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Poprawka 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy szczegółowe dotyczące kontroli 
urzędowych oraz działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy, w związku z
wymogami dotyczącymi dobrostanu
zwierząt

Szczególne przepisy dotyczące kontroli 
urzędowych oraz działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy, w odniesieniu do 
zwierząt kręgowych, produktów 
pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi, materiału biologicznego 
wykorzystywanego do rozrodu, produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego i 
produktów pochodnych

Or. es

Uzasadnienie

Tytuł artykułu zdaje się powielać treść art. 15, ponieważ w obydwu znajduje się wzmianka 
o „zwierzętach” i „produktach pochodzenia zwierzęcego”. Proponuje się dodanie terminu 
„zwierzęta kręgowe”, ponieważ w ramach ochrony dobrostanu zwierząt w niedostatecznym 
stopniu chroni się kręgowce.

Poprawka 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w przypadku długotrwałego przewozu 
między państwami członkowskimi oraz 
między państwami członkowskimi a 
państwami trzecimi – przeprowadzane na 
każdym etapie długotrwałego przewozu 
urzędowe kontrole wyrywkowe lub 
ukierunkowane celem sprawdzenia, czy 
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przewidywany czas podróży jest możliwy 
do zrealizowania oraz czy przewóz jest 
zgodny z rozporządzeniem (WE) 
nr 1/2005, a w szczególności czy czas 
podróży i postoju jest zgodny z limitami 
określonymi w rozdziale V załącznika I 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005;

Or. en

Uzasadnienie

Co zaskakujące, art. 18 wymaga kontroli transportu zwierząt przed przewozem oraz w 
punktach wyjścia z UE, ale nie w trakcie przewozu.

Poprawka 458
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w przypadku długotrwałego przewozu 
między państwami członkowskimi oraz 
między państwami członkowskimi a 
państwami trzecimi – przeprowadzane na 
każdym etapie długotrwałego przewozu
urzędowe kontrole wyrywkowe lub 
ukierunkowane celem sprawdzenia, czy 
przewidywany czas podróży jest możliwy 
do zrealizowania oraz czy przewóz jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, a w 
szczególności czy czas podróży i postoju 
jest zgodny z limitami określonymi w 
rozdziale V załącznika I rozporządzenia 
(WE) nr 1/2005.

Or. en

Poprawka 459
Glenis Willmott
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) kontrole urzędowe zdolności 
przewożonych zwierząt do podróży oraz 
kontrole środków transportu;

(i) kontrole urzędowe zdolności 
przewożonych zwierząt do podróży oraz 
kontrole środków transportu w celu 
sprawdzenia zgodności z rozdziałem II 
oraz, w stosownych przypadkach, z 
rozdziałem VI załącznika I rozporządzenia 
(WE) nr 1/1005;

Or. en

Poprawka 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) kontrole urzędowe zdolności 
przewożonych zwierząt do podróży oraz 
kontrole środków transportu;

(i) kontrole urzędowe zdolności 
przewożonych zwierząt do podróży oraz 
kontrole środków transportu w celu 
sprawdzenia zgodności z rozdziałem II
oraz, w stosownych przypadkach, z 
rozdziałem VI załącznika I rozporządzenia 
(WE) nr 1/2005;

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedni przepis rozporządzenia (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas 
transportu stanowi, że kontrole środków transportu są przeprowadzane w celu sprawdzenia 
zgodności z rozdziałem II oraz, w stosownych przypadkach, z rozdziałem VI rozporządzenia. 
Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek w sprawie kontroli urzędowych pomija ten aspekt 
rozporządzenia 1/2005. Powinien być on teraz odpowiednio uwzględniony w rozporządzeniu, 
którego dotyczy wniosek w sprawie kontroli urzędowych.
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Poprawka 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) kontrole urzędowe w celu sprawdzenia, 
czy przewoźnicy przestrzegają mających 
zastosowanie międzynarodowych umów 
oraz posiadają ważne zezwolenia na 
transport i świadectwa kwalifikacji 
kierowców i osób obsługujących;

(ii) kontrole urzędowe w celu sprawdzenia, 
czy przewoźnicy przestrzegają mających 
zastosowanie międzynarodowych umów, w 
tym Europejskiej konwencji o ochronie 
zwierząt w transporcie międzynarodowym, 
oraz posiadają ważne zezwolenia na 
transport i świadectwa kwalifikacji 
kierowców i osób obsługujących;

Or. en

Uzasadnienie

Pomocne byłoby doprecyzowanie, że główną odnośną umową jest Europejska konwencja o 
ochronie zwierząt w transporcie międzynarodowym.

Poprawka 462
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) w następstwie urzędowych kontroli, 
o których mowa w ust. 1 lit. c) ppkt (i), w 
wyniku których właściwe władze uznają 
zwierzęta za niezdolne do transportu, 
zostaną one rozładowane, napojone, 
nakarmione i zostanie im zapewniony 
odpoczynek do czasu, gdy będą nadawały 
się do kontynuowania podróży.

Or. en
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Poprawka 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jeżeli w toku urzędowej kontroli, o 
której mowa w ust. 1 lit. c) ppkt (i), 
zwierzęta zostaną uznane przez właściwe 
władze za niezdolne do kontynuowania 
podróży, zostaną one rozładowane, 
napojone, nakarmione i zostanie im 
zapewniony odpoczynek oraz w razie 
konieczności pomoc weterynaryjna;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu przewiduje, że w 
przypadku stwierdzenia w punkcie wyjścia z UE, że zwierzęta są niezdolne do kontynuowania 
podróży, muszą one zostać rozładowane, nakarmione, napojone i musi im zostać zapewniony 
odpoczynek. Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek w sprawie kontroli urzędowych 
zawiera powtórzenie wymogu z rozporządzenia 1/2005, według którego zwierzęta muszą 
zostać skontrolowane w punktach wyjścia w celu sprawdzenia, czy są zdolne do 
kontynuowania podróży, przy czym nie określa się, jakie działania powinny być podjęte w 
przypadku stwierdzenia niezdolności zwierząt do kontynuowania podróży.

Poprawka 464
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Komisja w drodze aktów 
wykonawczych określi maksymalny czas 
podróży na 12 godzin w odniesieniu do 
wszystkich przemieszczeń koni do uboju, 
zgodnie z dyrektywą Rady 2009/1567/WE i 
zaleceniami EFSA;
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Or. en

Poprawka 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach, w których przepisy, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. f), 
wymagają spełnienia określonych 
niewymiernych norm dotyczących 
dobrostanu zwierząt lub gdy wymagają 
przyjęcia określonych praktyk, których
przestrzegania nie można skutecznie 
zweryfikować wyłącznie poprzez 
stosowanie metod i technik 
przeprowadzania kontroli urzędowych, o 
których mowa w art. 13, kontrole 
urzędowe przeprowadzane w celu 
zweryfikowania zgodności z tymi 
przepisami mogą obejmować stosowanie 
szczególnych wskaźników dobrostanu 
zwierząt, w przypadkach i pod warunkami 
przyjętymi zgodnie z ust. 3 lit. f).

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się skreślić ten ustęp ze względu na wzmiankę o wskaźnikach, ponieważ nie istnieją 
jeszcze dotyczące ich przepisy wspólnotowe. Odniesienie do nich jest przedwczesne i 
przyczynia się do braku pewności prawnej, jako że wymienia się tu termin nieznany i 
nieokreślony jeszcze w żadnym zbiorze przepisów. Komisja Europejska wielokrotnie 
powtarzała, że stworzy prawodawstwo dotyczące dobrostanu zwierząt z uwzględnieniem 
wskaźników. Kiedy przepisy te zostaną przedstawione i przyjęte, będzie można zawrzeć do 
nich odniesienie. W chwili obecnej byłoby to przedwczesne.

Poprawka 466
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do zasad przeprowadzania 
kontroli urzędowych w celu 
zweryfikowania zgodności z przepisami 
Unii, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. f). 
We wspomnianych aktach delegowanych
uwzględnia się ryzyko dla dobrostanu 
zwierząt związane z działalnością rolniczą 
i transportem, ubojem i uśmiercaniem 
zwierząt, a także ustanawia się przepisy 
dotyczące:

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
wniosków ustawodawczych w odniesieniu 
do zasad przeprowadzania kontroli 
urzędowych w celu zweryfikowania 
zgodności z przepisami Unii, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 lit. f). We 
wspomnianych wnioskach 
ustawodawczych uwzględnia się ryzyko 
dla dobrostanu zwierząt związane z 
działalnością rolniczą i transportem, 
ubojem i uśmiercaniem zwierząt, a także 
ustanawia się przepisy dotyczące:

Or. en

Poprawka 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) weryfikacji wymogów dotyczących 
dobrostanu zwierząt w punktach kontroli 
granicznej i punktach wyjścia oraz 
minimalnych wymogów mających 
zastosowanie do takich punktów wyjścia;

d) weryfikacji wymogów dotyczących 
dobrostanu zwierząt w punktach kontroli 
granicznej i punktach wyjścia;

Or. es

Uzasadnienie

Jest to nowy wymóg, którego nie ma w obowiązujących przepisach, a który ogranicza 
margines decyzji państw członkowskich odnośnie do wywozu zwierząt.
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Poprawka 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przypadków i warunków, w których 
kontrole urzędowe mające na celu 
weryfikację zgodności z wymogami 
dotyczącymi dobrostanu zwierząt mogą 
obejmować stosowanie szczególnych 
wskaźników dobrostanu zwierząt opartych 
na mierzalnych kryteriach efektywności 
oraz opracowanie takich wskaźników na 
podstawie dowodów naukowych i 
technicznych;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Komisja Europejska wielokrotnie powtarzała, że ustanowi przepisy dotyczące dobrostanu 
zwierząt obejmujące wskaźniki. Kiedy przepisy te zostaną przedstawione i przyjęte, będzie 
można zawrzeć do nich odniesienie. W chwili obecnej byłoby to przedwczesne.

Poprawka 469
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przypadków i warunków, w których 
kontrole urzędowe mające na celu 
weryfikację zgodności z wymogami 
dotyczącymi dobrostanu zwierząt mogą
obejmować stosowanie szczególnych 
wskaźników dobrostanu zwierząt opartych 
na mierzalnych kryteriach efektywności 
oraz opracowanie takich wskaźników na 
podstawie dowodów naukowych i 
technicznych;

f) przypadków i warunków, w których 
kontrole urzędowe mające na celu 
weryfikację zgodności z wymogami 
dotyczącymi dobrostanu zwierząt 
obejmują stosowanie szczególnych 
wskaźników dobrostanu zwierząt opartych 
na mierzalnych kryteriach efektywności 
oraz opracowanie takich wskaźników na 
podstawie dowodów naukowych i 
technicznych;
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Or. en

Poprawka 470
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony

Przepisy szczegółowe dotyczące kontroli 
urzędowych oraz działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy, w związku ze 
zdrowiem roślin

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do przepisów w zakresie 
przeprowadzania kontroli urzędowych 
roślin, produktów roślinnych i 
przedmiotów w celu zweryfikowania 
zgodności z przepisami Unii, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 lit. g), mającymi 
zastosowanie do tych towarów oraz w 
zakresie działań, jakie mają podjąć 
właściwe organy w następstwie takich 
kontroli urzędowych. We wspomnianych 
aktach delegowanych uwzględnia się 
ryzyko dla zdrowia roślin związane z 
roślinami, produktami roślinnymi i 
przedmiotami w odniesieniu do 
konkretnych agrofagów roślin lub w 
odniesieniu do podmiotów, a także 
ustanawia się przepisy dotyczące:

a) szczególnych obowiązków i zadań 
właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 
ust. 1, art. 11, 12, 13, art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
art. 36;

b) jednolitych szczególnych wymogów 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych w odniesieniu do 
wprowadzania do Unii i przemieszczania 
w ramach Unii określonych roślin, 
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produktów roślinnych i przedmiotów 
podlegających przepisom, o których mowa 
w art. 1 ust. 2 lit. g), oraz jednolitej 
minimalnej częstotliwości takich kontroli, 
uwzględniając w uzupełnieniu do 
kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 1, 
szczególne zagrożenia i ryzyko dla zdrowia 
roślin w odniesieniu do konkretnych 
roślin, produktów roślinnych i 
przedmiotów konkretnego pochodzenia 
lub miejsca pochodzenia;

c) jednolitej częstotliwości kontroli 
urzędowych przeprowadzanych przez 
właściwe organy w odniesieniu do 
podmiotów upoważnionych do wydawania 
paszportów roślin zgodnie z art. 79 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr XXX/XXXX 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie numeru rozporządzenia w 
sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin], uwzględniając w 
uzupełnieniu do kryteriów, o których 
mowa w art. 8 ust. 1, kwestię, czy dane 
podmioty wdrożyły plan zarządzania 
ryzykiem fitosanitarnym przewidziany w 
art. 86 rozporządzenia (UE) nr 
XXX/XXXX [Urząd Publikacji proszony 
jest o wstawienie numeru rozporządzenia 
w sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin] w odniesieniu do 
produkowanych przez nie roślin, 
produktów roślinnych i przedmiotów;

d) przypadków, w których właściwe 
organy w związku z konkretnymi 
przypadkami niezgodności mają 
wprowadzić co najmniej jeden ze środków, 
o których mowa w art. 135 ust. 2, lub 
dodatkowe środki oprócz tych określonych 
we wspomnianym ustępie.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem przepisów sektorowych dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin nie jest konieczne 
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przekazanie w tym rozporządzeniu uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych.

Poprawka 471
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony

Przepisy szczegółowe dotyczące kontroli 
urzędowych oraz działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy, w związku ze 
zdrowiem roślin

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do przepisów w zakresie 
przeprowadzania kontroli urzędowych 
roślin, produktów roślinnych i 
przedmiotów w celu zweryfikowania 
zgodności z przepisami Unii, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 lit. g), mającymi 
zastosowanie do tych towarów oraz w 
zakresie działań, jakie mają podjąć 
właściwe organy w następstwie takich 
kontroli urzędowych. We wspomnianych 
aktach delegowanych uwzględnia się 
ryzyko dla zdrowia roślin związane z 
roślinami, produktami roślinnymi i 
przedmiotami w odniesieniu do 
konkretnych agrofagów roślin lub w 
odniesieniu do podmiotów, a także 
ustanawia się przepisy dotyczące:

a) szczególnych obowiązków i zadań 
właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 
ust. 1, art. 11, 12, 13, art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
art. 36;

b) jednolitych szczególnych wymogów 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych w odniesieniu do 
wprowadzania do Unii i przemieszczania 
w ramach Unii określonych roślin, 
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produktów roślinnych i przedmiotów 
podlegających przepisom, o których mowa 
w art. 1 ust. 2 lit. g), oraz jednolitej 
minimalnej częstotliwości takich kontroli, 
uwzględniając w uzupełnieniu do 
kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 1,
szczególne zagrożenia i ryzyko dla zdrowia 
roślin w odniesieniu do konkretnych 
roślin, produktów roślinnych i 
przedmiotów konkretnego pochodzenia 
lub miejsca pochodzenia;

c) jednolitej częstotliwości kontroli 
urzędowych przeprowadzanych przez 
właściwe organy w odniesieniu do 
podmiotów upoważnionych do wydawania 
paszportów roślin zgodnie z art. 79 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr XXX/XXXX 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie numeru rozporządzenia w 
sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin], uwzględniając w 
uzupełnieniu do kryteriów, o których 
mowa w art. 8 ust. 1, kwestię, czy dane 
podmioty wdrożyły plan zarządzania 
ryzykiem fitosanitarnym przewidziany w 
art. 86 rozporządzenia (UE) nr 
XXX/XXXX [Urząd Publikacji proszony 
jest o wstawienie numeru rozporządzenia 
w sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin] w odniesieniu do 
produkowanych przez nie roślin, 
produktów roślinnych i przedmiotów;

d) przypadków, w których właściwe 
organy w związku z konkretnymi 
przypadkami niezgodności mają 
wprowadzić co najmniej jeden ze środków, 
o których mowa w art. 135 ust. 2, lub 
dodatkowe środki oprócz tych określonych 
we wspomnianym ustępie.

