają dodatków 
paszowych dodanych w ilościach 
przekraczających 50-krotnie odpowiednią 
ustaloną maksymalną zawartość w 
mieszankach paszowych pełnoporcjowych 
lub pięciokrotnie w przypadku 
kokcydiostatyków i histomonostatyków. W 
indywidualnych przypadkach można za 
zezwoleniem odpowiedzialnego 
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weterynarza zastosować większe ilości 
mieszanek paszowych uzupełniających lub 
mieszanek specjalnych. 

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku zbyt stężonych uzupełniających mieszanek paszowych zachodzi ryzyko 
odmierzenia niewłaściwej ilości dodatków paszowych. Dotyczy to nie tylko kokcydiostatyków i 
histomonostatyków. Na wyjątkowe zastosowanie większych ilości mieszanek paszowych 
uzupełniających musi wyrazić zgodę odpowiedzialny weterynarz. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli w oparciu o dostępne informacje 
naukowe i techniczne Komisja ma 
podstawy przypuszczać, że zastosowanie 
określonych pasz może nie zaspokajać 
szczególnych planowanych potrzeb 
żywieniowych, lub że może wywierać 
negatywny wpływ na zdrowie zwierząt, 
zdrowie ludzi, środowisko i dobrostan 
zwierząt, Komisja przekazuje wniosek o 
ocenę wraz z dokumentacją Europejskiemu 
Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(Urzędowi) w terminie trzech miesięcy. 
Urząd wydaje opinię w terminie sześciu 
miesięcy od otrzymania wniosku. 
Wspomniany termin ulega przedłużeniu w 
każdym przypadku, gdy Urząd zwraca się 
do wnioskodawcy o informacje 
uzupełniające.

4. Jeżeli w oparciu o dostępne informacje 
naukowe i techniczne Komisja lub 
państwo członkowskie ma podstawy 
przypuszczać, że zastosowanie 
określonych pasz może nie zaspokajać 
szczególnych planowanych potrzeb 
żywieniowych, lub że może wywierać 
negatywny wpływ na zdrowie zwierząt, 
zdrowie ludzi, środowisko i dobrostan 
zwierząt, Komisja lub państwo 
członkowskie przekazuje wniosek o ocenę 
wraz z dokumentacją Europejskiemu 
Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(Urzędowi) w terminie trzech miesięcy. 
Urząd wydaje opinię w terminie sześciu 
miesięcy od otrzymania wniosku. 
Wspomniany termin ulega przedłużeniu w 
każdym przypadku, gdy Urząd zwraca się 
do wnioskodawcy o informacje 
uzupełniające.

Or. de



PR\729030PL.doc 17/30 PE407.923v01-00

PL

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny również mieć możliwość złożenia wniosku o naukową ocenę 
danych podanych przez wytwórców przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W obrębie przedsiębiorstwa będącego 
pod ich kontrolą podmioty działające na 
rynku pasz zapewniają, że dane 
szczegółowe podlegające obowiązkowemu 
etykietowaniu mogą być przekazane na 
całej długości łańcucha żywnościowego, 
aby zapewnić przekazanie informacji 
użytkownikowi końcowemu zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

5. W obrębie przedsiębiorstwa będącego 
pod ich kontrolą podmioty działające na 
rynku pasz zapewniają, że dane 
szczegółowe podlegające obowiązkowemu 
etykietowaniu zostaną przekazane na całej 
długości łańcucha żywnościowego, aby 
zapewnić przekazanie informacji 
użytkownikowi końcowemu zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. de

Uzasadnienie

Przekazywanie informacji wzdłuż łańcucha żywnościowego stanowi jeden z podstawowych 
wymogów monitorowania i bezpieczeństwa żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
178/2002. 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) osoba odpowiedzialna za etykietowanie 
dostarcza na wniosek właściwego organu 
naukowe potwierdzenie prawdziwości 
oświadczenia, za pośrednictwem 
publicznie dostępnych dowodów 

