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Poprawka 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Świadectwa urzędowe są wydawane 
przez właściwe organy.

1. Świadectwa urzędowe są wydawane 
przez właściwe organy lub organy 
delegowane zgodnie z przepisami art. 25–
32.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie ze sformułowaniem z art. 85 ust. 2 wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Poprawka 855
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) są wolni od konfliktu interesów w 
odniesieniu do przedmiotu certyfikacji i 
działają w sposób bezstronny;

a) są wolni od konfliktu interesów w 
odniesieniu do przedmiotu certyfikacji i 
działają w sposób niezależny i bezstronny;

Or. en

Poprawka 856
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tymczasowe zawieszenie urzędnika a) zawieszenie urzędnika certyfikującego 
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certyfikującego w jego obowiązkach; w jego obowiązkach;

Or. en

Poprawka 857
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) są sporządzane w jednym z języków 
urzędowych instytucji Unii;

(b) są sporządzane w jednym z języków 
urzędowych instytucji Unii lub w języku 
urzędowym państwa członkowskiego

Or. en

Poprawka 858
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działali w sposób bezstronny i byli wolni 
od jakiegokolwiek konfliktu interesów w 
odniesieniu do przedmiotu certyfikacji w 
ramach poświadczeń urzędowych;

a) działali w sposób niezależny, bezstronny 
i byli wolni od jakiegokolwiek konfliktu 
interesów w odniesieniu do przedmiotu 
certyfikacji w ramach poświadczeń 
urzędowych;

Or. en

Poprawka 859
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych wyznaczyć laboratoria 
referencyjne Unii Europejskiej w 
obszarach regulowanych przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2, jeżeli 
skuteczność kontroli urzędowych zależy 
również od jakości, jednolitości i 
wiarygodności:

1. Komisja wyznacza w drodze aktów 
wykonawczych laboratoria referencyjne 
Unii Europejskiej w obszarach 
regulowanych przepisami, o których mowa 
w art. 1 ust. 2, jeżeli skuteczność kontroli 
urzędowych zależy również od jakości, 
jednolitości i wiarygodności:

Or. en

Poprawka 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) są poddawane regularnemu
przeglądowi.

b) są poddawane przeglądowi co pięć lat.

Or. es

Uzasadnienie

Przekazanie uprawnień powinno podlegać przeglądowi w konkretnych odstępach czasowych, 
spójnie z innymi przepisami.

Poprawka 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) uwzględniają pismo popierające 
organu właściwego w danej dziedzinie.
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Or. es

Uzasadnienie

Wyznaczenie powinno uwzględniać poparcie odpowiedniego właściwego organu.

Poprawka 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli Komisja uzna to za stosowne, 
może wyznaczyć więcej niż jedno 
laboratorium referencyjne dla danej 
choroby, wspierając tym samym rotację 
laboratoriów krajowych spełniających 
wymogi, o których mowa w ust. 3.

Or. es

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość istnienia różnych laboratoriów referencyjnych dla danego 
wyznaczenia lub choroby, co w niektórych okolicznościach zapewni większą pulę zasobów.

Poprawka 863
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) są bezstronne i wolne od konfliktu 
interesów w zakresie wykonywania swoich 
zadań jako laboratoria referencyjne Unii 
Europejskiej;

b) są niezależne, bezstronne i wolne od 
konfliktu interesów w zakresie 
wykonywania swoich zadań jako 
laboratoria referencyjne Unii Europejskiej;

Or. en



AM\1015542PL.doc 7/120 PE526.079v03-00

PL

Poprawka 864
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) zgodnie z decyzją Rady z dnia 26 
czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w 
dziedzinie weterynarii mogą otrzymać 
wkład finansowy Unii.

Or. de

Uzasadnienie

Ten obowiązujący przepis jest też zapisany we wniosku dotyczącym rozporządzenia 
ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha 
żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i 
materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (art. 29 ust. 1). Zgodnie z tabelą korelacji w 
niniejszym wniosku ten pierwotny przepis nie został uwzględniony i należy go ponownie 
włączyć do rozporządzenia.

Poprawka 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) gwarantują, że ich personel 
przestrzega poufnego charakteru 
określonych spraw, wyników lub 
informacji.

Or. es

Uzasadnienie

Działania laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej i wykonywane przez nie czynności 
muszą mieć charakter poufny, zgodnie z przepisami art. 32 ust. 4 obowiązującego obecnie 
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rozporządzenia 882/2004.