Or. de

Poprawka 472
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony

Przepisy szczegółowe dotyczące kontroli 
urzędowych oraz działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy, w związku ze 
zdrowiem roślin

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do przepisów w zakresie 
przeprowadzania kontroli urzędowych 
roślin, produktów roślinnych i 
przedmiotów w celu zweryfikowania 
zgodności z przepisami Unii, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 lit. g), mającymi 
zastosowanie do tych towarów oraz w 
zakresie działań, jakie mają podjąć 
właściwe organy w następstwie takich 
kontroli urzędowych. We wspomnianych 
aktach delegowanych uwzględnia się 
ryzyko dla zdrowia roślin związane z 
roślinami, produktami roślinnymi i 
przedmiotami w odniesieniu do 
konkretnych agrofagów roślin lub w 
odniesieniu do podmiotów, a także 
ustanawia się przepisy dotyczące:

a) szczególnych obowiązków i zadań 
właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 
ust. 1, art. 11, 12, 13, art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
art. 36;

b) jednolitych szczególnych wymogów 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych w odniesieniu do 
wprowadzania do Unii i przemieszczania 
w ramach Unii określonych roślin, 
produktów roślinnych i przedmiotów 
podlegających przepisom, o których mowa 
w art. 1 ust. 2 lit. g), oraz jednolitej 
minimalnej częstotliwości takich kontroli, 
uwzględniając w uzupełnieniu do 
kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 1, 
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szczególne zagrożenia i ryzyko dla zdrowia 
roślin w odniesieniu do konkretnych 
roślin, produktów roślinnych i 
przedmiotów konkretnego pochodzenia 
lub miejsca pochodzenia;

c) jednolitej częstotliwości kontroli 
urzędowych przeprowadzanych przez 
właściwe organy w odniesieniu do 
podmiotów upoważnionych do wydawania 
paszportów roślin zgodnie z art. 79 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr XXX/XXXX 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie numeru rozporządzenia w 
sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin], uwzględniając w 
uzupełnieniu do kryteriów, o których 
mowa w art. 8 ust. 1, kwestię, czy dane 
podmioty wdrożyły plan zarządzania 
ryzykiem fitosanitarnym przewidziany w 
art. 86 rozporządzenia (UE) nr 
XXX/XXXX [Urząd Publikacji proszony 
jest o wstawienie numeru rozporządzenia 
w sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin] w odniesieniu do 
produkowanych przez nie roślin, 
produktów roślinnych i przedmiotów;

d) przypadków, w których właściwe 
organy w związku z konkretnymi 
przypadkami niezgodności mają 
wprowadzić co najmniej jeden ze środków, 
o których mowa w art. 135 ust. 2, lub 
dodatkowe środki oprócz tych określonych 
we wspomnianym ustępie.

Or. en

Poprawka 473
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczególnych obowiązków i zadań skreślona
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właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 
ust. 1, art. 11, 12, 13, art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
art. 36;

Or. en

Poprawka 474
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jednolitych szczególnych wymogów 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych w odniesieniu do 
wprowadzania do Unii i przemieszczania w 
ramach Unii określonych roślin, produktów 
roślinnych i przedmiotów podlegających 
przepisom, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. g), oraz jednolitej minimalnej 
częstotliwości takich kontroli, 
uwzględniając w uzupełnieniu do 
kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 1, 
szczególne zagrożenia i ryzyko dla 
zdrowia roślin w odniesieniu do 
konkretnych roślin, produktów roślinnych i 
przedmiotów konkretnego pochodzenia lub 
miejsca pochodzenia;

b) jednolitych szczególnych wymogów 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych w odniesieniu do 
wprowadzania do Unii i przemieszczania w 
ramach Unii określonych roślin, produktów 
roślinnych i przedmiotów podlegających 
przepisom, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. g), oraz jednolitej minimalnej 
częstotliwości takich kontroli, 
uwzględniając w uzupełnieniu do 
kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 1, 
szczególne ryzyko dla zdrowia roślin w 
odniesieniu do konkretnych roślin, 
produktów roślinnych i przedmiotów 
konkretnego pochodzenia lub miejsca 
pochodzenia;

Or. en

Poprawka 475
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreślony
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Przepisy szczegółowe dotyczące kontroli 
urzędowych oraz działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy, w związku z 
materiałem przeznaczonym do reprodukcji 
roślin

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do przepisów w zakresie 
przeprowadzania kontroli urzędowych 
materiału przeznaczonego do reprodukcji 
roślin w celu zweryfikowania zgodności z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. h), mających zastosowanie do takich 
towarów, oraz w zakresie działań, jakie 
mają podjąć właściwe organy w 
następstwie takich kontroli urzędowych. 
We wspomnianych aktach delegowanych 
ustanawia się przepisy dotyczące:

a) szczególnych obowiązków i zadań 
właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 
ust. 1, art. 11, 12, 13, art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
art. 36;

b) jednolitych szczególnych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych, uwzględniając w 
uzupełnieniu do kryteriów, o których 
mowa w art. 8 ust. 1, ryzyko dla zdrowia, 
tożsamości, jakości i identyfikowalności 
określonych kategorii materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin lub 
konkretnych rodzajów i gatunków;

c) szczególnych kryteriów i warunków 
dotyczących uruchomienia mechanizmów 
pomocy administracyjnej określonych w 
tytule IV;

d) przypadków, w których właściwe 
organy w związku z konkretnymi 
przypadkami niezgodności mają 
wprowadzić co najmniej jeden ze środków, 
o których mowa w art. 135 ust. 2, lub 
dodatkowe środki oprócz tych określonych 
we wspomnianym ustępie.

Or. de
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Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem przepisów sektorowych dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin nie jest konieczne 
przekazanie w tym rozporządzeniu uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych.

Poprawka 476
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreślony

Przepisy szczegółowe dotyczące kontroli 
urzędowych oraz działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy, w związku z 
materiałem przeznaczonym do reprodukcji 
roślin

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do przepisów w zakresie 
przeprowadzania kontroli urzędowych 
materiału przeznaczonego do reprodukcji 
roślin w celu zweryfikowania zgodności z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. h), mających zastosowanie do takich 
towarów, oraz w zakresie działań, jakie 
mają podjąć właściwe organy w 
następstwie takich kontroli urzędowych. 
We wspomnianych aktach delegowanych 
ustanawia się przepisy dotyczące:

a) szczególnych obowiązków i zadań 
właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 
ust. 1, art. 11, 12, 13, art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
art. 36;

b) jednolitych szczególnych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych, uwzględniając w 
uzupełnieniu do kryteriów, o których 
mowa w art. 8 ust. 1, ryzyko dla zdrowia, 
tożsamości, jakości i identyfikowalności 
określonych kategorii materiału 
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przeznaczonego do reprodukcji roślin lub 
konkretnych rodzajów i gatunków;

c) szczegółowych kryteriów i warunków 
dotyczących uruchomienia mechanizmów 
pomocy administracyjnej określonych w 
tytule IV;

d) przypadków, w których właściwe 
organy w związku z konkretnymi 
przypadkami niezgodności mają 
wprowadzić co najmniej jeden ze środków, 
o których mowa w art. 135 ust. 2, lub 
dodatkowe środki oprócz tych określonych 
we wspomnianym ustępie.

Or. de

Poprawka 477
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreślony

Przepisy szczegółowe dotyczące kontroli 
urzędowych oraz działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy, w związku z 
materiałem przeznaczonym do reprodukcji 
roślin

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do przepisów w zakresie 
przeprowadzania kontroli urzędowych 
materiału przeznaczonego do reprodukcji 
roślin w celu zweryfikowania zgodności z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. h), mających zastosowanie do takich 
towarów, oraz w zakresie działań, jakie 
mają podjąć właściwe organy w 
następstwie takich kontroli urzędowych. 
We wspomnianych aktach delegowanych 
ustanawia się przepisy dotyczące:
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a) szczególnych obowiązków i zadań 
właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 
ust. 1, art. 11, 12, 13, art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
art. 36;

b) jednolitych szczególnych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych, uwzględniając w 
uzupełnieniu do kryteriów, o których
mowa w art. 8 ust. 1, ryzyko dla zdrowia, 
tożsamości, jakości i identyfikowalności 
określonych kategorii materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin lub 
konkretnych rodzajów i gatunków;

c) szczególnych kryteriów i warunków 
dotyczących uruchomienia mechanizmów 
pomocy administracyjnej określonych w 
tytule IV;

d) przypadków, w których właściwe 
organy w związku z konkretnymi 
przypadkami niezgodności mają 
wprowadzić co najmniej jeden ze środków, 
o których mowa w art. 135 ust. 2, lub 
dodatkowe środki oprócz tych określonych 
we wspomnianym ustępie.

Or. en

Poprawka 478
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczególnych obowiązków i zadań 
właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 
ust. 1, art. 11, 12, 13, art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
art. 36;

skreślona

Or. en
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Poprawka 479
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da)minimalna częstotliwość kontroli 
oparta na ocenie ryzyka jest ustalana w 
sposób zróżnicowany w odniesieniu do 
każdego produktu lub działania 
podlegającego kontrolom urzędowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zharmonizować minimalną częstotliwość kontroli w poszczególnym państwach 
członkowskich w przypadku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w celu 
zagwarantowania jakości produkcji i wyeliminowania sytuacji, w których dany rodzaj 
materiału siewnego lub sadzonek nie zostałby poddany kontroli.

Poprawka 480
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 skreślony

Przepisy szczegółowe dotyczące kontroli 
urzędowych oraz działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy, w związku z 
GMO oraz genetycznie zmodyfikowaną 
żywnością i paszą

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do przepisów w zakresie 
przeprowadzania kontroli urzędowych 
GMO i genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy przeprowadzanych w celu 
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zweryfikowania zgodności z przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), b) i c), 
oraz w zakresie działań, jakie mają podjąć 
właściwe organy w następstwie takich 
kontroli urzędowych. We wspomnianych 
aktach delegowanych uwzględnia się 
konieczność zapewnienia minimalnego 
poziomu kontroli urzędowych w celu 
zapobiegania praktykom łamania tych 
przepisów, a także ustanawia się przepisy 
dotyczące:

a) szczególnych obowiązków i zadań 
właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 
ust. 1, art. 11, 12, 13, art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
art. 36;

b) jednolitych szczególnych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych i jednolitej minimalnej 
częstotliwości przeprowadzania takich 
kontroli urzędowych w odniesieniu do:

(i) obecności na rynku GMO i genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy, na 
które nie uzyskano zezwolenia zgodnie z 
dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 
2001 r. w sprawie zamierzonego 
uwalniania do środowiska organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie i 
uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG49

lub rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003;

(ii) uprawy GMO i właściwego stosowania 
planu monitorowania, o którym mowa w 
art. 13 ust. 2 lit. e) dyrektywy 2001/18/WE 
oraz art. 5 ust. 5 i art. 17 ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003;

(iii) ograniczonego stosowania 
mikroorganizmów zmodyfikowanych 
genetycznie;

c) przypadków, w których właściwe 
organy w związku z konkretnymi 
przypadkami niezgodności mają 
wprowadzić co najmniej jeden ze środków, 
o których mowa w art. 135 ust. 2, lub 
dodatkowe środki oprócz tych określonych 
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we wspomnianym ustępie.

__________________
49 Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem przepisów sektorowych dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin nie jest konieczne 
przekazanie w tym rozporządzeniu uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych.

Poprawka 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy szczegółowe dotyczące kontroli 
urzędowych oraz działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy, w związku z 
GMO oraz genetycznie zmodyfikowaną 
żywnością i paszą

Szczególne przepisy dotyczące kontroli 
urzędowych oraz działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy, w związku z 
genetycznie zmodyfikowaną żywnością i 
paszą

Or. es

Uzasadnienie

Należy utrzymać zakres zastosowania ograniczony do żywności i paszy oraz w odpowiedni 
sposób zmienić tytuł artykułu.

Poprawka 482
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do przepisów w zakresie 
przeprowadzania kontroli urzędowych 
GMO i genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy przeprowadzanych w 
celu zweryfikowania zgodności z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. a), b) i c), oraz w zakresie działań, jakie 
mają podjąć właściwe organy w 
następstwie takich kontroli urzędowych. 
We wspomnianych aktach delegowanych
uwzględnia się konieczność zapewnienia 
minimalnego poziomu kontroli 
urzędowych w celu zapobiegania 
praktykom łamania tych przepisów, a także 
ustanawia się przepisy dotyczące:

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
wniosków ustawodawczych w odniesieniu 
do przepisów w zakresie przeprowadzania 
kontroli urzędowych GMO i genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy 
przeprowadzanych w celu zweryfikowania 
zgodności z przepisami, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 lit. a), b) i c), oraz w zakresie 
działań, jakie mają podjąć właściwe organy 
w następstwie takich kontroli urzędowych. 
We wspomnianych wnioskach 
ustawodawczych uwzględnia się 
konieczność zapewnienia minimalnego 
poziomu kontroli urzędowych w celu 
zapobiegania praktykom łamania tych 
przepisów, a także ustanawia się przepisy 
dotyczące:

Or. en

Poprawka 483
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczególnych obowiązków i zadań 
właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 
ust. 1, art. 11, 12, 13, art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
art. 36;

skreślona

Or. en

Poprawka 484
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit pierwszy – litera b – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jednolitych szczególnych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych i jednolitej minimalnej 
częstotliwości przeprowadzania takich 
kontroli urzędowych w odniesieniu do:

b) jednolitych szczególnych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych z ich zakresem 
przedmiotowym i jednolitej minimalnej 
częstotliwości przeprowadzania takich 
kontroli urzędowych w odniesieniu do:

Or. pl

Poprawka 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jednolitych szczególnych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych i jednolitej minimalnej 
częstotliwości przeprowadzania takich 
kontroli urzędowych w odniesieniu do:

b) jednolitych szczególnych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych i minimalnej częstotliwości 
przeprowadzania takich kontroli 
urzędowych w odniesieniu do obecności 
na rynku genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy, na które nie uzyskano 
zezwolenia zgodnie z dyrektywą 
2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie 
zamierzonego uwalniania do środowiska 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 
90/220/EWG lub rozporządzeniem (WE) 
nr 1829/2003;

Or. es

Uzasadnienie

Istnieją już przepisy w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie obejmujące 
kontrole.



AM\1013305PL.doc 27/111 PE526.077v01-00

PL

Poprawka 486
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) uprawy GMO i właściwego stosowania 
planu monitorowania, o którym mowa w
art. 13 ust. 2 lit. e) dyrektywy 2001/18/WE 
oraz art. 5 ust. 5 i art. 17 ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003;

(ii) uprawy GMO i właściwego stosowania 
planu monitorowania, o którym mowa w 
art. 13 ust. 2 lit. e) dyrektywy 2001/18/WE 
oraz art. 5 ust. 5 i art. 17 ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, w tym 
minimalnych środków służących 
monitorowaniu i nadzorowaniu 
potencjalnych skutków dla zdrowia, 
zdrowia zwierząt i środowiska;

Or. en

Poprawka 487
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) minimalnych środków w zakresie 
kontroli i sprawozdawczości mających na 
celu unikanie niezamierzonej obecności 
GMO, zgodnie z art. 26a dyrektywy 
2001/18;

Or. en

Poprawka 488
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zawsze 
ustanowić bardziej rygorystyczne środki 
niż te, o których mowa w akapicie 
pierwszym.

Or. en

Poprawka 489
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 skreślony

Przepisy szczegółowe dotyczące kontroli 
urzędowych oraz działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy, w związku ze 
środkami ochrony roślin

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do przepisów w zakresie 
przeprowadzania kontroli urzędowych w 
celu zweryfikowania zgodności z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. i).

We wspomnianych aktach delegowanych 
uwzględnia się ryzyko, jakie mogą 
stanowić środki ochrony roślin dla 
zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla 
środowiska, a także ustanawia się przepisy 
dotyczące:

a) szczególnych obowiązków i zadań 
właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 
ust. 1, art. 11, 12, 13, art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
art. 36;

b) jednolitych szczegółowych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych oraz jednolitej minimalnej 
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częstotliwości takich kontroli urzędowych 
dotyczących wytwarzania, wprowadzania 
do obrotu, wprowadzania na terytorium 
Unii, oznakowania, pakowania, 
transportu, przechowywania i stosowania 
środków ochrony roślin, uwzględniając w 
uzupełnieniu do kryteriów, o których 
mowa w art. 8 ust. 1, konieczność 
zapewnienia bezpiecznego i 
zrównoważonego stosowania środków 
ochrony roślin oraz zwalczania 
nielegalnego handlu takimi produktami;

c) jednolitych szczegółowych wymagań 
dotyczących przeprowadzania inspekcji 
sprzętu do aplikacji pestycydów i jednolitej 
minimalnej częstotliwości 
przeprowadzania takich kontroli;

d) przypadków, w których właściwe 
organy w związku z konkretnymi 
przypadkami niezgodności mają 
wprowadzić co najmniej jeden ze środków, 
o których mowa w art. 135 ust. 2, lub 
dodatkowe środki oprócz tych określonych 
we wspomnianym ustępie;

e) opracowania systemów certyfikacji do 
celów wsparcia właściwych organów 
podczas inspekcji sprzętu do aplikacji 
pestycydów;

f) gromadzenia informacji, 
monitorowania i zgłaszania 
podejrzewanych zatruć wywołanych 
środkami ochrony roślin;

g) gromadzenia informacji, 
monitorowania i zgłaszania podrabianych 
środków ochrony roślin i nielegalnego 
handlu środkami ochrony roślin.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem przepisów sektorowych dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin nie jest konieczne 
przekazanie w tym rozporządzeniu uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych.
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Poprawka 490
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do przepisów w zakresie 
przeprowadzania kontroli urzędowych w 
celu zweryfikowania zgodności z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. i).