(b) osoba odpowiedzialna za etykietowanie 
dostarcza na wniosek właściwego organu 
naukowe potwierdzenie prawdziwości 
oświadczenia, za pośrednictwem 
publicznie dostępnych dowodów 
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naukowych, lub przy użyciu 
udokumentowanych badań 
przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo. 
Naukowe potwierdzenie jest dostępne w 
czasie, gdy pasze są wprowadzane na 
rynek.

naukowych, lub przy użyciu 
udokumentowanych badań 
przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo. 
Naukowe potwierdzenie jest dostępne w 
czasie, gdy pasze są wprowadzane na 
rynek. Po tym czasie konsumenci mają 
prawo otrzymać to potwierdzenie naukowe 
od właściwego organu lub domagać się od 
tego organu dostarczenia potwierdzenia 
od wytwórcy.

Or. de

Uzasadnienie

Musi istnieć możliwość weryfikacji informacji reklamowych i twierdzeń. Odpowiednim 
rozwiązaniem wydaje się być konieczność przedstawienia potwierdzenia naukowego na 
wniosek właściwego organu, nie zaś automatycznie. Powinna jednak istnieć również 
możliwość otrzymania przez konsumentów wystarczających dowodów od danego organu, 
ewentualnie możliwość domagania się uzyskania dowodu od wytwórcy.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla ust. 1 oświadczenia 
dotyczące optymalizacji żywienia oraz 
wsparcia lub ochrony warunków 
fizjologicznych są dopuszczalne, jeżeli nie 
są oparte o działanie farmakologiczne lub 
immunologiczne.

2. Bez uszczerbku dla ust. 1 oświadczenia 
dotyczące optymalizacji żywienia oraz 
wsparcia lub ochrony warunków 
fizjologicznych są dopuszczalne, jeżeli nie 
są oparte o działanie farmakologiczne lub 
konkretne działanie immunologiczne.

Or. de

Uzasadnienie

Informacje o ogólnym działaniu immunologicznym powinny generalnie być możliwe, jeżeli 
można je udowodnić zgodnie z ust. 1. Dotyczy to wyłącznie twierdzeń ogólnych, takich jak 
„wzmacnia system odpornościowy”, nie dotyczy zaś przypuszczalnego zapobiegania lub 
leczenia chorób (jak w przypadku szczepionek), co wyraźnie wyklucza ust. 3. 
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) jeżeli jest dostępny, numer 
identyfikacyjny zakładu, przyznany 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) 
nr 1774/2002 lub z art. 10 rozporządzenia 
(WE) nr 183/2005. W przypadku, gdy 
wytwórca posiada kilka numerów, korzysta 
on z numeru otrzymanego na mocy 
rozporządzenia 183/2005;

(c) numer identyfikacyjny zakładu, 
przyznany zgodnie z art. 17 rozporządzenia 
(WE) nr 1774/2002 lub z art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 183/2005. W 
przypadku, gdy wytwórca posiada kilka 
numerów, korzysta on z numeru 
otrzymanego na mocy rozporządzenia 
183/2005. Właściwy organ wydaje 
gospodarstwom zarejestrowanym zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 na 
wniosek wytwórcy numer identyfikacyjny 
w formacie określonym w rozdziale II 
załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 
183/2005;

Or. de

Uzasadnienie

Jak określono w dyrektywie 95/69/WE oraz dyrektywie 98/51/WE, numery identyfikacyjne 
przedsiębiorstw powinny mieć jednolity format. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
183/2005 w sprawie higieny pasz numery identyfikacyjne będą miały jednolity format, jednak 
nie będą przyznawane gospodarstwom (paszowym), które nie podlegają obowiązkowi 
rejestracji w rozumieniu tego rozporządzenia. Na wniosek zainteresowanego wytwórcy numer 
ten powinien zostać przyznany, aby zapewnić jednolitość etykietowania oraz możliwość 
kontroli pochodzenia produktów.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy stosowana nazwa 
materiału paszowego odpowiada jednej z 
nazw zamieszczonych w katalogu 
wspólnotowym, o którym mowa w art. 25, 
natomiast osoba odpowiedzialna za 
etykietowanie nie stosuje się do jego 