Poprawka 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) udostępnianie materiału 
referencyjnego nieodpłatnie i bez 
ograniczeń zastosowania (w przypadku 
zdrowia zwierząt, szczepów i surowicy) 
krajowym laboratoriom referencyjnym, 
aby ułatwić opracowanie i ujednolicenie 
metod analiz, badań i diagnoz;

Or. es

Poprawka 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) koordynowanie stosowania przez 
krajowe laboratoria referencyjne, a także w 
razie potrzeby przez inne laboratoria 
urzędowe metod, o których mowa w lit. a), 
w szczególności poprzez regularne 
organizowanie międzylaboratoryjnych 
badań porównawczych oraz poprzez 
zapewnienie odpowiednich działań 
następczych w związku z takimi badaniami 
porównawczymi zgodnie z 
międzynarodowo przyjętymi protokołami, 
gdy takie istnieją;

b) koordynowanie stosowania przez 
krajowe laboratoria referencyjne metod, o 
których mowa w lit. a), w szczególności 
poprzez regularne organizowanie 
międzylaboratoryjnych badań 
porównawczych oraz poprzez zapewnienie 
odpowiednich działań następczych w 
związku z takimi badaniami 
porównawczymi zgodnie z 
międzynarodowo przyjętymi protokołami, 
gdy takie istnieją; informowanie 
właściwych organów o monitorowaniu i 
wynikach takich międzylaboratoryjnych 
badań porównawczych;

Or. es
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Uzasadnienie

Należy ograniczyć ten przepis do krajowych laboratoriów referencyjnych.

Poprawka 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) prowadzenie kursów szkoleniowych na 
rzecz pracowników krajowych 
laboratoriów referencyjnych, a także w 
razie potrzeby innych laboratoriów 
urzędowych, oraz ekspertów z państw 
trzecich;

d) prowadzenie darmowych kursów 
szkoleniowych dla pracowników 
krajowych laboratoriów referencyjnych; w 
razie potrzeby prowadzenie kursów 
szkoleniowych dla pracowników innych 
laboratoriów urzędowych oraz ekspertów z 
państw trzecich;

Or. es

Uzasadnienie

Należy zaznaczyć, że kursy szkoleniowe będą bezpłatne dla krajowych laboratoriów 
referencyjnych.

Poprawka 869
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) aktywny udział w diagnozowaniu w 
państwach członkowskich ognisk chorób 
przenoszonych przez żywność, chorób 
odzwierzęcych lub zwierzęcych, lub 
chorób agrofagów roślin poprzez 
przeprowadzanie diagnostyki 
potwierdzającej, charakterystyki i badań 
taksonomicznych lub epizootycznych 

h) aktywny udział w diagnozowaniu w 
państwach członkowskich ognisk chorób 
przenoszonych przez żywność, chorób 
odzwierzęcych lub zwierzęcych poprzez 
przeprowadzanie diagnostyki 
potwierdzającej, charakterystyki i badań 
taksonomicznych lub epizootycznych 
dotyczących izolatów czynników 
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dotyczących izolatów czynników 
chorobotwórczych lub okazów agrofagów;

chorobotwórczych lub okazów agrofagów;

Or. en

Poprawka 870
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) aktywny udział w diagnozowaniu w 
państwach członkowskich ognisk chorób 
przenoszonych przez żywność, chorób 
odzwierzęcych lub zwierzęcych, lub 
chorób agrofagów roślin poprzez 
przeprowadzanie diagnostyki 
potwierdzającej, charakterystyki i badań 
taksonomicznych lub epizootycznych 
dotyczących izolatów czynników 
chorobotwórczych lub okazów agrofagów;

h) aktywny udział w diagnozowaniu w 
państwach członkowskich ognisk chorób 
przenoszonych przez żywność, chorób 
odzwierzęcych lub zwierzęcych poprzez 
przeprowadzanie diagnostyki 
potwierdzającej, charakterystyki i badań 
taksonomicznych lub epizootycznych 
dotyczących izolatów czynników 
chorobotwórczych lub okazów agrofagów;

Or. de

Poprawka 871
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2 – litera j – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) kolekcji referencyjnych obejmujących 
agrofagi roślin lub szczepy referencyjne 
czynników chorobotwórczych;

(i) szczepy referencyjne czynników 
chorobotwórczych;

Or. de

Poprawka 872
Bart Staes
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2 – litera j – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) kolekcji referencyjnych obejmujących 
agrofagi roślin lub szczepy referencyjne 
czynników chorobotwórczych;

(i) kolekcji referencyjnych obejmujących 
szczepy referencyjne czynników 
chorobotwórczych;

Or. en

Poprawka 873
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 92 a

1. Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – wyznacza laboratorium 
referencyjne UE ds. autentyczności 
żywności;

2. Państwa członkowskie mogą wyznaczać 
krajowe laboratoria referencyjne jako 
część sieci laboratoriów działających w 
UE.