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
wniosków ustawodawczych w odniesieniu 
do przepisów w zakresie przeprowadzania 
kontroli urzędowych w celu 
zweryfikowania zgodności z przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. i).

Or. en

Poprawka 491
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We wspomnianych aktach delegowanych
uwzględnia się ryzyko, jakie mogą 
stanowić środki ochrony roślin dla zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska, 
a także ustanawia się przepisy dotyczące:

We wspomnianych wnioskach 
ustawodawczych uwzględnia się ryzyko, 
jakie mogą stanowić środki ochrony roślin 
dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla 
środowiska, a także ustanawia się przepisy 
dotyczące:

Or. en

Poprawka 492
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit drugi – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczególnych obowiązków i zadań 
właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 
ust. 1, art. 11, 12, 13, art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
art. 36;

skreślona

Or. en

Poprawka 493
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jednolitych szczegółowych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych oraz jednolitej minimalnej 
częstotliwości takich kontroli urzędowych 
dotyczących wytwarzania, wprowadzania 
do obrotu, wprowadzania na terytorium 
Unii, oznakowania, pakowania, transportu, 
przechowywania i stosowania środków 
ochrony roślin, uwzględniając w 
uzupełnieniu do kryteriów, o których 
mowa w art. 8 ust. 1, konieczność 
zapewnienia bezpiecznego i 
zrównoważonego stosowania środków 
ochrony roślin oraz zwalczania 
nielegalnego handlu takimi produktami;

b) jednolitych szczegółowych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych oraz jednolitej minimalnej 
częstotliwości takich kontroli urzędowych 
dotyczących wytwarzania, wprowadzania 
do obrotu, wprowadzania na terytorium 
Unii, oznakowania, pakowania, transportu, 
przechowywania, równoległego handlu i 
stosowania środków ochrony roślin, 
uwzględniając w uzupełnieniu do 
kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 1, 
konieczność zapewnienia bezpiecznego i 
zrównoważonego stosowania środków 
ochrony roślin oraz zwalczania 
nielegalnego handlu takimi produktami;

Or. en

Poprawka 494
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit drugi – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jednolitych szczegółowych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych oraz jednolitej minimalnej 
częstotliwości takich kontroli urzędowych 
dotyczących wytwarzania, wprowadzania 
do obrotu, wprowadzania na terytorium 
Unii, oznakowania, pakowania, transportu, 
przechowywania i stosowania środków 
ochrony roślin, uwzględniając w 
uzupełnieniu do kryteriów, o których 
mowa w art. 8 ust. 1, konieczność 
zapewnienia bezpiecznego i 
zrównoważonego stosowania środków 
ochrony roślin oraz zwalczania 
nielegalnego handlu takimi produktami;

b) jednolitych szczegółowych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych oraz jednolitej minimalnej 
częstotliwości takich kontroli urzędowych 
dotyczących wytwarzania, wprowadzania 
do obrotu, wprowadzania na terytorium 
Unii, oznakowania, pakowania, transportu, 
przechowywania, handlu równoległego i 
stosowania środków ochrony roślin, 
uwzględniając w uzupełnieniu do 
kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 1, 
konieczność zapewnienia bezpiecznego i 
zrównoważonego stosowania środków 
ochrony roślin oraz zwalczania 
nielegalnego handlu takimi produktami;

Or. it

Uzasadnienie

Handel równoległy jest przewidziany w art. 68 „Monitorowanie i kontrole” rozporządzenia 
1107/2009 (WE).

Poprawka 495
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jednolitych szczegółowych wymagań 
dotyczących przeprowadzania inspekcji 
sprzętu do aplikacji pestycydów i jednolitej 
minimalnej częstotliwości 
przeprowadzania takich kontroli;

skreślona

Or. pl
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Poprawka 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jednolitych szczegółowych wymagań 
dotyczących przeprowadzania inspekcji 
sprzętu do aplikacji pestycydów i jednolitej 
minimalnej częstotliwości 
przeprowadzania takich kontroli;

skreślona

Or. de

Poprawka 497
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit drugi – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jednolitych szczegółowych wymagań 
dotyczących tworzenia rejestru lub bazy 
danych dotyczących produkcji, pakowania 
i struktur do składowania;

Or. it

Poprawka 498
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przypadków, w których właściwe 
organy w związku z konkretnymi 
przypadkami niezgodności mają 
wprowadzić co najmniej jeden ze środków, 
o których mowa w art. 135 ust. 2, lub 

skreślona
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dodatkowe środki oprócz tych określonych 
we wspomnianym ustępie;

Or. pl

Poprawka 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka służy wprowadzeniu spójności z poprawką do art. 23 a (nowego).

Poprawka 500
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do przepisów w zakresie 
przeprowadzania kontroli urzędowych w 
celu zweryfikowania zgodności z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. j) i k), oraz w zakresie działań, jakie 
mają podjąć właściwe organy w 
następstwie takich kontroli urzędowych.

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
wniosków ustawodawczych w odniesieniu 
do przepisów w zakresie przeprowadzania 
kontroli urzędowych w celu 
zweryfikowania zgodności z przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. k), oraz w 
zakresie działań, jakie mają podjąć 
właściwe organy w następstwie takich 
kontroli urzędowych.
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Or. en

Poprawka 501
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W związku z przepisami określonymi w 
art. 1 ust. 2 lit. j) w aktach delegowanych, o 
których mowa w ust. 1, ustanawia się 
przepisy dotyczące:

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 27 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 843/2007 w 
celu zweryfikowania zgodności z 
przepisami określonymi w art. 1 ust. 2 
lit. j) oraz odnośnie do działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy w następstwie 
takich kontroli urzędowych. We 
wspomnianych aktach delegowanych 
ustanawia się przepisy dotyczące:

Or. en

Poprawka 502
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W związku z przepisami określonymi w 
art. 1 ust. 2 lit. j) w aktach delegowanych, 
o których mowa w ust. 1, ustanawia się 
przepisy dotyczące:

2. W związku z przepisami określonymi w 
art. 1 ust. 2 lit. j) w aktach delegowanych 
mających na celu wdrożenie 
rozporządzenia nr 835/2007 (WE), o 
których mowa w ust. 1, ustanawia się 
przepisy dotyczące:

Or. it
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Przyjęcie środków wykonawczych dotyczących kontroli produkcji ekologicznej jest ściśle 
powiązane z przyjęciem środków wykonawczych dotyczących przepisów w zakresie produkcji, 
etykietowania i importu produktów ekologicznych, za które odpowiedzialna jest Dyrekcja 
Generalna Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa.

Poprawka 503
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczególnych obowiązków i zadań 
właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 
ust. 1, art. 11–13, art. 34 ust. 1 i 2 i art. 36 
oraz w uzupełnieniu do art. 25, 29, 30 i 32 
w odniesieniu do zatwierdzania i nadzoru 
przez organy delegowane;

a) szczególnych obowiązków i zadań 
podmiotów, właściwych organów, 
organów delegowanych do zapewnienia 
zgodności z przepisami rozporządzenia 
(WE) nr 843/2007, w uzupełnieniu do tych 
określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 ust. 1, 
art. 11–13, art. 34 ust. 1 i 2 i art. 36 oraz w 
uzupełnieniu do art. 25, 29, 30 i 32 w 
odniesieniu do zatwierdzania i nadzoru 
przez organy delegowane;

Or. en

Uzasadnienie

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego opiera się na procesie. Konieczne jest podkreślenie tej 
właściwości w celu utrzymania obecnego systemu kontroli ekologicznej.

Poprawka 504
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2– litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dodatkowych metod i technik 
przeprowadzania kontroli urzędowych 
oprócz tych, o których mowa w art. 13 i 
art. 33 ust. 1–5, oraz szczególnych 

skreślona
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wymagań dotyczących przeprowadzania 
kontroli urzędowych w celu zapewniania 
identyfikowalności produktów 
ekologicznych na wszystkich etapach 
produkcji, przygotowania i dystrybucji 
oraz w celu zapewnienia zgodności z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. j);

Or. pl

Poprawka 505
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) dodatkowych obowiązków 
sprawozdawczych oprócz tych, o których
mowa w art. 12 i 31, dla właściwych 
organów, organów kontrolnych 
zajmujących się produktami 
ekologicznymi i organów delegowanych 
odpowiedzialnych za kontrole urzędowe;

skreślona

Or. pl

Poprawka 506
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W związku z przepisami określonymi w 
art. 1 ust. 2 lit. k) w aktach delegowanych, 
o których mowa w ust. 1, ustanawia się 
przepisy dotyczące:

3. W związku z przepisami określonymi w 
art. 1 ust. 2 lit. k) we wnioskach 
ustawodawczych, o których mowa w ust. 1, 
ustanawia się przepisy dotyczące:

Or. en



PE526.077v01-00 38/111 AM\1013305PL.doc

PL

Poprawka 507
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W stosownych przypadkach akty 
delegowane, o których mowa w ust. 2 i 3, 
stanowią odstępstwa od przepisów 
niniejszego rozporządzenia, o których 
mowa w tych ustępach.

4. W stosownych przypadkach akty 
delegowane, o których mowa w ust. 2, 
stanowią odstępstwa od przepisów 
niniejszego rozporządzenia, o których 
mowa w tych ustępach.

Or. en

Poprawka 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a

Przepisy szczegółowe dotyczące kontroli 
urzędowych oraz działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy, w związku z 
produktami ekologicznymi oraz 
chronionymi nazwami pochodzenia, 
chronionymi oznaczeniami 
geograficznymi i gwarantowanymi 
tradycyjnymi specjalnościami

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do przepisów w zakresie 
przeprowadzania kontroli urzędowych w 
celu zweryfikowania zgodności z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. j) i k), oraz w zakresie działań, jakie 
mają podjąć właściwe organy w 
następstwie takich kontroli urzędowych.
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2. W związku z przepisami określonymi w 
art. 1 ust. 2 lit. j) w aktach delegowanych, 
o których mowa w ust. 1, ustanawia się 
przepisy dotyczące:

a) dodatkowych kryteriów oprócz tych, o 
których mowa w art. 135 ust. 1 akapit 
drugi oraz w art. 30 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 834/2007, w odniesieniu do 
środków, jakie mają być wprowadzane w 
przypadku wystąpienia niezgodności oraz 
dodatkowych środków oprócz tych, o 
których mowa w art. 135 ust. 2;

b) dodatkowych wymogów oprócz tych 
określonych w art. 4 ust. 1 lit. f) w 
odniesieniu do pomieszczeń i sprzętu 
koniecznych do przeprowadzania kontroli 
urzędowych oraz dodatkowych warunków 
i obowiązków oprócz tych, o których 
mowa w art. 25–30 i art. 32, w odniesieniu 
do przekazania zadań związanych z 
kontrolą urzędową;

c) szczególnych kryteriów i warunków 
dotyczących uruchomienia mechanizmów 
pomocy administracyjnej określonych w 
tytule IV.

3. W związku z przepisami określonymi w 
art. 1 ust. 2 lit. j) Komisja będzie mogła 
poprzez akty wykonawcze ustanawiać 
przepisy dotyczące:

a) szczególnych obowiązków i zadań 
właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 ust. 
1, art. 11–13, art. 34 ust. 1 i 2 i art. 36 
oraz w uzupełnieniu do art. 25, 29, 30 i 32 
w odniesieniu do zatwierdzania i nadzoru 
przez organy delegowane;

b) dodatkowych wymagań oprócz tych, o 
których mowa w art. 8 ust. 1, w 
odniesieniu do oceny ryzyka i 
ustanowienia częstotliwości kontroli 
urzędowych oraz w stosownych 
przypadkach pobierania próbek, z 
uwzględnieniem ryzyka wystąpienia 
niezgodności;
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c) minimalnej częstotliwości kontroli 
urzędowych podmiotów zgodnie z 
definicją w art. 2 lit. d) rozporządzenia 
Rady (WE) nr 834/2007 oraz przypadków 
i warunków, w których takie określone 
podmioty są wyłączone z określonych 
kontroli urzędowych;

d) dodatkowych metod i technik 
przeprowadzania kontroli urzędowych 
oprócz tych, o których mowa w art. 13 i 
art. 33 ust. 1–5, oraz szczególnych 
wymagań dotyczących przeprowadzania 
kontroli urzędowych w celu zapewniania 
identyfikowalności produktów 
ekologicznych na wszystkich etapach 
produkcji, przygotowania i dystrybucji 
oraz w celu zapewnienia zgodności z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. j);

e) dodatkowych obowiązków 
sprawozdawczych oprócz tych, o których 
mowa w art. 12 i 31, dla właściwych 
organów, organów kontrolnych 
zajmujących się produktami 
ekologicznymi i organów delegowanych 
odpowiedzialnych za kontrole urzędowe;

Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się w ramach właściwego Komitetu 
zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 Rady z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie produkcji ekologicznej i 
znakowania produktów ekologicznych 
uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 
2092/91.

4. W związku z przepisami określonymi w 
art. 1 ust. 2 lit. k) w aktach delegowanych, 
o których mowa w ust. 1, ustanawia się 
przepisy dotyczące:

a) szczegółowych kryteriów i warunków 
dotyczących uruchomienia mechanizmów 
pomocy administracyjnej określonych w 
tytule IV;

b) szczególnych środków, które należy 
wprowadzić, w uzupełnieniu do tych, o 
których mowa w art. 135 ust. 2, w 
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przypadku niezgodności i poważnej lub 
powtarzającej się niezgodności.

5. W związku z przepisami określonymi w
art. 1 ust. 2 lit. k) Komisja będzie mogła 
poprzez akty wykonawcze ustanawiać 
przepisy dotyczące:

a) dodatkowych wymogów, metod i 
technik oprócz tych, o których mowa w 
art. 11 i 13, w odniesieniu do kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
weryfikacji zgodności ze specyfikacjami 
produktu i wymogami dotyczącymi 
oznakowania;

b) dodatkowych metod i technik oprócz 
tych, o których mowa w art. 13, w 
odniesieniu do przeprowadzania kontroli 
urzędowych w celu zapewniania 
identyfikowalności produktów 
wchodzących w zakres przepisów, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. k), na 
wszystkich etapach produkcji, 
przygotowania i dystrybucji oraz w celu 
zapewnienia zgodności z tymi przepisami;

c) szczególnych kryteriów dodatkowych i 
szczególnych treści dodatkowych oprócz 
tych określonych w art. 108 w celu 
przygotowania stosownych części 
wieloletniego krajowego planu kontroli 
określonego w art. 107 ust. 1 oraz 
szczególnych treści dodatkowych 
sprawozdania określonego w art. 112;

Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się w ramach właściwego Komitetu na 
mocy art. 57 rozporządzenia (UE) nr 
1151/2012 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 listopada 2012 r. w 
sprawie systemów jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych, art. 195 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 Rady z 
dnia 22 października 2007 r. 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków rolnych oraz szczególne przepisy
dotyczące niektórych produktów rolnych 
oraz art. 25 rozporządzenia 110/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, 
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opisu, prezentacji, etykietowania i 
ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
ustanawiające ogólne zasady definicji, 
opisu i prezentacji napojów spirytusowych 
i rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje art. 23. Proponuje się nową, bardziej przejrzystą strukturę. Zwłaszcza 
w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących ChNP, ChOG, GTS i produktów 
ekologicznych konieczne jest jednolite stosowanie na całym obszarze wspólnotowym ― 
w istocie zawsze przyjmowano je w ramach komitetu regulacyjnego ze względu na ich 
szczególny charakter.