3. W przypadku, gdy stosowana nazwa 
materiału paszowego odpowiada jednej z 
nazw zamieszczonych w katalogu 
wspólnotowym, o którym mowa w art. 25, 
natomiast osoba odpowiedzialna za 
etykietowanie nie stosuje się do jego 
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przepisów, jest to w sposób wyraźny 
oznaczone na etykiecie.

przepisów lub produkt nie odpowiada 
określonym tam kryteriom, jest to w 
sposób wyraźny oznaczone na etykiecie.

Or. de

Uzasadnienie

W katalogu określono kryteria jakościowe dotyczące pewnych materiałów paszowych (np. 
zawartoć protein w otrębach pszennych). Jeżeli wytwórca używa nazw zawartych w katalogu, 
nie stosuje się jednak do wymogów jakościowych, należy to wyraźnie oznaczyć na etykiecie 
(np. otręby pszenne: „zawartość skrobi poniżej X %”) 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w przypadku, gdy odsetki wagowe 
materiałów paszowych dodanych do 
mieszanek paszowych dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności 
nie są podane na etykiecie, wytwórca 
udostępnia na żądanie informacje 
dotyczące danych o składzie ilościowym w 
zakresie +/– 15 % wartości stosownie do 
formy użytkowej paszy, chyba że uważa te 
informacje za szczególnie chronione z 
handlowego punktu widzenia oraz że ich 
ujawnienie mogłoby naruszyć jego prawa 
własności intelektualnej;

(b) w przypadku, gdy odsetki wagowe 
materiałów paszowych dodanych do 
mieszanek paszowych dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności 
nie są podane na etykiecie, wytwórca 
udostępnia nabywcy na żądanie informacje 
dotyczące danych o dokładnym składzie 
ilościowym stosownie do rzeczywistej
formy użytkowej paszy. Przepis ten nie 
dotyczy materiałów paszowych 
stanowiących 2% masy mieszanki 
paszowej lub mniej, jeżeli wytwórca uważa 
te informacje za szczególnie chronione z 
handlowego punktu widzenia oraz może 
w sposób uzasadniony udowodnić, że ich 
ujawnienie naruszyłoby jego prawa 
własności intelektualnej;

Or. de

Uzasadnienie

Wytwórca może powoływać się na prawo własności intelektualnej jedynie wówczas, kiedy 
może to udowodnić. Ponadto zgodnie z danymi wytwórców własność intelektualna dotyczy 
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wyłącznie mikroskładników, które stanowią mniej niż 2% mieszanki paszowej. Przewidziany 
w obecnie obowiązującym rozporządzeniu zakres +/- 15 % wartości pozwala wytwórcy na 
pewną elastyczność przy drukowaniu etykiet (a priori). W przypadku zapytania (a posteriori) 
znany jest dokładny skład, dlatego ta elastyczność nie jest konieczna. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na etykiecie karmy dla zwierząt 
domowych należy podać bezpłatny numer 
telefonu, aby umożliwić klientom 
uzyskanie informacji wykraczających poza 
obowiązkowe dane szczegółowe 
dotyczących:

Na etykiecie karmy dla zwierząt
domowych należy podać możliwość 
bezpłatnego kontaktu, aby umożliwić 
klientom skorzystanie z praw do uzyskania
informacji wykraczających poza 
obowiązkowe dane szczegółowe 
dotyczących:

Or. de

Uzasadnienie

Bezpłatny numer telefonu stanowi tylko jedną z wielu możliwości dostępu klienta do 
dodatkowych informacji o dokładnym składzie karmy dla zwierząt domowych. Udostępnienie 
bezpłatnego numeru telefonu (jeśli to możliwie w kilku językach urzędowych UE) stanowiłoby 
niewspółmierne obciążenie szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W odniesieniu do ilości karmy dla 
zwierząt domowych nieprzekraczających 
dziennego zapotrzebowania 
odpowiedniego gatunku zwierzęcia, 
sprzedawanej w opakowaniach 
zawierających pewną liczbę pojemników, 