Or. en

Poprawka 874
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 93 skreślony
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Wyznaczenie ośrodków referencyjnych 
Unii Europejskiej do spraw materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin 

1. Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych wyznaczyć ośrodki 
referencyjne Unii Europejskiej, które 
wspierają działalność Komisji, państw 
członkowskich i Europejskiej Agencji ds. 
Odmian Roślin (EPVA) w odniesieniu do 
stosowania przepisów, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 lit. h).

2. Wyznaczenia przewidziane w ust. 1:

a) następują po publicznej procedurze 
wyboru;

b) są poddawane regularnemu 
przeglądowi.

3. Ośrodki referencyjne Unii Europejskiej 
do spraw materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin:

a) dysponują wysokim poziomem 
naukowej i technicznej wiedzy fachowej w 
zakresie inspekcji, pobierania próbek i 
badania materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin;

b) dysponują właściwie 
wykwalifikowanymi pracownikami 
odpowiednio przeszkolonymi w 
dziedzinach, o których mowa w lit. a), 
oraz w razie potrzeby pracownikami 
pomocniczymi

c) posiadają infrastrukturę, sprzęt i 
produkty niezbędne do wykonywania 
powierzonych im zadań lub mają do nich 
dostęp;

d) zapewniają dysponowanie przez ich 
pracowników dobrą znajomością 
międzynarodowych norm i praktyk w 
dziedzinach, o których mowa w lit. a), 
oraz uwzględnianie przez tych 
pracowników w ich pracy najnowszych 
zmian w zakresie badań na poziomie 
krajowym, unijnym i międzynarodowym w 
przedmiotowych dziedzinach.
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Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem sektorowych przepisów dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin powyższe rozszerzenie 
zakresu przedmiotowego rozporządzenia nie jest konieczne.

Poprawka 875
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 93 skreślony

Wyznaczenie ośrodków referencyjnych 
Unii Europejskiej do spraw materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin

1. Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych wyznaczyć ośrodki 
referencyjne Unii Europejskiej, które 
wspierają działalność Komisji, państw 
członkowskich i Europejskiej Agencji ds. 
Odmian Roślin (EPVA) w odniesieniu do 
stosowania przepisów, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 lit. h).

2. Wyznaczenia przewidziane w ust. 1:

a) następują po publicznej procedurze 
wyboru;

b) są poddawane regularnemu 
przeglądowi.

3. Ośrodki referencyjne Unii Europejskiej 
do spraw materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin:

a) dysponują wysokim poziomem 
naukowej i technicznej wiedzy fachowej w 
zakresie inspekcji, pobierania próbek i 
badania materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin;
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b) dysponują właściwie 
wykwalifikowanymi pracownikami 
odpowiednio przeszkolonymi w 
dziedzinach, o których mowa w lit. a), 
oraz w razie potrzeby pracownikami 
pomocniczymi

c) posiadają infrastrukturę, sprzęt i 
produkty niezbędne do wykonywania 
powierzonych im zadań lub mają do nich 
dostęp;

d) zapewniają dysponowanie przez ich 
pracowników dobrą znajomością 
międzynarodowych norm i praktyk w 
dziedzinach, o których mowa w lit. a), 
oraz uwzględnianie przez tych 
pracowników w ich pracy najnowszych 
zmian w zakresie badań na poziomie 
krajowym, unijnym i międzynarodowym w 
przedmiotowych dziedzinach.

(Jeżeli poprawka zostanie przyjęta, należy
usunąć wszystkie odniesienia w tekście.)