Poprawka 509
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do przepisów szczegółowych 
w zakresie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w stosunku do 
konkretnych kategorii żywności lub paszy 
w celu zweryfikowania zgodności z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. a)–e), oraz w zakresie działań, jakie 
mają podjąć właściwe organy w 
następstwie takich kontroli urzędowych. 
Wspomniane akty delegowane dotyczą 
nowo rozpoznanego ryzyka, jakie dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt lub – w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
wniosków ustawodawczych w odniesieniu 
do przepisów szczegółowych w zakresie 
kontroli urzędowych przeprowadzanych w 
stosunku do konkretnych kategorii 
żywności lub paszy w celu zweryfikowania 
zgodności z przepisami, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 lit. a)–e), oraz w zakresie 
działań, jakie mają podjąć właściwe organy 
w następstwie takich kontroli urzędowych. 
Wspomniane wnioski ustawodawcze
dotyczą nowo rozpoznanego ryzyka, jakie 
dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub – w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 
roślin – dla środowiska mogą stanowić 
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roślin – dla środowiska mogą stanowić 
żywność lub pasza, lub dowolnego takiego 
ryzyka wynikającego z nowych modeli 
produkcji bądź konsumpcji żywności lub 
paszy bądź takiego, którym nie można się 
skutecznie zająć ze względu na brak 
wspólnych specyfikacji kontroli 
urzędowych i działań, jakie mają podjąć 
właściwe organy w następstwie takich 
kontroli, a także przedmiotowe akty 
ustanawiają przepisy dotyczące:

żywność lub pasza, lub dowolnego takiego 
ryzyka wynikającego z nowych modeli 
produkcji bądź konsumpcji żywności lub 
paszy bądź takiego, którym nie można się 
skutecznie zająć ze względu na brak 
wspólnych specyfikacji kontroli 
urzędowych i działań, jakie mają podjąć 
właściwe organy w następstwie takich 
kontroli, a także przedmiotowe akty 
ustanawiają przepisy dotyczące:

Or. en

Poprawka 510
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczególnych obowiązków i zadań 
właściwych organów w uzupełnieniu do 
tych określonych w art. 4, 8, 9, art. 10 
ust. 1, art. 11, 12, 13, art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
art. 36;

skreślona

Or. en

Poprawka 511
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jednolitych szczegółowych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych oraz jednolitej minimalnej 
częstotliwości takich kontroli urzędowych, 
uwzględniając w uzupełnieniu do 
kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 1, 

b) jednolitych szczegółowych wymagań 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
urzędowych oraz jednolitej minimalnej 
częstotliwości takich kontroli urzędowych, 
uwzględniając w uzupełnieniu do 
kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 1, 
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szczególne zagrożenia i ryzyko istniejące 
w związku z poszczególnymi kategoriami 
żywności i pasz i różnymi procesami, 
jakim podlegają;

szczególne ryzyko istniejące w związku z 
poszczególnymi kategoriami żywności i 
pasz i różnymi procesami, jakim podlegają;

Or. en

Poprawka 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a

Szczególne przepisy dotyczące kontroli 
urzędowych oraz działań, jakie mają 
podjąć właściwe organy, w związku z 
materiałami i wyrobami przeznaczonymi 
do kontaktu z żywnością 

Komisja będzie mogła przyjąć akty 
wykonawcze dotyczące jednolitego 
stosowania kontroli urzędowych i działań, 
jakie mają podjąć właściwe organy, w 
związku z materiałami i wyrobami
przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. 
Wspomniane akty wykonawcze zostaną 
przyjęte zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 141 
ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością objęte są zakresem stosowania i 
powinny w związku z tym być przedmiotem artykułu obejmującego przepisy szczególne.

Poprawka 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy mogą przekazać 
określone zadania związane z kontrolami 
urzędowymi na rzecz co najmniej jednego 
organu delegowanego lub osoby fizycznej 
zgodnie z warunkami przewidzianymi w 
odpowiednio art. 26 i 27.

skreślony

Or. de

Poprawka 514
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy mogą przekazać 
określone zadania związane z kontrolami 
urzędowymi na rzecz co najmniej jednego 
organu delegowanego lub osoby fizycznej 
zgodnie z warunkami przewidzianymi w 
odpowiednio art. 26 i 27.

1. Właściwe organy mogą przekazać 
określone zadania związane z kontrolami 
urzędowymi na rzecz co najmniej jednego 
organu delegowanego lub osoby fizycznej 
zgodnie z warunkami przewidzianymi w 
odpowiednio art. 26 i 27. Właściwe organy 
mogą tymczasowo przekazać określone 
zadania związane z kontrolami 
urzędowymi na rzecz co najmniej jednego 
organu delegowanego, który nie spełnia 
wymogów art. 26 ust. 1 lit. b) ppkt (iv), na 
jeden rok z możliwością jednokrotnego 
odnowienia w celu stworzenia warunków 
do przeprowadzenia oceny niezbędnej do 
akredytowania tego organu delegowanego 
lub w celu zaradzenia sytuacji 
nadzwyczajnej lub nowo powstałemu 
zagrożeniu dla zdrowia ludzi, zwierząt, 
roślin, dobrostanu zwierząt lub, w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 
roślin, dla środowiska.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość tymczasowego wyznaczania organów delegowanych w celu 
umożliwienia krajowej jednostce akredytującej przeprowadzenia oceny w trakcie 
funkcjonowania organów delegowanych i zagwarantowania mocy prawnej ich działalności, 
lub też w celu zaradzenia sytuacjom nadzwyczajnym , na przykład w zakresie zdrowia 
zwierząt lub roślin.

Poprawka 515
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy mogą przekazać 
określone zadania związane z kontrolami 
urzędowymi na rzecz co najmniej jednego 
organu delegowanego lub osoby fizycznej 
zgodnie z warunkami przewidzianymi w 
odpowiednio art. 26 i 27.

1. Właściwe organy mogą przekazać 
określone zadania związane z kontrolami 
urzędowymi na rzecz co najmniej jednego 
organu delegowanego lub osoby fizycznej 
zgodnie z warunkami przewidzianymi w 
odpowiednio art. 26 i 27. Właściwe organy 
nie przekazują osobom fizycznym 
konkretnych zadań w zakresie kontroli 
urzędowych w związku z kontrolami 
urzędowymi prowadzonymi w celu 
zweryfikowania zgodności z przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. j).

Or. en

Uzasadnienie

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego opiera się na procesie. Konieczne jest podkreślenie tej 
właściwości w celu utrzymania obecnego systemu kontroli ekologicznej.

Poprawka 516
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy nie delegują decyzji 
dotyczącej środków przewidzianych w 
art. 135 ust. 1 lit. b) i art. 135 ust. 2 i 3.

skreślony

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
środków, które mają być podjęte zgodnie z 
art. 135 lub przepisami, o których mowa w 
art. 23 ust. 2 lit. e), w następstwie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
weryfikacji zgodności z przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. j).

Or. fr

Uzasadnienie

Po zaobserwowaniu niezgodności organy delegowane powinny mieć możliwość 
podejmowania decyzji w celu domagania się, by podmiot naprawił sytuację, lub w celu 
przyjęcia środków nadzwyczajnych niezbędnych do ochrony zdrowia publicznego, na przykład 
w postaci zewidencjonowania niebezpiecznych dla zdrowia artykułów spożywczych, chorych 
roślin lub zwierząt. Charakter i zakres tych decyzji określa właściwy organ.

Poprawka 517
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy nie delegują decyzji 
dotyczącej środków przewidzianych w 
art. 135 ust. 1 lit. b) i art. 135 ust. 2 i 3.

Właściwe organy nie delegują decyzji 
dotyczącej środków przewidzianych w 
art. 135 ust. 1 lit. b) i art. 135 ust. 2 i 3. 
Zadania dotyczące zwierząt i produktów 
pochodzenia zwierzęcego również nie są 
delegowane, lecz zawsze realizowane przez 
urzędowego lekarza weterynarii.

Or. en
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Poprawka 518
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
środków, które mają być podjęte zgodnie z 
art. 135 lub przepisami, o których mowa w 
art. 23 ust. 2 lit. e), w następstwie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
weryfikacji zgodności z przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. j).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego opiera się na procesie. Konieczne jest podkreślenie tej 
właściwości w celu utrzymania obecnego systemu kontroli ekologicznej.

Poprawka 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
środków, które mają być podjęte zgodnie z 
art. 135 lub przepisami, o których mowa w 
art. 23 ust. 2 lit. e), w następstwie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
weryfikacji zgodności z przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. j). 

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
środków, które mają być podjęte zgodnie z 
art. 135 lub przepisami, o których mowa w 
art. 23 ust. 2 lit. a) oraz ust. 4 lit. b), w 
następstwie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w celu weryfikacji 
zgodności z przepisami, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 lit. j) i lit. k).

Or. es

Uzasadnienie

W ustępie drugim tego artykułu w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego umożliwia się 
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delegowanie przez właściwe organy określonych zadań związanych z kontrolami urzędowymi 
w zakresie środków, jakie mają zostać podjęte w przypadku wykazanej niezgodności z 
przepisami. W związku z tym jest niezrozumiałe, dlaczego nie zezwala się na to samo w 
odniesieniu do ChNP, ChOG i GTS, które stosują te same normy odniesienia do delegacji 
(EN ISO 17065), i dlatego wnioskuje się o ich włączenie do niniejszego ustępu.

Poprawka 520
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
środków, które mają być podjęte zgodnie z 
art. 135 lub przepisami, o których mowa w 
art. 23 ust. 2 lit. e), w następstwie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
weryfikacji zgodności z przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. j).

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
środków, które mają być podjęte zgodnie z 
art. 135 lub przepisami, o których mowa w 
art. 23 ust. 2 lit. e), w następstwie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
weryfikacji zgodności z przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. j) i lit. k).

Or. pl

Poprawka 521
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 
ustanawiających określone zadania 
związane z kontrolami urzędowymi, 
których nie można powierzyć, aby 
zachować niezależność lub podstawowe 
funkcje właściwych organów.

skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

Możliwość przekazania zadań na rzecz organów i osób fizycznych jest zasadniczym 
elementem rozporządzenia, który nie powinien być zmieniany w drodze aktów delegowanych, 
ale wyłącznie przez prawodawcę w akcie podstawowym.

Poprawka 522
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 
ustanawiających określone zadania 
związane z kontrolami urzędowymi, 
których nie można powierzyć, aby 
zachować niezależność lub podstawowe 
funkcje właściwych organów.

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 
ustanawiających określone zadania 
związane z kontrolami urzędowymi, które 
można i których nie można powierzyć, aby 
zachować niezależność lub podstawowe 
funkcje właściwych organów.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis pochodzący z rozporządzenia 882/2004. Możliwa jest również lista zadań 
podlegających delegowaniu.

Poprawka 523
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy właściwe organy 
delegują określone zadania związane z 
kontrolami urzędowymi w celu weryfikacji 
zgodności z przepisami, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 lit. j), na rzecz co najmniej 
jednego organu delegowanego, przypisują 

4. W przypadku gdy właściwe organy 
delegują określone zadania związane z 
kontrolami urzędowymi w celu weryfikacji 
zgodności z przepisami, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 lit. j) i lit. k), na rzecz co 
najmniej jednego organu delegowanego, 
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każdemu organowi delegowanemu 
określony kod i wyznaczają organy 
odpowiedzialne za zatwierdzenie takiego 
organu i nadzór nad nim.

przypisują każdemu organowi 
delegowanemu określony kod i wyznaczają 
organy odpowiedzialne za zatwierdzenie 
takiego organu i nadzór nad nim.

Or. pl

Poprawka 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy właściwe organy 
delegują określone zadania związane z 
kontrolami urzędowymi w celu weryfikacji 
zgodności z przepisami, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 lit. j), na rzecz co najmniej 
jednego organu delegowanego, przypisują 
każdemu organowi delegowanemu 
określony kod i wyznaczają organy 
odpowiedzialne za zatwierdzenie takiego 
organu i nadzór nad nim.

4. W przypadku gdy właściwe organy 
delegują określone zadania związane z 
kontrolami urzędowymi w celu weryfikacji 
zgodności z przepisami, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 lit. j) i lit. k), na rzecz co 
najmniej jednego organu delegowanego, 
przypisują każdemu organowi 
delegowanemu określony kod i wyznaczają 
organy odpowiedzialne za zatwierdzenie 
takiego organu i nadzór nad nim.

Or. es

Uzasadnienie

Trudno zrozumieć, dlaczego przepis ten ma zastosowanie tylko do rolnictwa ekologicznego, a 
nie do innych produktów o oznakowanej jakości. Wnioskuje się o ich uwzględnienie.

Poprawka 525
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) okresu na jaki zostaną delegowane 
określone zadania;
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Or. pl

Poprawka 526
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) jest bezstronny i wolny od 
jakiegokolwiek konfliktu interesów w 
zakresie wykonywania przekazanych mu 
określonych zadań związanych z 
kontrolami urzędowymi;

(iii) jest bezstronny, niezależny, 
niezatrudniony bezpośrednio ani 
pośrednio przez podmiot, u którego 
przeprowadza czynności kontrolne i pod 
każdym względem wolny od 
jakiegokolwiek konfliktu interesów w 
zakresie wykonywania przekazanych mu 
określonych zadań związanych z 
kontrolami urzędowymi;

Or. en

Uzasadnienie

Niezależność organów delegowanych od podmiotów jest kluczowa i powinna być mocniej 
zaznaczona w tekście.

Poprawka 527
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) jest bezstronny i wolny od 
jakiegokolwiek konfliktu interesów w 
zakresie wykonywania przekazanych mu 
określonych zadań związanych z 
kontrolami urzędowymi;

(iii) jest niezależny i wolny od 
jakiegokolwiek konfliktu interesów w 
zakresie wykonywania przekazanych mu 
określonych zadań związanych z 
kontrolami urzędowymi;

Or. en



AM\1013305PL.doc 53/111 PE526.077v01-00

PL

Uzasadnienie

Aby uniknąć konfliktu interesów, organy delegowane muszą być całkowicie niezależne od 
podmiotów, u których prowadzą urzędowe kontrole lub inne czynności urzędowe; słowo 
„niezależny” jest pod tym względem bardziej precyzyjne niż „bezstronny”.

Poprawka 528
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) jest bezstronny i wolny od 
jakiegokolwiek konfliktu interesów w 
zakresie wykonywania przekazanych mu 
określonych zadań związanych z 
kontrolami urzędowymi;

(iii) jest niezależny, bezstronny i wolny od 
jakiegokolwiek konfliktu interesów w 
zakresie wykonywania przekazanych mu 
określonych zadań związanych z 
kontrolami urzędowymi;

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie w 
odniesieniu do całości tekstu. Należy 
dostosować również motywy).

Or. en

Poprawka 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) wymaga od swoich pracowników, 
aby nie ujawniali informacji uzyskanych 
podczas wykonywania swoich obowiązków 
w zakresie kontroli urzędowych i innych 
czynności urzędowych, które to 
informacje ze względu na swój charakter 
są objęte tajemnicą służbową.

Or. es
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Uzasadnienie

Należy ująć odniesienie do obowiązku zachowania tajemnicy w organach delegowanych, 
ponieważ taki wymóg dotyczy pracowników właściwych organów, którzy uczestniczą w 
kontrolach urzędowych.

Poprawka 530
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w razie potrzeby organizują audyty lub 
inspekcje takich organów lub osób;

a) organizują okresowe i niezapowiedziane 
audyty lub inspekcje takich organów lub 
osób;

Or. en

Poprawka 531
Martin Kastler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w razie potrzeby organizują audyty lub 
inspekcje takich organów lub osób;

a) organizują audyty lub inspekcje takich 
organów lub osób;

Or. de

Poprawka 532
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt ii – litera a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) okaże się, że można kwestionować 
niezależność lub bezstronność organu 
delegowanego lub osoby fizycznej;

Or. en

Poprawka 533
Martin Kastler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w razie potrzeby organizują audyty lub 
inspekcje takich organów lub osób;

a) organizują audyty lub inspekcje takich 
organów lub osób;

Or. de

Poprawka 534
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Metody stosowane do celów pobierania 
próbek oraz przeprowadzania analiz, badań 
i diagnoz laboratoryjnych podczas kontroli 
urzędowych i innych czynności 
urzędowych są zgodne z przepisami Unii 
ustanawiającymi te metody lub kryteriami 
efektywności w odniesieniu do takich 
metod.

1. Metody stosowane do celów pobierania 
próbek oraz przeprowadzania badań 
podczas kontroli urzędowych i innych 
czynności urzędowych są zgodne z 
przepisami Unii ustanawiającymi te 
metody lub kryteriami efektywności w 
odniesieniu do takich metod.

Or. pl
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Poprawka 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Metody stosowane do celów pobierania 
próbek oraz przeprowadzania analiz, badań 
i diagnoz laboratoryjnych podczas kontroli 
urzędowych i innych czynności 
urzędowych są zgodne z przepisami Unii 
ustanawiającymi te metody lub kryteriami 
efektywności w odniesieniu do takich 
metod.

1. Metody stosowane do celów pobierania 
próbek oraz przeprowadzania analiz, badań 
i diagnoz laboratoryjnych podczas kontroli 
urzędowych są zgodne z przepisami Unii 
ustanawiającymi te metody lub kryteriami 
efektywności w odniesieniu do takich 
metod.