7. W odniesieniu do pojemników z karmą
dla zwierząt domowych 
nieprzekraczających dziennego 
zapotrzebowania odpowiedniego gatunku 
zwierzęcia, sprzedawanej w opakowaniach 
zawierających pewną liczbę pojemników, 
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dane szczegółowe określone w art. 15 
lit. b), c) i f) oraz art. 17 ust. 1 lit. c), e) i f) 
mogą być podane wyłącznie na 
opakowaniu, zamiast na każdym z 
pojemników. 

dane szczegółowe określone w art. 15 
lit. b), c) i f) oraz art. 17 ust. 1 lit. c), e) i f) 
mogą być podane wyłącznie na 
opakowaniu, zamiast na każdym z 
pojemników. 

Or. de

Uzasadnienie

Wiele karm dla zwierząt domowych sprzedaje się w formie wielopaków. W takim wypadku 
właściwe jest określenie obowiązkowych wymogów w odniesieniu do opakowania.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wytwórca chcący wykorzystać 
materiał paszowy, który jak dotąd nie był 
wymieniany w katalogu, musi uprzednio 
złożyć wniosek o wpisanie tego materiału 
do katalogu zgodnie z art. 27 ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Katalog nie stanowi urzędowej listy materiałów dopuszczalnych, lecz tworzony jest przez 
sektor na własną odpowiedzialność. Nowy materiał paszowy stosowany przez wytwórcę musi 
zostać wpisany do katalogu za zgodą podmiotów rynkowych oraz odpowiednich organów.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja popiera opracowanie dwóch 
wspólnotowych kodeksów dobrej praktyki 

1. Komisja popiera opracowanie dwóch 
wspólnotowych kodeksów dobrej praktyki 
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etykietowania (zwanych dalej 
„kodeksami”), jednego w odniesieniu do 
karmy dla zwierząt domowych, a drugiego 
w odniesieniu do pasz dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności. 
Odnoszą się one do zakresu etykietowania 
dobrowolnego, przewidzianego w art. 22, i 
wspierają poprawę adekwatności 
etykietowania.

etykietowania (zwanych dalej 
„kodeksami”), jednego w odniesieniu do 
karmy dla zwierząt domowych, a drugiego 
w odniesieniu do pasz dla zwierząt 
wykorzystywanych do produkcji żywności. 
Wspierają one wytwórców w praktycznym 
wdrażaniu przepisów dotyczących 
etykietowania i określają możliwości
etykietowania dobrowolnego, 
przewidzianego w art. 22.

Or. de

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że wytyczne i kodeksy przyczyniają się do praktycznego wdrażania 
przepisów prawnych. Mogą one ułatwić interpretację możliwości przewidzianych w 
prawodawstwie, nie należy ich jednak traktować jako instrument uelastyczniania. 

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku tworzenia katalogu i 
kodeksów, są one właściwie 
opracowywane i zmieniane przez 
wszelkich odpowiednich przedstawicieli 
europejskich sektorów przedsiębiorstw 
paszowych:

W przypadku tworzenia katalogu i 
kodeksów, są one właściwie 
opracowywane i zmieniane przez 
wszelkich odpowiednich przedstawicieli 
europejskich sektorów przedsiębiorstw 
paszowych (wytwórców i konsumentów):

Or. de

Uzasadnienie

W procesie tworzenia i zmieniania katalogu i kodeksów powinni uczestniczyć zarówno 
wytwórcy, jak i konsumenci. 