Or. es

Uzasadnienie

Skreślenie w trosce o zgodność z proponowanym skreśleniem w art. 1.

Poprawka 536
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku braku przepisów Unii, o 
których mowa w ust. 1, laboratoria 
urzędowe stosują najnowocześniejsze
metody na swoje określone potrzeby 
związane z analizą, badaniami i 
diagnozami przy uwzględnieniu:

2. W przypadku braku przepisów Unii, o 
których mowa w ust. 1, laboratoria 
urzędowe stosują najbardziej właściwe dla 
danego celu metody na swoje określone 
potrzeby związane z analizą, badaniami i 
diagnozami przy uwzględnieniu:

Or. en

Poprawka 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku braku przepisów Unii, o 
których mowa w ust. 1, laboratoria 
urzędowe stosują najnowocześniejsze 
metody na swoje określone potrzeby 
związane z analizą, badaniami i 
diagnozami przy uwzględnieniu:

2. W przypadku braku przepisów Unii, o 
których mowa w ust. 1, laboratoria 
urzędowe powinny stosować
najnowocześniejsze metody na swoje 
określone potrzeby związane z analizą, 
badaniami i diagnozami przy 
uwzględnieniu: 

Or. es

Uzasadnienie

Zaleca się, by stosowanie tych metod miało charakter preferencyjny, a nie obowiązkowy.

Poprawka 538
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) najnowszych dostępnych metod 
zgodnych ze stosownymi uznanymi na 
szczeblu międzynarodowym przepisami 
lub protokołami, również tymi przyjętymi
przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN); lub

a) najbardziej stosownych zwalidowanych 
metod zgodnych z uznanymi na szczeblu 
międzynarodowym przepisami naukowymi 
lub protokołami, chyba że byłyby one 
nieskuteczne lub niewłaściwe z 
perspektywy zasadnie obranego celu.
Najbardziej stosowne zwalidowane metody 
obejmują na przykład:

(i.) te przyjęte przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) lub 
Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną (ISO); lub

(ii.) te ustalone w ustawodawstwie 
krajowym; lub

(iii.) te opracowane lub zalecone przez 
laboratoria referencyjne Unii 
Europejskiej (EURL); lub
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(iv.) te opracowane lub zalecone przez 
krajowe laboratoria referencyjne (NRL);

Or. en

Poprawka 539
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku braku przepisów lub 
protokołów, o których mowa w lit. a) –
stosownych metod opracowanych lub 
zalecanych przez laboratoria referencyjne 
Unii Europejskiej i zwalidowanych 
zgodnie z uznanymi na szczeblu 
międzynarodowym protokołami 
naukowymi; lub

b) w przypadku braku a) – innych 
właściwych metod odpowiednich dla 
zamierzonego celu lub opracowanych i 
zwalidowanych zgodnie z uznanymi na 
szczeblu międzynarodowym protokołami 
naukowymi;

Or. en

Poprawka 540
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku braku przepisów lub 
protokołów, o których mowa w lit. a), i 
metod, o których mowa w lit. b) – metod 
zgodnych ze stosownymi przepisami 
ustanowionymi na szczeblu krajowym; lub

c) w przypadku braku a) i b) –
ujednoliconych zwalidowanych metod 
laboratoryjnych opracowanych zgodnie z 
uznanymi na szczeblu międzynarodowym 
protokołami naukowymi;

Or. en

Poprawka 541
Julie Girling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku braku przepisów lub 
protokołów, o których mowa w lit. a), 
metod, o których mowa w lit. b), i 
przepisów krajowych, o których mowa w 
lit. c) – stosownych metod opracowanych 
lub zalecanych przez krajowe laboratoria 
referencyjne Unii Europejskiej i 
zwalidowanych zgodnie z uznanymi na 
szczeblu międzynarodowym protokołami 
naukowymi; lub

skreślona

Or. en

Poprawka 542
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku braku przepisów lub 
protokołów, o których mowa w lit. a), 
metod, o których mowa w lit. b), przepisów 
krajowych, o których mowa w lit. c), i 
metod, o których mowa w lit. d) –
stosownych metod zwalidowanych zgodnie 
z uznanymi na szczeblu 
międzynarodowym protokołami 
naukowymi.

skreślona

Or. en

Poprawka 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W kontekście badań przesiewowych, 
ukierunkowanych badań przesiewowych i 
innych czynności urzędowych w 
przypadku braku przepisów Unii, o których 
mowa w ust. 1, można stosować każdą z 
metod, o których mowa w ust. 2.

3. Podczas selekcji próbek w ramach 
wyrywkowych kontroli i nadzoru w 
przypadku braku przepisów Unii, o których 
mowa w ust. 1, można stosować każdą z 
metod, o których mowa w ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Skreślenie służy wprowadzeniu spójności z art. 1 i jest zgodne z proponowaną zmianą w 
definicji badań przesiewowych na podstawie glosariusza (zob. propozycja poprawki do 
definicji 41).

Poprawka 544
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach, gdy pilnie potrzebne są 
analizy, badania lub diagnozy, a nie 
istnieje żadna z metod, o których mowa w 
ust. 1 i 2, stosowne krajowe laboratorium 
referencyjne lub, jeżeli takie nie istnieje, 
inne laboratorium wyznaczone zgodnie z 
art. 36 ust. 1 może zastosować inne metody 
niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu, do momentu 
walidacji odpowiedniej metody zgodnie z 
uznanymi na szczeblu międzynarodowym 
protokołami naukowymi.

4. W przypadkach, gdy pilnie potrzebne są 
analizy, badania lub diagnozy, w 
wyjątkowych przypadkach związanych z 
wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej, a 
nie istnieje żadna z metod, o których mowa 
w ust. 1 i 2, stosowne krajowe 
laboratorium referencyjne lub, jeżeli takie 
nie istnieje, inne laboratorium wyznaczone 
zgodnie z art. 36 ust. 1 może zastosować 
inne metody niż te, o których mowa w 
ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, do momentu 
walidacji odpowiedniej metody zgodnie z 
uznanymi na szczeblu międzynarodowym 
protokołami naukowymi.

Or. en
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Poprawka 545
Marusya Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Próbki należy pobierać, oznaczać oraz
obchodzić się z nimi w sposób 
gwarantujący ich prawną, naukową i 
techniczną ważność.

6. Próbki należy pobierać i obchodzić się z 
nimi zgodnie z normami badania 
produktów, oraz oznaczać w sposób 
gwarantujący ich prawną, naukową i 
techniczną ważność.

Or. bg

Poprawka 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Próbki należy pobierać, oznaczać oraz 
obchodzić się z nimi w sposób 
gwarantujący ich prawną, naukową i 
techniczną ważność.

6. Próbki należy pobierać, oznaczać oraz 
obchodzić się z nimi w sposób 
gwarantujący ich prawną, naukową i 
techniczną ważność. Musi być dostępna 
wystarczająca ilość pobranej próbki, tak 
aby można było przeprowadzić drugą 
ekspertyzę. Właściwy organ musi 
niezwłocznie poinformować producenta 
paszy / producenta żywności o pobraniu 
próbki oraz o pozostawieniu 
wystarczającej ilości tej próbki na 
przeprowadzenie drugiej ekspertyzy.

Or. de

Poprawka 547
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W kwestii GMO należy opracować i 
ustanowić obowiązkowe metody mające 
na celu:

- określenie i śledzenie złożonych 
modyfikacji genetycznych na rynku;

- przekazywanie danych na temat 
pozostałości pochodzących ze stosowania 
herbicydów uzupełniających;

- przekazywanie danych na temat składu i 
zawartości składników, takich jak 
dodatkowe proteiny obecne w roślinach.

Or. en

Poprawka 548
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. W kwestii produktów pochodzenia 
zwierzęcego należy opracować i ustalić 
obowiązkowe metody mające na celu 
identyfikowanie i śledzenie materiału 
hodowlanego od sklonowanych zwierząt, 
jak również potomstwa sklonowanych 
zwierząt oraz produktów z nich 
pochodzących.

Or. en

Poprawka 549
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 7 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
przepisów odnoszących się do obszarów 
określonych w art. 2 ust. 1 lit. g) i h).

Or. en

Poprawka 550
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zapewniają podmiotom, 
których zwierzęta lub towary podlegają 
procedurze pobierania próbek, analizy, 
badania lub diagnozy w kontekście kontroli 
urzędowych, prawo złożenia wniosku o 
drugą ekspertyzę.

Właściwe organy zapewniają podmiotom, 
których zwierzęta lub towary podlegają 
procedurze pobierania próbek, analizy, 
badania lub diagnozy w kontekście kontroli 
urzędowych, prawo złożenia wniosku o 
drugą ekspertyzę, jeżeli jest ona stosowna 
i możliwa pod względem technicznym.

Or. de

Uzasadnienie

Nie we wszystkich przypadkach druga ekspertyza jest stosowna, a umożliwienie jej 
przeprowadzenia trudne pod względem technicznym (np. ciało obce w próbkach).

Poprawka 551
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zapewniają podmiotom, Właściwe organy zapewniają podmiotom, 
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których zwierzęta lub towary podlegają 
procedurze pobierania próbek, analizy, 
badania lub diagnozy w kontekście kontroli 
urzędowych, prawo złożenia wniosku o 
drugą ekspertyzę.

których zwierzęta lub towary podlegają 
procedurze pobierania próbek, analizy, 
badania lub diagnozy w kontekście kontroli 
urzędowych, prawo złożenia wniosku o 
drugą ekspertyzę. Koszty tej ekspertyzy 
ponosi wnioskujący podmiot.

Or. pl

Poprawka 552
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zawsze upoważnia podmiot do złożenia 
wniosku o przegląd dokumentów 
dotyczących pobierania próbek, 
przeprowadzania analizy, badania lub 
diagnozy przez innego eksperta;

a) zawsze upoważnia podmiot do złożenia 
wniosku o przegląd dokumentów 
dotyczących pobierania próbek, 
przeprowadzania analizy, badania lub 
diagnozy przez innego eksperta 
wyznaczonego przez laboratorium 
referencyjne lub jeżeli jest to niemożliwe, 
przez co najmniej równorzędne inne
laboratorium urzędowe;

Or. pl

Poprawka 553
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w stosownych przypadkach i jeżeli jest 
to technicznie możliwe, uwzględniając w 
szczególności częstość występowania i 
rozkład zagrożeń wśród zwierząt lub 
towarów, łatwość psucia się próbek lub 
towarów oraz ilość dostępnego substratu, 
prawo to upoważnia podmiot do złożenia 

b) w stosownych przypadkach i jeżeli jest 
to technicznie możliwe, uwzględniając w 
szczególności częstość występowania i 
rozkład zagrożeń wśród zwierząt lub 
towarów, łatwość psucia się próbek lub 
towarów oraz ilość dostępnego substratu, 
upoważnia podmiot do złożenia wniosku o
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wniosku o: następujące czynności, a na właściwe 
organy nakłada obowiązek zapewnienia 
ich przeprowadzenia:

Or. de

Uzasadnienie

Należy dać jasno do zrozumienia, że organ nie może tak po prostu oddalić wniosku złożonego 
przez dany podmiot.

Poprawka 554
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Próbki należy oznaczać oraz 
obchodzić się z nimi w sposób 
gwarantujący ich prawną i techniczną 
ważność.

Or. de

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby prawidłowo obchodzono się z próbkami w celu zachowania ich 
ważności.

Poprawka 555
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Złożenie przez podmiot wniosku o drugą 
ekspertyzę zgodnie z ust. 1 nie ma wpływu 
na obowiązek podjęcia przez właściwe 

2. Złożenie przez podmiot wniosku o drugą 
ekspertyzę zgodnie z ust. 1 nie ma wpływu 
na obowiązek podjęcia przez właściwe 
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organy natychmiastowych działań w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka 
dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin lub 
dobrostanu zwierząt, lub bądź – w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 
roślin – dla środowiska, zgodnie z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
i z niniejszym rozporządzeniem.

organy natychmiastowych działań w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka 
dla zdrowia ludzi i zwierząt lub dobrostanu 
zwierząt, bądź dla środowiska, zgodnie z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
i z niniejszym rozporządzeniem.

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie w 
odniesieniu do całości tekstu. Należy 
dostosować również motywy).

Or. en

Poprawka 556
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych ustanowić procedury 
jednolitego stosowania przepisów 
przewidzianych w ust. 1 oraz 
przedstawiania i rozpatrywania wniosków 
o drugą ekspertyzę. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 141 ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 557
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych ustanowić procedury 

skreślony
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jednolitego stosowania przepisów 
przewidzianych w ust. 1 oraz 
przedstawiania i rozpatrywania wniosków 
o drugą ekspertyzę. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 141 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Ustawodawstwo określające przepisy mające na celu zagwarantowanie jednolitego 
stosowania przepisów dotyczących drugiej ekspertyzy jest niepotrzebne; kwestia prawa do 
apelacji powinna stanowić kompetencję państwa.

Poprawka 558
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku zwierząt i towarów 
oferowanych na sprzedaż za 
pośrednictwem środków porozumiewania 
się na odległość, do celów kontroli 
urzędowej można wykorzystać próbki 
zamówione od podmiotów przez właściwe 
organy, bez konieczności ujawniania się 
przez te organy.

1. W przypadku zwierząt i towarów 
oferowanych na sprzedaż za 
pośrednictwem środków porozumiewania 
się na odległość, do celów kontroli 
urzędowej można wykorzystać próbki 
zamówione od podmiotów przez właściwe 
organy.

Or. pl

Poprawka 559
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jest niezależne i wolne od 
jakiegokolwiek konfliktu interesów w 
zakresie swoich zadań jako laboratorium 
urzędowego;

c) jest niezależne, bezstronne i wolne od 
jakiegokolwiek konfliktu interesów w 
zakresie swoich zadań jako laboratorium 
urzędowego;

Or. en

Poprawka 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) może obejmować jedną lub większą 
liczbę metod przeprowadzania analiz, 
badań lub diagnoz laboratoryjnych lub 
grupy metod;

b) może obejmować jedną lub większą 
liczbę metod przeprowadzania analiz, 
badań lub diagnoz laboratoryjnych lub 
grupy metod; w sposób ogólny może także 
zostać zdefiniowany jako techniki 
analityczne, a nie poszczególne badania 
lub grupy metod;

Or. es

Poprawka 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli żadne z laboratoriów urzędowych 
wyznaczonych w Unii zgodnie z ust. 1 nie 
dysponuje wiedzą fachową, sprzętem, 
infrastrukturą ani pracownikami 
niezbędnymi do przeprowadzania nowych 
lub szczególnie rzadkich analiz, badań lub 
diagnoz laboratoryjnych próbek, właściwe 
organy mogą zwrócić się o 

Jeżeli żadne z laboratoriów urzędowych 
wyznaczonych w Unii zgodnie z ust. 1 nie 
dysponuje wiedzą fachową, sprzętem, 
infrastrukturą ani pracownikami 
niezbędnymi do przeprowadzania nowych 
lub szczególnie rzadkich analiz, badań lub 
diagnoz laboratoryjnych próbek, właściwe 
organy mogą zwrócić się o ich 
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przeprowadzenie takich analiz, badań lub 
diagnoz do laboratorium lub ośrodka 
diagnostycznego, które nie spełnia jednego 
lub większej liczby wymogów 
przewidzianych w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu.

przeprowadzenie do laboratorium , ośrodka 
diagnostycznego, uniwersytetu, instytutu 
badawczego lub podobnego ośrodka, który
nie spełnia jednego lub większej liczby 
wymogów przewidzianych w ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu.

Or. es

Poprawka 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli właściwy organ wyznaczy 
prywatne laboratorium do 
przeprowadzania analiz, badań i diagnoz 
laboratoryjnych na próbkach pobranych 
w trakcie kontroli urzędowych, nie 
oznacza to przekazania zadań i dlatego 
nie jest konieczne spełnienie przepisów 
rozdziału III niniejszego tytułu.

Or. es

Uzasadnienie

Przeprowadzania analiz, badań i diagnoz przez prywatne laboratoria nie uznaje się za 
przekazanie zadań, ponieważ laboratoria te wykonują tylko część czynności należących do 
kontroli urzędowej, w tym przypadku tylko jedną z ekspertyz, w związku z czym nie można 
tego uznać za przekazanie zadań związanych z kontrolą urzędową.

Poprawka 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Właściwe organy nie muszą 
wyznaczać krajowych laboratoriów 
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referencyjnych do realizacji działań 
własnych laboratorium urzędowego.

Or. es

Poprawka 564
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Laboratoria urzędowe podają do
wiadomości publicznej wykaz metod 
stosowanych podczas analiz, badań lub 
diagnoz przeprowadzanych w kontekście 
kontroli urzędowych i innych czynności 
urzędowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż wyniki urzędowych kontroli mogą być podawane do wiadomości publicznej, nie 
powinno być konieczne informowanie o sposobach ich przeprowadzania. Tak szeroko 
zakrojony obowiązek w sposób niedopuszczalny zwiększałby obciążenie laboratoriów 
urzędowych.

Poprawka 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli dany właściwy organ nie 
prowadzi szczególnych analiz, badań lub 
diagnoz w ramach swoich uprawnień, a 
wyznaczył to samo urzędowe laboratorium 
do przeprowadzania tego samego rodzaju 
analiz, badań lub diagnoz co inny 
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właściwy organ, nie jest konieczne 
organizowanie audytów lub inspekcji.

Or. es

Uzasadnienie

Taki obowiązek nie figuruje w obecnie obowiązującym rozporządzeniu 882/2004. W 
przypadku rolnictwa ekologicznego nie prowadzi się szczególnych badań ani analiz, ponieważ 
istotne są np. określone progi lub brak obecności konkretnych substancji. Dlatego też 
organizowanie przez różne właściwe organy audytów tego samego laboratorium, które w 
dodatku musi być akredytowane, w odniesieniu do tego samego badania byłoby powielaniem
działań i trwonieniem zasobów.

Poprawka 566
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) laboratorium osiąga słabe wyniki w 
międzylaboratoryjnych badaniach 
porównawczych, o których mowa w art. 37 
ust. 2.

c) laboratorium osiąga niezadowalające
wyniki w badaniach biegłości lub w 
międzylaboratoryjnych badaniach 
porównawczych, o których mowa w art. 37 
ust. 2.

Or. pl

Poprawka 567
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca). Państwo członkowskie może 
wyznaczyć krajowe laboratorium 
referencyjne do wykonywania zadań 
określonych w ust. 1.

Or. pl
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Poprawka 568
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 36 ust. 4 
lit. e) właściwe organy mogą wyznaczyć 
jako laboratoria urzędowe – niezależnie od 
tego, czy spełniają one warunek 
przewidziany w tej literze – następujące 
podmioty:

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 36 ust. 4 
lit. e) właściwe organy mogą wyznaczyć 
jako laboratoria urzędowe lub laboratoria 
prowadzące działalność pod nadzorem 
urzędowym – niezależnie od tego, czy 
spełniają one warunek przewidziany w tej 
literze – następujące podmioty:

Or. en

Poprawka 569
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) które prowadzą wykrywanie włośnia 
krętego pod nadzorem właściwych 
organów lub laboratorium urzędowego
wyznaczonego zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz 
poddanego ocenie i akredytowanego 
zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025 w 
sprawie „ogólnych wymagań dotyczących 
kompetencji laboratoriów badawczych i 
wzorcujących” w odniesieniu do 
stosowania metod określonych w lit. a) 
ppkt (ii) niniejszego ustępu;

(iii) które prowadzą wykrywanie włośnia 
krętego pod nadzorem właściwych 
organów oraz krajowego laboratorium 
referencyjnego znajdującego się pod 
nadzorem unijnego laboratorium 
referencyjnego, wyznaczonego zgodnie z 
art. 36 ust. 1 oraz poddanego ocenie i 
akredytowanego zgodnie z normą EN 
ISO/IEC 17025 w sprawie „ogólnych 
wymagań dotyczących kompetencji 
laboratoriów badawczych i wzorcujących” 
w odniesieniu do stosowania metod 
określonych w lit. a) ppkt (ii) niniejszego 
ustępu;

Or. pl
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Poprawka 570
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) laboratoria przeprowadzające analizy 
lub badania w celu zweryfikowania 
zgodności z przepisami dotyczącymi 
materiału przeznaczonego do reprodukcji 
roślin określonymi w art. 1 ust. 2 lit. h);

skreślona

Or. en

Poprawka 571
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadkach, gdy konieczność 
stosowania metody wynika z sytuacji 
nadzwyczajnej bądź pojawiającego się 
ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin
lub dobrostanu zwierząt, lub – w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 
roślin – dla środowiska.

c) w przypadkach, gdy konieczność 
stosowania metody wynika z sytuacji 
nadzwyczajnej bądź pojawiającego się 
ryzyka dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub 
dobrostanu zwierząt, lub dla środowiska.

Or. en

Poprawka 572
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera c a (nowa)



PE526.077v01-00 74/111 AM\1013305PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w oczekiwaniu na ocenę organu 
akredytującego i decyzję tego organu 
akredytującego.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość tymczasowego wyznaczenia laboratoriów analitycznych w celu 
umożliwienia organowi akredytującemu przeprowadzenia oceny w trakcie ich 
funkcjonowania i jednoczesnego zagwarantowania mocy prawnej wyników ich analiz.

Poprawka 573
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41a

Kontrole urzędowe w zakresie 
wprowadzanych do Unii zwierząt i 
towarów organizowane są w zależności od 
ryzyka i mogą być przeprowadzane w 
punktach kontroli granicznej zgodnie z 
sekcją II niniejszego rozdziału w celu 
weryfikacji przestrzegania specjalnych 
przepisów odnoszących się do niektórych 
zwierząt lub towarów, bądź też we 
właściwym do tego miejscu zgodnie z 
sekcją I niniejszego rozdziału.

Or. fr

Uzasadnienie

Przed sekcją I należy zamieścić artykuł wprowadzający, który w sposób jasny informowałby o 
zasadzie kompleksowego uzależnionego od ryzyka podejścia do kontroli przywozu.
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Poprawka 574
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ryzyko dla zdrowia ludzi, zwierząt lub 
roślin, dobrostanu zwierząt bądź – w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 
roślin – dla środowiska, związane z 
różnymi rodzajami zwierząt i towarów;

a) ryzyko dla zdrowia ludzi lub zwierząt,
dobrostanu zwierząt bądź dla środowiska, 
związane z różnymi rodzajami zwierząt i 
towarów;

Or. en

Poprawka 575
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) prawdopodobieństwo nieuczciwych 
praktyk, które mogą wprowadzać 
konsumentów w błąd co do charakteru, 
jakości i składu żywności i towarów;

Or. en

Poprawka 576
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) gwarancje wydane przez właściwe 
organy w państwie trzecim pochodzenia w 

d) gwarancje wydane przez właściwe 
organy w państwie trzecim pochodzenia w 
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odniesieniu do zgodności zwierząt i 
towarów z wymogami ustanowionymi w 
ramach przepisów, o których mowa w 
art. 1 ust. 2, lub wymogami uznanymi za 
co najmniej równoważne z nimi.

odniesieniu do zgodności zwierząt i 
towarów z wymogami ustanowionymi w 
ramach przepisów, o których mowa w 
art. 1 ust. 2.

Or. en

Poprawka 577
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy w punktach kontroli 
granicznej i innych punktach 
wprowadzenia na terytorium Unii 
przeprowadzają kontrole urzędowe w 
odniesieniu do poniższych elementów w 
każdym przypadku, gdy mają powody 
uważać, że ich wprowadzenie na 
terytorium Unii może wiązać się z 
ryzykiem dla zdrowia ludzi, zwierząt lub 
roślin, dobrostanu zwierząt lub – w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 
roślin – dla środowiska:

3. Właściwe organy w punktach kontroli 
granicznej i innych punktach 
wprowadzenia na terytorium Unii 
przeprowadzają kontrole urzędowe w 
odniesieniu do poniższych elementów w 
każdym przypadku, gdy mają powody 
uważać, że ich wprowadzenie na 
terytorium Unii może wiązać się z 
ryzykiem dla zdrowia ludzi lub zwierząt, 
dobrostanu zwierząt lub dla środowiska:

Or. en

Poprawka 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rodzaje kontroli urzędowych zwierząt i 
towarów niepodlegających 
określonym kontrolom urzędowym na 

Rodzaje kontroli urzędowych towarów 
niepodlegających określonym kontrolom 
urzędowym
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granicach

Or. es

Poprawka 579
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obejmują kontrole tożsamości i kontrole 
fizyczne, w zależności od ryzyka dla 
zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, 
dobrostanu zwierząt bądź – w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska.

b) obejmują kontrole tożsamości i kontrole 
fizyczne, w zależności od ryzyka dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt, dobrostanu 
zwierząt bądź dla środowiska oraz w 
zależności od prawdopodobieństwa 
nieuczciwych praktyk, które mogą 
wprowadzać konsumentów w błąd co do 
charakteru, jakości i składu żywności i 
towarów.

Or. en

Poprawka 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obejmują kontrole tożsamości i kontrole 
fizyczne, w zależności od ryzyka dla 
zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, 
dobrostanu zwierząt bądź – w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska.

b) obejmują kontrole tożsamości i kontrole 
fizyczne, w zależności od ryzyka dla 
zdrowia ludzi, zwierząt, dobrostanu 
zwierząt bądź – w odniesieniu do GMO i 
środków ochrony roślin – dla środowiska.

Or. es
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Uzasadnienie

Poprawka wprowadza spójność z zakresem zastosowania proponowanym w poprawce do art. 
1 ust. 2 lit. g).

Poprawka 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli kontrole dokumentów, kontrole 
tożsamości i kontrole fizyczne, o których 
mowa w ust. 1, wykazują, iż zwierzęta i
towary nie spełniają przepisów, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, zastosowanie mają 
art. 64 ust. 1, 3, 4 i 5, art. 65, 66, 67, art. 69 
ust. 1 i 2 oraz art. 70 ust. 1 i 2.

3. Jeżeli kontrole dokumentów, kontrole 
tożsamości i kontrole fizyczne, o których 
mowa w ust. 1, wykazują, iż towary nie 
spełniają przepisów, o których mowa w art. 
1 ust. 2, zastosowanie mają art. 64 ust. 1, 3, 
4 i 5, art. 65, 66, 67, art. 69 ust. 1 i 2 oraz 
art. 70 ust. 1 i 2.

Or. es

Poprawka 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia zgodności z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
właściwe organy przeprowadzają kontrole 
urzędowe w punkcie kontroli granicznej 
pierwszego przybycia do Unii w 
odniesieniu do każdej przesyłki należącej 
do następujących kategorii zwierząt i 
towarów wprowadzanych na terytorium 
Unii z państw trzecich:

1. W celu zapewnienia zgodności z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
właściwe organy przeprowadzają kontrole 
urzędowe w punkcie kontroli granicznej 
pierwszego przybycia do Unii w 
odniesieniu do każdej przesyłki 
obejmującej zwierzęta, produkty 
pochodzenia zwierzęcego i produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego
wprowadzane na terytorium Unii z państw 
trzecich.

Oznakowanie zwierząt i towarów kodem 
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TARIC i rodzaj kontroli do 
przeprowadzenia w punkcie kontroli 
granicznej opisuje się w załączniku XX.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie zakresu zastosowania powyższego artykułu ― obejmuje on 
zwierzęta i towary oraz podaje, jaki rodzaj kontroli musi zostać przeprowadzony w punkcie 
kontroli granicznej.

Poprawka 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwierzęta; skreślona

Or. es

Uzasadnienie

W celu wprowadzenia spójności z poprzednią poprawką.

Poprawka 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) produkty pochodzenia zwierzęcego, 
materiały biologiczne wykorzystywane do 
rozrodu i produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego;

skreślona

Or. es
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Uzasadnienie

W celu wprowadzenia spójności z poprawką do wprowadzenia do ust. 1.

Poprawka 585
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) produkty pochodzenia zwierzęcego, 
materiały biologiczne wykorzystywane do 
rozrodu i produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego;

b) produkty pochodzenia zwierzęcego, 
żywność zawierająca produkty 
pochodzenia zwierzęcego, materiały 
biologiczne wykorzystywane do rozrodu i 
produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego;

Or. en

Poprawka 586
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rośliny, produkty roślinne oraz 
przedmioty i materiały, które mogą być 
siedliskiem lub źródłem rozprzestrzeniania 
się agrofagów roślin, zgodnie z wykazami 
ustanowionymi na podstawie art. 68 ust. 1 
i art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
XXX/XXXX [Urząd Publikacji proszony 
jest o wstawienie numeru rozporządzenia 
w sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin];

skreślona

Or. de
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Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem przepisów sektorowych dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin takie rozszerzenie zakresu 
nie jest konieczne w tym rozporządzeniu.

Poprawka 587
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rośliny, produkty roślinne oraz 
przedmioty i materiały, które mogą być 
siedliskiem lub źródłem rozprzestrzeniania 
się agrofagów roślin, zgodnie z wykazami 
ustanowionymi na podstawie art. 68 ust. 1 
i art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
XXX/XXXX [Urząd Publikacji proszony 
jest o wstawienie numeru rozporządzenia 
w sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin];

skreślona

Or. de

Poprawka 588
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rośliny, produkty roślinne oraz 
przedmioty i materiały, które mogą być 
siedliskiem lub źródłem rozprzestrzeniania 
się agrofagów roślin, zgodnie z wykazami 
ustanowionymi na podstawie art. 68 ust. 1 
i art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
XXX/XXXX [Urząd Publikacji proszony 
jest o wstawienie numeru rozporządzenia 
w sprawie środków ochronnych przeciwko 

skreślona
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agrofagom roślin];

Or. en

Poprawka 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rośliny, produkty roślinne oraz 
przedmioty i materiały, które mogą być 
siedliskiem lub źródłem rozprzestrzeniania 
się agrofagów roślin, zgodnie z wykazami 
ustanowionymi na podstawie art. 68 ust. 1 
i art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
XXX/XXXX [Urząd Publikacji proszony 
jest o wstawienie numeru rozporządzenia 
w sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin];

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza spójność z zakresem zastosowania proponowanym w poprawce do art. 
1 ust. 2 lit. g).

Poprawka 590
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zwierzęta i towary podlegające środkowi 
nadzwyczajnemu określonemu w aktach 
przyjętych zgodnie z art. 53 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002, art. 249 

e) zwierzęta i towary podlegające środkowi 
nadzwyczajnemu określonemu w aktach 
przyjętych zgodnie z art. 53 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002, art. 249 
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rozporządzenia (UE) nr XXX/XXXX 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie numeru rozporządzenia w 
sprawie zdrowia zwierząt] lub art. 27 
ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 40 ust. 2, art. 41 
ust. 2, art. 47 ust. 1, art. 49 ust. 2 i art. 50 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXXX 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie numeru rozporządzenia w 
sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin] wymagających, aby 
przesyłki takich zwierząt lub towarów, 
zidentyfikowane na podstawie ich kodów 
w nomenklaturze scalonej, podlegały 
kontrolom urzędowym przy ich 
wprowadzeniu na terytorium Unii;

rozporządzenia (UE) nr XXX/XXXX 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie numeru rozporządzenia w 
sprawie zdrowia zwierząt], wymagających, 
aby przesyłki takich zwierząt lub towarów, 
zidentyfikowane na podstawie ich kodów 
w nomenklaturze scalonej, podlegały 
kontrolom urzędowym przy ich 
wprowadzeniu na terytorium Unii;

Or. en

Poprawka 591
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do zmian kategorii przesyłek, o 
których mowa w ust. 1, w celu objęcia 
nimi innych produktów, które mogą 
stwarzać ryzyko dla zdrowia ludzi, 
zwierząt lub roślin bądź – w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin – dla
środowiska.

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do zmian kategorii przesyłek, o 
których mowa w ust. 1, w celu objęcia 
nimi innych produktów, które mogą 
stwarzać ryzyko dla zdrowia ludzi, 
zwierząt lub dla dobrostanu zwierząt.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem przepisów sektorowych dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin takie rozszerzenie zakresu 
nie jest konieczne w tym rozporządzeniu.
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Poprawka 592
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do zmian kategorii przesyłek, o 
których mowa w ust. 1, w celu objęcia 
nimi innych produktów, które mogą 
stwarzać ryzyko dla zdrowia ludzi,
zwierząt lub roślin bądź – w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska.

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do zmian kategorii przesyłek, o 
których mowa w ust. 1, w celu objęcia 
nimi innych produktów, które mogą 
stwarzać ryzyko dla zdrowia ludzi lub
zwierząt, dobrostanu zwierząt bądź – w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 
roślin – dla środowiska.

Or. de

Poprawka 593
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do zmian kategorii przesyłek, o 
których mowa w ust. 1, w celu objęcia 
nimi innych produktów, które mogą 
stwarzać ryzyko dla zdrowia ludzi,
zwierząt lub roślin bądź – w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska.

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do zmian kategorii przesyłek, o 
których mowa w ust. 1, w celu objęcia 
nimi innych produktów, które mogą 
stwarzać ryzyko dla zdrowia ludzi lub
zwierząt bądź dla środowiska.