PE407.923v01-00 24/30 PR\729030PL.doc

PL

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza katalog, projekty 
kodeksów oraz projekty zmian do nich 
zgodnie z procedurą określoną w art. 29 
ust. 2, o ile spełnione są następujące 
warunki:

Komisja zatwierdza katalog, projekty 
kodeksów oraz projekty zmian do nich 
zgodnie z procedurą określoną w art. 29 
ust. 4, o ile spełnione są następujące 
warunki:

Or. de

Uzasadnienie

Przy tworzeniu i zmienianiu katalogu i kodeksów chodzi o środki o zasięgu ogólnym, które 
powodują zmiany innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, między innymi 
poprzez dodanie. Środki te powinny być zatem podejmowane zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja publikuje tytuły i odniesienia 
do katalogu i kodeksów w serii C 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3. Komisja publikuje katalog i kodeksy w 
serii C Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Opublikowanie przyczynia się do zwiększenia przejrzystości. 
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu zastosowanie mają art. 5a ust. 1, 2, 
4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE z 
uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wprowadzenie trybu pilnego, aby umożliwić Komisji wprowadzanie 
zakazów ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z art. 6. 

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Materiały paszowe muszą być, zgodnie z 
dobrymi praktykami wytwarzania 
ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) 
nr 183/2005, wolne od zanieczyszczeń 
chemicznych wynikających z ich procesu 
wytwórczego i pomocy przetwórczych, o 
ile w katalogu określonym w art. 25 nie 
została ustalona szczególna maksymalna 
zawartość.

1. Materiały paszowe muszą być, zgodnie z 
dobrymi praktykami wytwarzania 
ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) 
nr 183/2005, wolne od zanieczyszczeń 
chemicznych wynikających z ich procesu 
wytwórczego i pomocy przetwórczych, o 
ile nie została ustalona szczególna 
maksymalna zawartość zgodnie z art. 6a.

Or. de

Uzasadnienie

Określenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych wynikających z procesu 
wytwarzania oraz substancji pomocniczych ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa 
żywności i powinno zostać ujęte w tekście legislacyjnym.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V– rozdział I – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiot działający na rynku pasz, 
wprowadzający pasze na rynek, ujawnia 
klientowi na jego żądanie nazwy dodatków 
paszowych niewymienionych w ust. 1.

3. Podmiot działający na rynku pasz, 
wprowadzający pasze na rynek, ujawnia 
klientowi na jego żądanie nazwy i inne 
dane określone w ust. 1 dotyczące 
dodatków paszowych niewymienionych w 
ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 17 w przypadku złożenia odnośnego wniosku konieczne jest 
zagwarantowanie zasadniczego dostępu do informacji dotyczących składu paszy, a także 
stosowania dodatków paszowych, nawet jeżeli nie ma obowiązku podawania tych danych na 
etykiecie.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI - rozdział I - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podmiot działający na rynku pasz, 
wprowadzający pasze na rynek, ujawnia 
na wniosek klienta nazwy i inne dane 
określone w ust. 1 dotyczące dodatków 
paszowych niewymienionych w ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 17 w przypadku złożenia odnośnego wniosku konieczne jest 
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zagwarantowanie zasadniczego dostępu do informacji dotyczących składu paszy, a także 
stosowania dodatków paszowych, nawet jeżeli nie ma obowiązku podawania tych danych na 
etykiecie.

UZASADNIENIE

Wniosek Komisji przewiduje zasadniczą zmianę europejskiego prawa dotyczącego pasz. 
Chodzi przy tym zarówno o uproszczenie prawodawstwa, jak i o dostosowanie prawa 
dotyczącego pasz do przepisów dotyczących żywności. 
Następujące, przedstawione poniżej elementy stanowią podstawę wniosku legislacyjnego: 

1. „Otwarta deklaracja” materiałów paszowych

Podawanie informacji o materiałach, z których składa się mieszanka paszowa, oraz ich 
dokładnej ilości („otwarta deklaracja”) było jednym z głównych postulatów Parlamentu 
Europejskiego w następstwie kryzysu związanego z BSE oraz wniosków kierowanych do 
Komisji przez komisję śledczą w sprawie BSE (zob. rezolucja z dnia 19 lutego 1997 r. 
w sprawie końcowych wniosków tymczasowej komisji śledczej w sprawie BSE). 