Or. en
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Poprawka 594
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zwierzęta domowe zgodnie z definicją 
zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 10 
rozporządzenia (UE) nr XXX/XXXX 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie numeru rozporządzenia w 
sprawie zdrowia zwierząt];

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie propozycje dotyczące ograniczenia kontroli zwierząt domowych wprowadzanych do 
Unii powinny być poddane właściwej analizie przez Parlament i Radę. Uprawnienia te są 
nadmierne, biorąc pod uwagę, że wdrożenie rozporządzenia nr 998/2003 w sprawie 
przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym (w tym zwierząt 
wprowadzanych do Unii) następuje powoli, 65% wszystkich chorób ludzkich pochodzi od 
zwierząt, a 75% chorób zwierząt to choroby przenoszące się na człowieka.

Poprawka 595
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit pierwszy – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) każda inna kategoria zwierząt lub 
towarów, w odniesieniu do których 
kontrole w punktach granicznych nie są 
konieczne z uwagi na stwarzane przez nie 
ryzyko.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

„Każda inna kategoria zwierząt” to zbyt szerokie określenie. Wszelkie kategorie zwierząt, do 
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których odnoszą się te uprawnienia powinny być wymienione w artykule. Zezwolenie Komisji 
na ograniczenie kontroli w odniesieniu do wszelkich zwierząt wprowadzanych do Unii 
mogłoby mieć olbrzymi wpływ na zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie ludzi oraz kontrolę 
chorób.

Poprawka 596
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy przeprowadzają 
kontrole urzędowe przesyłek kategorii 
zwierząt i towarów, o których mowa w 
art. 45 ust. 1, przy przybyciu przesyłki do 
punktu kontroli granicznej. Takie kontrole 
urzędowe obejmują kontrole dokumentów, 
kontrole tożsamości i kontrole fizyczne.

1. Właściwe organy przeprowadzają 
kontrole urzędowe przesyłek kategorii 
zwierząt i towarów, o których mowa w 
art. 45 ust. 1, przy przybyciu przesyłki do 
punktu kontroli granicznej. Takie kontrole 
urzędowe uwzględniają zarówno 
wcześniejszą zgodność, jak i stwarzanie 
ewentualnego ryzyka i mogą obejmować
kontrole dokumentów, kontrole tożsamości 
i kontrole fizyczne.

Or. en

Poprawka 597
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kontrole fizyczne przeprowadza się w 
odniesieniu do przesyłek kategorii zwierząt 
i towarów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 
w częstotliwości zależnej od ryzyka 
stwarzanego przez każde zwierzę, towar 
bądź kategorię zwierząt lub towarów dla 
zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, 
dobrostanu zwierząt bądź – w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin – dla 

3. Kontrole fizyczne przeprowadza się w 
odniesieniu do przesyłek kategorii zwierząt 
i towarów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 
w częstotliwości zależnej od ryzyka 
stwarzanego przez każde zwierzę, towar 
bądź kategorię zwierząt lub towarów dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt, dobrostanu 
zwierząt bądź dla środowiska.
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środowiska.

Or. en

Poprawka 598
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kontrole fizyczne przeprowadza się w 
odniesieniu do przesyłek kategorii zwierząt 
i towarów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 
w częstotliwości zależnej od ryzyka 
stwarzanego przez każde zwierzę, towar 
bądź kategorię zwierząt lub towarów dla 
zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, 
dobrostanu zwierząt bądź – w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska.

3. Kontrole fizyczne przeprowadza się w 
odniesieniu do przesyłek kategorii zwierząt 
i towarów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 
w częstotliwości zależnej od ryzyka 
stwarzanego przez każde zwierzę, towar 
bądź kategorię zwierząt lub towarów dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt, dobrostanu 
zwierząt bądź – w odniesieniu do GMO i 
środków ochrony roślin – dla środowiska.

Or. de

Poprawka 599
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole fizyczne w celu zweryfikowania 
zgodności z wymogami dotyczącymi 
zdrowia i dobrostanu zwierząt lub zdrowia 
roślin ustanowionymi w ramach 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
są przeprowadzane przez pracowników 
posiadających stosowne kwalifikacje 
odpowiednio w kwestiach weterynaryjnych 
lub fitosanitarnych, wyznaczonych w tym 
celu przez właściwe organy, lub pod 

Kontrole fizyczne w celu zweryfikowania 
zgodności z wymogami dotyczącymi 
zdrowia i dobrostanu zwierząt 
ustanowionymi w ramach przepisów, o 
których mowa w art. 1 ust. 2, są 
przeprowadzane przez pracowników 
posiadających stosowne kwalifikacje 
odpowiednio w kwestiach 
weterynaryjnych, wyznaczonych w tym 
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nadzorem tych pracowników. celu przez właściwe organy.

Or. en

Poprawka 600
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole fizyczne w celu zweryfikowania 
zgodności z wymogami dotyczącymi 
zdrowia i dobrostanu zwierząt lub zdrowia 
roślin ustanowionymi w ramach 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
są przeprowadzane przez pracowników 
posiadających stosowne kwalifikacje 
odpowiednio w kwestiach weterynaryjnych 
lub fitosanitarnych, wyznaczonych w tym 
celu przez właściwe organy, lub pod 
nadzorem tych pracowników.

Kontrole fizyczne w celu zweryfikowania 
zgodności z wymogami dotyczącymi 
zdrowia i dobrostanu zwierząt 
ustanowionymi w ramach przepisów, o 
których mowa w art. 1 ust. 2, są 
przeprowadzane przez pracowników 
posiadających stosowne kwalifikacje w 
kwestiach weterynaryjnych, wyznaczonych 
w tym celu przez właściwe organy, lub pod 
nadzorem tych pracowników.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem przepisów sektorowych dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin takie rozszerzenie zakresu 
nie jest konieczne w tym rozporządzeniu.

Poprawka 601
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole fizyczne w celu zweryfikowania 
zgodności z wymogami dotyczącymi 
zdrowia i dobrostanu zwierząt lub zdrowia 

Kontrole fizyczne w celu zweryfikowania 
zgodności z wymogami dotyczącymi 
zdrowia i dobrostanu zwierząt 
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roślin ustanowionymi w ramach 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
są przeprowadzane przez pracowników 
posiadających stosowne kwalifikacje 
odpowiednio w kwestiach weterynaryjnych 
lub fitosanitarnych, wyznaczonych w tym 
celu przez właściwe organy, lub pod 
nadzorem tych pracowników.

ustanowionymi w ramach przepisów, o 
których mowa w art. 1 ust. 2, są 
przeprowadzane przez pracowników 
posiadających stosowne kwalifikacje w 
kwestiach weterynaryjnych, wyznaczonych 
w tym celu przez właściwe organy, lub pod 
nadzorem tych pracowników.

Or. de

Poprawka 602
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, w którym takie kontrole 
dotyczą zwierząt, powinny one być 
prowadzone przez urzędowego lekarza 
weterynarii lub pod jego nadzorem.

W przypadku, w którym takie kontrole 
dotyczą zwierząt, powinny one być 
prowadzone przez urzędowego lekarza 
weterynarii.

Or. en

Poprawka 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, w którym takie kontrole 
dotyczą zwierząt, powinny one być 
prowadzone przez urzędowego lekarza 
weterynarii lub pod jego nadzorem.

W przypadku, w którym takie kontrole 
dotyczą zwierząt lub produktów 
pochodzenia zwierzęcego, powinny one 
być prowadzone przez urzędowego lekarza 
weterynarii lub pod jego nadzorem.

Or. es
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Uzasadnienie

Urzędowy lekarz weterynarii powinien być nadal odpowiedzialny za decyzje dotyczące 
żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego (produktów mięsnych, mlecznych itp.).

Poprawka 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) terminy i możliwości przeprowadzenia 
kontroli dokumentów, kontroli tożsamości 
i kontroli fizycznych przeładowywanych 
przesyłek kategorii towarów, o których 
mowa w art. 45 ust. 1;

b) terminy i możliwości przeprowadzenia 
kontroli dokumentów, kontroli tożsamości 
i kontroli fizycznych przeładowywanych 
przesyłek, których miejscem ostatecznego
przeznaczenia jest UE, kategorii towarów, 
o których mowa w art. 45 ust. 1;

Or. es

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wykluczyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia wszelkie 
kontrole sanitarne towarów, których miejscem przeznaczenia są państwa trzecie.

Poprawka 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w jakich przypadkach i na jakich 
warunkach kontrole tożsamości i kontrole 
fizyczne przeładowywanych przesyłek i 
zwierząt przywożonych drogą powietrzną 
lub morską i przebywających w tych 
samych środkach transportu do dalszej 
podróży można przeprowadzić w punkcie 
kontroli granicznej innym niż punkt 

c) w jakich przypadkach i na jakich 
warunkach kontrole tożsamości i kontrole 
fizyczne przeładowywanych przesyłek 
można przeprowadzić w punkcie kontroli 
granicznej innym niż punkt pierwszego 
przybycia do Unii;



AM\1013305PL.doc 91/111 PE526.077v01-00

PL

pierwszego przybycia do Unii;

Or. es

Uzasadnienie

Aby nie było opóźnień w dopuszczaniu przesyłek, głównie ze względu na dobrostan zwierząt, 
w przypadku zwierząt przywożonych drogą powietrzną lub morską i przebywających w tych 
samych środkach transportu do dalszej podróży, wszystkie kontrole (dokumentów, tożsamości 
i kontrole fizyczne) należy przeprowadzać w punkcie kontroli granicznej wejścia do UE (a nie 
w punkcie pierwszego przybycia).

Poprawka 606
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów zapewnienia jednolitego 
wdrażania przepisów, o których mowa w 
art. 47, 48 i 49, Komisja w drodze aktów 
wykonawczych ustala szczegóły działań 
przeprowadzanych podczas kontroli 
dokumentów, kontroli tożsamości i 
kontroli fizycznych, o których mowa we 
wspomnianych przepisach, oraz po nich, 
aby zapewnić sprawne przeprowadzanie 
tych kontroli urzędowych. Wspomniane 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 141 ust. 2.

Do celów zapewnienia jednolitego 
wdrażania przepisów, o których mowa w 
art. 47, 48 i 49, Komisja w drodze aktów 
wykonawczych ustala ogólne wytyczne 
dotyczące działań przeprowadzanych 
podczas kontroli dokumentów, kontroli 
tożsamości i kontroli fizycznych, o których 
mowa we wspomnianych przepisach, oraz 
po nich, aby zapewnić sprawne 
przeprowadzanie tych kontroli 
urzędowych. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 141 ust. 2.

Or. en

Poprawka 607
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do zasad ustanawiających, w 
jakich przypadkach i na jakich warunkach:

1. Właściwe organy mogą przeprowadzać 
kontrole tożsamości i kontrole fizyczne 
zwierząt i towarów wprowadzanych do 
Unii z państw trzecich, o których mowa w 
ust. 1, w punktach kontroli innych niż 
punkty kontroli granicznej, pod 
warunkiem że te punkty kontroli spełniają 
wymagania zawarte w art. 62 ust. 3 oraz w 
aktach wykonawczych przyjętych zgodnie 
z art. 62 ust. 4.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do zasad ustanawiających, w 
jakich przypadkach i na jakich warunkach:

Or. en

Poprawka 608
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kontrole tożsamości i kontrole fizyczne 
przesyłek kategorii zwierząt i towarów, o 
których mowa w art. 45 ust. 1, mogą być 
przeprowadzane przez właściwe organy w 
punktach kontroli innych niż punkty 
kontroli granicznej, pod warunkiem że te 
punkty kontroli spełniają wymagania 
zawarte w art. 62 ust. 3 oraz w aktach 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
art. 62 ust. 4;

skreślona

Or. en

Poprawka 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kontrole tożsamości i kontrole fizyczne 
przesyłek kategorii zwierząt i towarów, o 
których mowa w art. 45 ust. 1, mogą być 
przeprowadzane przez właściwe organy w 
punktach kontroli innych niż punkty 
kontroli granicznej, pod warunkiem że te 
punkty kontroli spełniają wymagania 
zawarte w art. 62 ust. 3 oraz w aktach 
wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 
62 ust. 4;

a) kontrole tożsamości i kontrole fizyczne 
przesyłek kategorii zwierząt i towarów, o 
których mowa w art. 45 ust. 1, mogą być 
przeprowadzane przez właściwe organy w 
punktach kontroli granicznej innych niż 
punkty kontroli granicznej, pod warunkiem 
że te punkty kontroli spełniają wymagania 
zawarte w art. 62 ust. 3 oraz w aktach 
wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 
62 ust. 4;

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o to, aby przeprowadzać kontrole w innym punkcie kontroli granicznej, dlatego należy 
to uściślić, aby uniknąć niejasności.

Poprawka 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) towarów zamówionych w ramach 
sprzedaży na odległość.

(iii) małych przesyłek wysyłanych do osób 
prywatnych lub zakupionych na odległość 
(telefonicznie, pocztą lub przez internet).

Or. es

Uzasadnienie

Propozycja ta ma być zgodna z odniesieniem do tej samej kwestii zawartej w rozporządzeniu 
nr 206/2009.

Poprawka 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) zwierząt domowych podróżujących 
ze swoimi właścicielami.

Or. es

Uzasadnienie

Właściwe organy mogą powierzyć organom celnym lub innym organom publicznym określone 
zadania. Wśród tych zadań powinna się znaleźć kontrola zwierząt domowych, które podróżują 
ze swoimi właścicielami.

Poprawka 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do punktów kontroli, o których mowa w 
ust. 1 lit. a), mają zastosowanie art. 54 ust. 
2 lit. b), art. 55 ust. 2 lit. a), oraz art. 57, 
58, 60, 61, art. 62 ust. 3 i 4.

2. Do punktów kontroli granicznej, o 
których mowa w ust. 1 lit. a), mają 
zastosowanie art. 54 ust. 2 lit. b), art. 55 
ust. 2 lit. a), oraz art. 57, 58, 60, 61, art. 62 
ust. 3 i 4.

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o to, aby przeprowadzać kontrole w innym punkcie kontroli granicznej, dlatego należy 
to uściślić, aby nie było niejasności.

Poprawka 613
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kryteria i procedury do celów określania 
i zmieniania poziomu częstotliwości 
kontroli fizycznych, które mają być 
przeprowadzane w odniesieniu do 
przesyłek kategorii zwierząt i towarów, o 
których mowa w art. 45 ust. 1 lit. a), b) i c), 
oraz dostosowania ich do poziomu ryzyka 
związanego w tymi kategoriami, 
uwzględniając:

a) kryteria i procedury do celów określania 
i zmieniania minimalnego poziomu 
częstotliwości kontroli fizycznych, które 
mają być przeprowadzane w odniesieniu 
do przesyłek kategorii zwierząt i towarów, 
o których mowa w art. 45 ust. 1 lit. a), b) i 
c), oraz dostosowania ich do poziomu 
ryzyka związanego w tymi kategoriami, 
uwzględniając:

Or. en

Poprawka 614
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) procedury zapewniania stosowania 
poziomu częstotliwości kontroli fizycznych 
określonych zgodnie z lit. a) w terminowy i 
jednolity sposób.

c) procedury zapewniania stosowania 
minimalnego poziomu częstotliwości 
kontroli fizycznych określonych zgodnie z 
lit. a) w terminowy i jednolity sposób.

Or. en

Poprawka 615
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) częstotliwość kontroli fizycznych w 
odniesieniu do kategorii towarów, o 
których mowa w art. 45 ust. 1 lit. d);

a) minimalna częstotliwość kontroli 
fizycznych w odniesieniu do kategorii 
towarów, o których mowa w art. 45 ust. 1 
lit. d);

Or. en
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Poprawka 616
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) częstotliwość kontroli fizycznych w 
odniesieniu do kategorii zwierząt i 
towarów, o których mowa w art. 45 ust. 1 
lit. e) i f), jeżeli nie została ona już 
określona w aktach, o których mowa we 
wspomnianych przepisach.

b) minimalna częstotliwość kontroli 
fizycznych w odniesieniu do kategorii 
zwierząt i towarów, o których mowa w 
art. 45 ust. 1 lit. e) i f), jeżeli nie została 
ona już określona w aktach, o których 
mowa we wspomnianych przepisach.

Or. en

Poprawka 617
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje podjęte w wyniku kontroli 
fizycznej w celu zweryfikowania 
zgodności z wymogami dotyczącymi 
zdrowia i dobrostanu zwierząt lub zdrowia 
roślin są podejmowane przez pracowników 
posiadających stosowne kwalifikacje 
odpowiednio w kwestiach weterynaryjnych 
lub fitosanitarnych, wyznaczonych w tym 
celu przez właściwe organy.

Decyzje podjęte w wyniku kontroli 
fizycznej w celu zweryfikowania 
zgodności z wymogami dotyczącymi 
zdrowia i dobrostanu zwierząt , są 
podejmowane przez pracowników 
posiadających stosowne kwalifikacje w 
kwestiach weterynaryjnych, wyznaczonych 
w tym celu przez właściwe organy.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem przepisów sektorowych dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin takie rozszerzenie zakresu 
nie jest konieczne w tym rozporządzeniu.
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Poprawka 618
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje podjęte w wyniku kontroli 
fizycznej w celu zweryfikowania 
zgodności z wymogami dotyczącymi 
zdrowia i dobrostanu zwierząt lub zdrowia 
roślin są podejmowane przez pracowników 
posiadających stosowne kwalifikacje 
odpowiednio w kwestiach weterynaryjnych 
lub fitosanitarnych, wyznaczonych w tym 
celu przez właściwe organy.

Decyzje podjęte w wyniku kontroli 
fizycznej w celu zweryfikowania 
zgodności z wymogami dotyczącymi 
zdrowia i dobrostanu zwierząt są 
podejmowane przez pracowników 
posiadających stosowne kwalifikacje
odpowiednio w kwestiach 
weterynaryjnych, wyznaczonych w tym 
celu przez właściwe organy.

Or. en

Poprawka 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje dotyczące przesyłek zwierząt są 
podejmowane przez urzędowego lekarza 
weterynarii lub pod jego nadzorem.

Decyzje dotyczące przesyłek zwierząt i 
produktów pochodzenia zwierzęcego są 
podejmowane przez urzędowego lekarza 
weterynarii.

Or. es

Uzasadnienie

Urzędowy lekarz weterynarii powinien być nadal odpowiedzialny za decyzje dotyczące 
żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego (produktów mięsnych, mlecznych itp.).

Poprawka 620
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje dotyczące przesyłek zwierząt są 
podejmowane przez urzędowego lekarza 
weterynarii lub pod jego nadzorem.

Decyzje dotyczące przesyłek zwierząt są 
podejmowane przez urzędowego lekarza 
weterynarii.

Or. en

Poprawka 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Decyzja ta jest odzwierciedlona we 
wspólnym zdrowotnym dokumencie
wejścia, który jest regulowany w 
kolejnych artykułach.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie procedury.

Poprawka 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) przekazania informacji, o których 
mowa w ppkt (i), przez system TRACES.

(ii) przekazania informacji, o których 
mowa w ppkt (i), przez system TRACES 
lub w ramach wymiany elektronicznej z 
jego udziałem.
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Or. en

Poprawka 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podmioty i właściwe organy, o których 
mowa w niniejszym ustępie, mogą również 
w celu wprowadzania danych do systemu 
TRACES korzystać z krajowych systemów 
informacyjnych.

Or. en

Poprawka 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy w punkcie kontroli 
granicznej finalizują CHED, gdy:

4. Właściwe organy w punkcie kontroli 
granicznej rejestrują we wspólnym 
zdrowotnym dokumencie wejścia decyzję 
dotyczącą przesyłki natychmiast po 
przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych 
kontroli urzędowych zgodnie z art. 47 
ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zastąpienie całego ustępu 4 nowym, prostszym i bardziej zrozumiałym 
tekstem.

Poprawka 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przeprowadzono wszystkie kontrole 
urzędowe wymagane w art. 47 ust. 1;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zastąpienie całego ustępu 4 nowym, prostszym i bardziej zrozumiałym 
tekstem.

Poprawka 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostępne są wyniki kontroli fizycznych, 
jeżeli takie kontrole są wymagane;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zastąpienie całego ustępu 4 nowym, prostszym i bardziej zrozumiałym 
tekstem.

Poprawka 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podjęto decyzję dotyczącą przesyłki 
zgodnie z art. 53 i zapisano ją w CHED.

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zastąpienie całego ustępu 4 nowym, prostszym i bardziej zrozumiałym 
tekstem.

Poprawka 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do zasad określających, w 
jakich przypadkach i na jakich warunkach 
przesyłkom kategorii zwierząt i towarów, o 
których mowa w art. 45 ust. 1, musi do 
miejsca przeznaczenia towarzyszyć CHED.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do zasad określających, w 
jakich przypadkach i na jakich warunkach 
przesyłkom kategorii zwierząt i towarów, o 
których mowa w art. 45 ust. 1, musi do 
miejsca przeznaczenia towarzyszyć CHED. 
W każdym wypadku duplikat CHED 
powinien towarzyszyć do miejsca 
przeznaczenia przesyłkom kategorii 
zwierząt i towarów, o których mowa w art. 
45 ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Duplikat CHED powinien zawsze towarzyszyć aż do miejsca przeznaczenia przesyłkom 
zwierząt i towarów poddanym kontroli.

Poprawka 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyznaczanie punktów kontroli granicznej Zatwierdzanie punktów kontroli granicznej

Or. es

Uzasadnienie

Organy celne nie wyznaczają punktów kontroli granicznej ― zadanie to należy do 
właściwych organów weterynaryjnych/sanitarnych.

Poprawka 630
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja w ciągu trzech miesięcy od 
otrzymania powiadomienia, o którym 
mowa w ust. 2, informuje państwo 
członkowskie:

skreślony

a) czy wyznaczenie proponowanego 
punktu kontroli granicznej zależy od 
pomyślnego wyniku kontroli 
przeprowadzonej przez ekspertów Komisji 
zgodnie z art. 115 w celu zweryfikowania 
spełniania minimalnych wymogów 
określonych w art. 62;

b) o dacie takiej kontroli.

Or. en

Poprawka 631
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy wyznaczenie proponowanego 
punktu kontroli granicznej zależy od 
pomyślnego wyniku kontroli 
przeprowadzonej przez ekspertów Komisji 
zgodnie z art. 115 w celu zweryfikowania 
spełniania minimalnych wymogów 
określonych w art. 62;

skreślona

Or. en

Poprawka 632
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) o dacie takiej kontroli. skreślona

Or. en

Poprawka 633
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwo członkowskie opóźnia 
wyznaczenie punktu kontroli granicznej 
do momentu przekazania przez Komisję 
informacji o pozytywnym wyniku kontroli.

skreślony

Or. en

Poprawka 634
Julie Girling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyposażenie i pomieszczenia 
udostępnione do przeprowadzania 
kontroli urzędowych każdej kategorii 
zwierząt i towarów, do których jest 
wyznaczony;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wymagania zawarte we wniosku Komisji są niepotrzebne i nadmiernie obciążające.

Poprawka 635
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ilość zwierząt i towarów obsługiwanych 
w roku kalendarzowym w odniesieniu do 
każdej kategorii zwierząt i towarów, o 
których mowa w art. 45 ust. 1 i do których 
jest wyznaczony.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wymagania zawarte we wniosku Komisji są niepotrzebne i nadmiernie obciążające.

Poprawka 636
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wycofuje się zatwierdzenie punktów 
kontroli granicznej zgodnie z art. 6 
dyrektywy Rady 97/78/WE i art. 6 
dyrektywy Rady 91/496/EWG oraz 
wyznaczenie miejsc wprowadzenia 
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 
669/2009 i art. 13c ust. 4 dyrektywy Rady 
2000/29/WE.

1. Wycofuje się zatwierdzenie punktów 
kontroli granicznej zgodnie z art. 6 
dyrektywy Rady 91/496/EWG oraz 
wyznaczenie miejsc wprowadzenia 
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 
669/2009 i art. 13c ust. 4 dyrektywy Rady 
2000/29/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać odstępstwo z art. 6 dyrektywy 97/78/WE zezwalające na to, aby graniczny 
posterunek kontroli znajdował się w pewnej odległości od miejsca wprowadzenia w celu 
uwzględnienia warunków geograficznych.

Poprawka 637
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do kwestii, w jakich 
przypadkach i za pośrednictwem jakich 
procedur punkty kontroli granicznej, 
których wyznaczenie wycofano tylko 
częściowo, zgodnie z ust. 1 lit a), mogą 
zostać ponownie wyznaczone w drodze 
odstępstwa od przepisów art. 57.

skreślony

Or. en

Poprawka 638
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie niezwłocznie 
zawiesza wyznaczenie punktu kontroli 
granicznej i nakazuje wstrzymanie jego 
działalności dla wszystkich lub 
określonych kategorii zwierząt i towarów, 
w odniesieniu do których dokonano 
wyznaczenia, w przypadkach, gdy taka 
działalność może wiązać się z ryzykiem 
dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin,
dobrostanu zwierząt bądź – w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska.

1. Państwo członkowskie niezwłocznie 
zawiesza wyznaczenie punktu kontroli 
granicznej i nakazuje wstrzymanie jego 
działalności dla wszystkich lub 
określonych kategorii zwierząt i towarów, 
w odniesieniu do których dokonano 
wyznaczenia, w przypadkach, gdy taka 
działalność może wiązać się z ryzykiem 
dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dobrostanu 
zwierząt.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem przepisów sektorowych dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin takie rozszerzenie zakresu 
nie jest konieczne w tym rozporządzeniu.

Poprawka 639
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie niezwłocznie 
zawiesza wyznaczenie punktu kontroli 
granicznej i nakazuje wstrzymanie jego 
działalności dla wszystkich lub 
określonych kategorii zwierząt i towarów, 
w odniesieniu do których dokonano 
wyznaczenia, w przypadkach, gdy taka 
działalność może wiązać się z ryzykiem 
dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, 
dobrostanu zwierząt bądź – w odniesieniu 

1. Państwo członkowskie niezwłocznie 
zawiesza wyznaczenie punktu kontroli 
granicznej i nakazuje wstrzymanie jego 
działalności dla wszystkich lub 
określonych kategorii zwierząt i towarów, 
w odniesieniu do których dokonano 
wyznaczenia, w przypadkach, gdy taka 
działalność może wiązać się z ryzykiem 
dla zdrowia ludzi lub zwierząt, dobrostanu 
zwierząt bądź dla środowiska.
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do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska.

Or. en

Poprawka 640
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie niezwłocznie 
zawiesza wyznaczenie punktu kontroli 
granicznej i nakazuje wstrzymanie jego 
działalności dla wszystkich lub 
określonych kategorii zwierząt i towarów, 
w odniesieniu do których dokonano 
wyznaczenia, w przypadkach, gdy taka 
działalność może wiązać się z ryzykiem 
dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, 
dobrostanu zwierząt bądź – w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska.

1. Państwo członkowskie niezwłocznie 
zawiesza wyznaczenie punktu kontroli 
granicznej i nakazuje wstrzymanie jego 
działalności dla wszystkich lub 
określonych kategorii zwierząt i towarów, 
w odniesieniu do których dokonano 
wyznaczenia, w przypadkach, gdy taka 
działalność może wiązać się z ryzykiem 
dla zdrowia ludzi lub zwierząt, dobrostanu 
zwierząt bądź – w odniesieniu do GMO i 
środków ochrony roślin – dla środowiska.

Or. de

Poprawka 641
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych ustanowić procedury 
wymiany informacji i komunikatów, o 
których mowa w ust. 2 oraz ust. 4 lit. b).

skreślony

Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 141 ust. 2.
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Or. en

Uzasadnienie

Nie wymaga się ustawodawstwa, gdy zamierzonym rezultatem jest zapewnienie podstawowej 
komunikacji między państwami członkowskimi lub pomiędzy państwami członkowskimi i 
Komisją lub opinią publiczną. Ustawodawstwo powinno jedynie stanowić, że taka 
komunikacja jest wymagana.

Poprawka 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Punkty kontroli granicznej znajdują się 
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
wprowadzenia do Unii oraz w miejscu 
odpowiednio wyposażonym, aby mogło 
zostać wyznaczone przez organy celne
zgodnie z art. 38 ust. 1 rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92.

1. Punkty kontroli granicznej znajdują się 
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
wprowadzenia do Unii oraz w miejscu 
odpowiednio wyposażonym zgodnie z art. 
38 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 
2913/92.

Or. es

Uzasadnienie

Organy celne nie wyznaczają punktów kontroli granicznej ― zadanie to należy do 
właściwych organów weterynaryjnych/sanitarnych.

Poprawka 643
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych określić szczegółowo 
wymogi przewidziane w ust. 3, tak aby 

skreślony



AM\1013305PL.doc 109/111 PE526.077v01-00

PL

uwzględniały szczególne cechy i potrzeby 
logistyczne związane z przeprowadzaniem 
kontroli urzędowych i stosowaniem 
środków wprowadzanych zgodnie z art. 64 
ust. 3 i 5 oraz art. 65 w odniesieniu do 
różnych kategorii zwierząt i towarów, o 
których mowa w art. 45 ust. 1.

Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 141 ust. 2.

Or. en

Poprawka 644
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku podejrzenia niezgodności 
przesyłek kategorii zwierząt i towarów, o 
których mowa w art. 45 ust. 1, z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
właściwe organy przeprowadzają kontrole 
urzędowe w celu potwierdzenia lub 
wyeliminowania takiego podejrzenia.

1. W przypadku podejrzenia niezgodności 
przesyłek kategorii zwierząt i towarów, o 
których mowa w art. 45 ust. 1, z 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
właściwe organy przeprowadzają kontrole 
urzędowe lub przekazują ten obowiązek 
innym właściwym organom w celu 
potwierdzenia lub wyeliminowania takiego 
podejrzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego opiera się na procesie. Konieczne jest podkreślenie tej 
właściwości w celu utrzymania obecnego systemu kontroli ekologicznej.

Poprawka 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przesyłki zwierząt i towarów 
niezgłoszone przez podmioty jako 
zawierające kategorie zwierząt i towarów, 
o których mowa w art. 45 ust. 1, podlegają 
kontrolom urzędowym ze strony 
właściwych organów, jeżeli istnieje powód 
do podejrzeń, że takie kategorie zwierząt 
lub towarów są obecne w przesyłce.

2. Jeżeli właściwe organy podejrzewają, że 
określone zwierzęta i/lub towary są obecne 
w przesyłce, a nie zostały zgłoszone przez 
podmioty, przeprowadzone zostaną 
kontrole urzędowe, o których mowa w art. 
45 ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Propozycja alternatywnego, jaśniejszego brzmienia.

Poprawka 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy dokonują urzędowego 
zatrzymania przesyłek, o których mowa w 
ust. 1 i 2, do uzyskania wyników kontroli 
urzędowych określonych w tych ustępach.

Właściwe organy dokonują wzmocnionych 
kontroli urzędowych przesyłek, o których 
mowa w ust. 1 i 2, wraz z pobieraniem 
próbek i niezbędnymi analizami, 
zatrzymując urzędowo przesyłki do 
uzyskania wyników kontroli urzędowych 
określonych w tych ustępach.

Or. es

Uzasadnienie

Te podejrzane lub niezgłoszone produkty powinny przechodzić wzmocnione kontrole 
połączone z analizami.

Poprawka 647
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli właściwe organy mają powody 
podejrzewać nieuczciwe postępowanie ze 
strony podmiotu lub jeżeli kontrole 
urzędowe dają powody do podejrzeń, że 
miało miejsce poważne lub wielokrotne 
naruszenie przepisów, o których mowa w 
art. 1 ust. 2, w uzupełnieniu do środków, o 
których mowa w art. 64 ust. 3, w 
stosownych przypadkach nasilają one 
również kontrole urzędowe przesyłek o 
takim samym pochodzeniu lub 
zastosowaniu.

4. Jeżeli właściwe organy mają powody 
podejrzewać nieuczciwe postępowanie ze 
strony podmiotu lub jeżeli kontrole 
urzędowe dają powody do podejrzeń, że 
miało miejsce poważne lub wielokrotne 
naruszenie przepisów, o których mowa w 
art. 1 ust. 2, w uzupełnieniu do środków, o 
których mowa w art. 64 ust. 3, nasilają one 
również kontrole urzędowe przesyłek o 
takim samym pochodzeniu lub 
zastosowaniu.

Or. en

Poprawka 648
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwe organy powiadamiają Komisję 
i państwa członkowskie poprzez system 
TRACES o swojej decyzji o 
przeprowadzeniu wzmożonych kontroli 
urzędowych, o których mowa w ust. 4, 
wskazując domniemane nieuczciwe 
postępowanie bądź poważne lub 
wielokrotne naruszenie.

5. Właściwe organy powiadamiają Komisję 
i państwa członkowskie poprzez system 
TRACES i RASFF o swojej decyzji o 
przeprowadzeniu wzmożonych kontroli 
urzędowych, o których mowa w ust. 4, 
wskazując domniemane nieuczciwe 
postępowanie bądź poważne lub 
wielokrotne naruszenie.

Or. en