Parlament przykładał ogromną wagę nie tylko do zapewnienia konsumentom jak najlepszej 
ochrony, ale również do tego, aby dzięki jasnemu i przejrzystemu etykietowaniu mogli oni 
samodzielnie decydować, które produkty żywnościowe i jakiego pochodzenia chcieliby 
wybrać z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie. To samo dotyczy także rolników, którzy przy 
zakupie mieszanek paszowych muszą również polegać na jednoznacznym etykietowaniu.

W swoim wniosku legislacyjnym w sprawie późniejszej dyrektywy nr 2002/2/WE dotyczącej 
obrotu mieszankami paszowymi Komisja wystąpiła z odpowiednią propozycją, przewidującą 
obowiązek sporządzenia wykazu materiałów paszowych, który zawierałby informacje 
o dokładnym składzie procentowym w masie. Mimo że PE zatwierdził te środki w pierwszym 
i drugim czytaniu, Rada przeciwstawiła się wprowadzeniu otwartej deklaracji. Na zwołanym 
następnie posiedzeniu komitetu pojednawczego Rada i Parlament osiągnęły porozumienie, 
które z jednej strony zaleca umieszczenie obowiązkowej deklaracji materiałów paszowych na 
etykiecie lub w załączonej ulotce, zawierającej informacje o ich odsetku wagowym, z drugiej 
zaś strony dopuszcza margines tolerancji +/–15% zadeklarowanej wartości (art. 1 ust. 4 
dyrektywy 2002/2/WE). Natomiast klient ma prawo wystąpienia z wnioskiem i uzyskania 
informacji na temat dokładnego składu mieszanek paszowych (art. 1 ust. 1 dyrektywy 
2002/2/WE)1.

Przepis ten został zaskarżony przez przedsiębiorstwa i wiele państw członkowskich przed 
Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Jednak w swoim orzeczeniu z dnia 6 grudnia 
2005 r. Trybunał potwierdził jednoznacznie zgodność dyrektywy z prawem i odrzucił 
zdecydowaną większość krytycznych uwag podmiotów składających skargę. Trybunał 
zgodził się z argumentacją składających skargę tylko w jednym punkcie i skrytykował 

                                               
1 Zob. sprawozdania A5-0233/2000, A5-0079/2001 i A5-0421/2001.
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„dokładną informację na żądanie”, o której mowa w art. 1 ust. 1, jako niewspółmierną do 
deklarowanego celu dyrektywy (ochrona zdrowia), przy czym ETS porównał wartość dodaną 
dla ochrony zdrowia uzyskiwaną dzięki precyzyjnej informacji podanej na żądanie i 
wynikające z niej dodatkowe nakłady ponoszone przez producentów. 

W opierającej się na tym orzeczeniu procedurze legislacyjnej1 dotyczącej zmiany dyrektywy 
2002/2/WE Parlament i Rada uzgodniły, że w obliczu zapowiedzianych propozycji 
gruntownych zmian prawa dotyczącego pasz nie wprowadzą w akcie podstawowym żadnych 
zmian wykraczających poza wykonanie orzeczenia Trybunału, ponieważ „spodziewają się, że 
w związku z tym ponownie zostanie dokonany przegląd kwestii tak zwanej „otwartej 
deklaracji” w sprawie składników, i oczekują nowych wniosków Komisji uwzględniających 
zarówno interesy rolników zainteresowanych otrzymaniem dokładnych i szczegółowych 
informacji na temat składników mieszanek paszowych, jak i interesy przemysłu, któremu 
zależy na odpowiedniej ochronie tajemnic handlowych2.”

W związku z tym przygotowano przedmiotowy wniosek legislacyjny. Przewiduje on 
podawanie informacji o materiałach paszowych w porządku malejącym, przy czym podanie 
składu procentowego w masie jest nadal dobrowolne.  Zgodnie z art. 17 ust. 2 nabywca może 
wystąpić do wytwórcy z wnioskiem o podanie składu paszy. Zgodnie z propozycją Komisji 
wytwórca może jednak odmówić udostępnienia tych informacji, jeżeli uważa, „że ich 
ujawnienie mogłoby naruszyć jego prawa własności intelektualnej.”

Sprawozdawca jest zdania, że w świetle orzeczenia ETS w sprawie etykietowania pasz należy 
mieć na uwadze, iż uwzględnienia wymaga zarówno prawo nabywcy do uzyskania 
informacji, jak i uzasadniona potrzeba ochrony własności intelektualnej wytwórcy. Jednak 
decyzja o tym, czy rozpatrzyć pozytywnie wniosek klienta, nie powinna leżeć wyłącznie 
w gestii wytwórcy. 

W kontekście orzeczenia ETS i niniejszego wniosku legislacyjnego zasadę „otwartej 
deklaracji” należy rozumieć następująco: nabywca, w razie potrzeby na uzasadniony wniosek, 
ma zapewnioną zasadniczą możliwość uzyskania informacji w ramach określonej prawem 
procedury. 

Poprawki złożone w związku z wnioskiem Komisji przewidują następujące działania: 
1. Podawanie informacji o wszystkich materiałach dokonuje się obowiązkowo 

w porządku malejącym według ich odsetka wagowego, a podanie dokładnych 
odsetków wagowych jest dobrowolne, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 
17 ust. 2 pkt 1.

2. Nabywca ma prawo wystąpienia do wytwórcy z wnioskiem o podanie odsetków 
wagowych. Informacja ta musi być precyzyjna, ponieważ margines tolerancji 
w wysokości +/– 15% a posteriori, czyli po zakończeniu procesu wytwarzania, nie 
wydaje się stosowny.  

                                               
1 W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji zob. sprawozdanie A6-0411/2006.
2 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 623/2007/WE z dnia 23 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 
2002/2/WE zmieniającą dyrektywę Rady 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi, Dz.U. L 154 
z 14.6.2007.
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3. Wytwórca może odrzucić wniosek o udostępnienie informacji, jeżeli może w sposób 
uzasadniony udowodnić, że dzięki własnym lub kupionym badaniom posiada on 
rzeczywiście godną ochrony własność intelektualną. Nie ma jednak takiej możliwości 
w przypadku głównych składników mieszanki paszowej, które stanowią ponad 2% 
odsetka wagowego, ponieważ zgodnie z danymi branży występowanie o uznanie 
własności intelektualnej w tym zakresie nie jest opłacalne.

4. Jeżeli wytwórca korzysta z prawa do odmowy ujawnienia danych wagowych dla 
składników poniżej 2%, nabywca może się zwrócić do właściwego organu. Z jednej 
strony organ ten ma zawsze prawo do otrzymania informacji o dokładnym składzie 
mieszanki paszowej, a z drugiej może sprawdzić wniesione roszczenie o uznanie 
własności intelektualnej. Po sprawdzeniu wniesionego roszczenia wytwórcy o ochronę 
własności intelektualnej organ może w razie potrzeby uzależnić ujawnienie danych 
dotyczących dokładnego składu od podpisania umowy o zachowaniu poufności. 

2. Etykietowanie dodatków paszowych

Komisja proponuje obowiązkowe etykietowanie dodatków, dla których przewidziano 
dopuszczalny poziom w związku z wydaniem zezwolenia lub które mają działanie 
zootechniczne bądź pomagają zwalczać określone szkodniki. Inne dodatki oznacza się na 
zasadzie dobrowolności. Ponadto również w tym przypadku klientowi udziela się na żądanie 
informacji o zastosowaniu dodatków. Sprawozdawca proponuje doprecyzowanie tego zapisu. 

3. Samoregulacja w ramach kodeksów lub wytycznych

Doświadczenie zdobyte w związku z prawodawstwem w zakresie higieny środków 
spożywczych (rozporządzenia (WE) nr 852/2003 i nr 853/2003) oraz higieny pasz 
rozporządzenie (WE) nr 183/2005) pokazuje, że wytyczne i kodeksy postępowania tworzone 
przez przedsiębiorców mogą przyczynić się do praktycznego wdrożenia przepisów. 
Prawdopodobnie takie wytyczne mogą okazać się cenne również w dziedzinie etykietowania 
pasz. W tekście legislacyjnym należy jednak zdecydowanie podkreślić, że te wytyczne lub 
kodeksy nie mają charakteru prawodawczego. Mają one jedynie ułatwić praktyczne 
wdrożenie rozporządzenia i w razie potrzeby pomóc w interpretacji przewidzianych tym 
aktem możliwości, nie wolno ich natomiast nadużywać w celu osłabienia ustanowionych 
przepisów. 

4. Materiały zanieczyszczone

Ponieważ w przeszłości często zdarzało się, że pozbywano się zanieczyszczonych substancji 
nielegalnie jako pasz, konieczne jest bardzo precyzyjne sformułowanie przepisów 
dotyczących zanieczyszczonych materiałów. Przyjęcie dyrektywy 2002/32/WE w następstwie 
skandalu związanego z dioksynami zdecydowanie poprawiło sytuację prawną we 
Wspólnocie. Szczególnie ujęty w art. 5 zakaz rozcieńczania położył kres niedopuszczalnej, 
lecz wówczas szeroko rozpowszechnionej praktyce polegającej na łączeniu 
zanieczyszczonych części z czystym materiałem do momentu osiągnięcia ponownie wartości 
poniżej dopuszczalnego poziomu. 

Przepisy dyrektywy 2002/32/WE przewidują, że nie można stosować substancji 
zanieczyszczonych jako pasz. Brak jednak jednoznacznego wyjaśnienia, co dzieje się z takimi 
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substancjami po „wycofaniu ich z obrotu”. Art. 8 zapewnia państwom członkowskim 
możliwość poddawania zanieczyszczonych materiałów określonym dopuszczonym procesom 
detoksykacji (np. filtrowanie węglem aktywnym oleju rybnego w celu obniżenia zawartości 
dioksyn lub stosowanie amoniaku w celu dezaktywacji aflatoksyn). 

W związku z tym Komisja proponuje wprowadzenie wymogu jednoznacznego etykietowania 
dla zanieczyszczonych pasz lub materiałów (zob. art. 20). Oprócz przepisów dotyczących 
etykietowania należy jednak zagwarantować, że te zanieczyszczone substancje nie będą 
wykorzystywane nielegalnie i że przestrzegany będzie zakaz rozcieńczania. 

5. Przepisy wykonawcze (komitologia) 

Decyzja Rady nr 1999/468/WE stanowi, że w przypadku aktu podstawowego przyjmowanego 
w ramach procedury współdecyzji przyjmuje się środki o zasięgu ogólnym, których celem jest 
zmiana innych niż istotne elementów niniejszego aktu prawnego, w tym poprzez skreślenie 
niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów, zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. W związku z tym sprawozdawca proponuje, by 
określanie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń i pomocy przetwórczych (zgodnie z art. 
6a), przyjmowanie wytycznych służących wyjaśnieniu zakresu stosowania (zgodnie z art. 7) 
oraz zatwierdzanie katalogów i kodeksów (zgodnie z art. 27) odbywało się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. Wszystkie te środki mają zasięg ogólny 
i odpowiadają kryteriom decyzji nr 1999/468/WE dotyczącej stosowania wyżej wspomnianej 
procedury. 

Rozszerzenie listy negatywnej, o której mowa w art. 6, wymaga jednak zastosowania trybu 
pilnego, aby umożliwić Komisji wprowadzanie zakazów dotyczących określonych 
materiałów w paszach ze skutkiem natychmiastowym.
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