Or. en

Poprawka 876
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 93 skreślony

Wyznaczenie ośrodków referencyjnych 
Unii Europejskiej do spraw materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin

1. Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych wyznaczyć ośrodki 
referencyjne Unii Europejskiej, które 
wspierają działalność Komisji, państw 
członkowskich i Europejskiej Agencji ds. 
Odmian Roślin (EPVA) w odniesieniu do 
stosowania przepisów, o których mowa w 
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art. 1 ust. 2 lit. h).

2. Wyznaczenia przewidziane w ust. 1:

a) następują po publicznej procedurze 
wyboru;

b) są poddawane regularnemu 
przeglądowi.

3. Ośrodki referencyjne Unii Europejskiej 
do spraw materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin:

a) dysponują wysokim poziomem 
naukowej i technicznej wiedzy fachowej w 
zakresie inspekcji, pobierania próbek i 
badania materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin;

b) dysponują właściwie 
wykwalifikowanymi pracownikami 
odpowiednio przeszkolonymi w 
dziedzinach, o których mowa w lit. a), 
oraz w razie potrzeby pracownikami 
pomocniczymi

c) posiadają infrastrukturę, sprzęt i 
produkty niezbędne do wykonywania 
powierzonych im zadań lub mają do nich 
dostęp;

d) zapewniają dysponowanie przez ich 
pracowników dobrą znajomością 
międzynarodowych norm i praktyk w 
dziedzinach, o których mowa w lit. a), 
oraz uwzględnianie przez tych 
pracowników w ich pracy najnowszych 
zmian w zakresie badań na poziomie 
krajowym, unijnym i międzynarodowym w 
przedmiotowych dziedzinach.

Or. de

Poprawka 877
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 94 skreślony

Obowiązki i zadania ośrodków 
referencyjnych Unii Europejskiej do 
spraw materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin

Ośrodki referencyjne Unii Europejskiej 
wyznaczone zgodnie z art. 93 ust. 1, 
według rocznych lub wieloletnich 
programów prac zatwierdzonych przez 
Komisję, są odpowiedzialne za 
następujące zadania:

a) zapewnianie naukowej i technicznej 
wiedzy fachowej w zakresie ich misji na 
temat:

(i) inspekcji polowej, pobierania próbek i 
badań przeprowadzanych w celu 
certyfikacji materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin;

(ii) badań materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin po certyfikacji;

(iii) badań materiału kategorii standard 
dotyczących materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin;

b) organizację badań porównawczych i 
doświadczeń polowych w zakresie 
materiału przeznaczonego do reprodukcji 
roślin;

c) prowadzenie kursów szkoleniowych na 
rzecz pracowników właściwych organów 
oraz ekspertów z państw trzecich;

d) wkład w opracowywanie protokołów 
badań certyfikacji i po certyfikacji w 
zakresie materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin, a także wskaźników 
wykonania w odniesieniu do certyfikacji 
materiału przeznaczonego do reprodukcji 
roślin;

e) rozpowszechnianie wyników badań 
naukowych oraz innowacji 
technologicznych w dziedzinach 
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wchodzących w zakres ich misji.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem sektorowych przepisów dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin powyższe rozszerzenie 
zakresu przedmiotowego rozporządzenia nie jest konieczne.

Poprawka 878
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 94 skreślony

Obowiązki i zadania ośrodków 
referencyjnych Unii Europejskiej do 
spraw materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin

Ośrodki referencyjne Unii Europejskiej 
wyznaczone zgodnie z art. 93 ust. 1, 
według rocznych lub wieloletnich 
programów prac zatwierdzonych przez 
Komisję, są odpowiedzialne za 
następujące zadania:

a) zapewnianie naukowej i technicznej 
wiedzy fachowej w zakresie ich misji na 
temat:

(i) inspekcji polowej, pobierania próbek i 
badań przeprowadzanych w celu 
certyfikacji materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin;

(ii) badań materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin po certyfikacji;

(iii) badań materiału kategorii standard 
dotyczących materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin;



PE526.079v03-00 18/120 AM\1015542PL.doc

PL

b) organizację badań porównawczych i 
doświadczeń polowych w zakresie 
materiału przeznaczonego do reprodukcji 
roślin;

c) prowadzenie kursów szkoleniowych na 
rzecz pracowników właściwych organów 
oraz ekspertów z państw trzecich;

d) wkład w opracowywanie protokołów 
badań certyfikacji i po certyfikacji w 
zakresie materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin, a także wskaźników 
wykonania w odniesieniu do certyfikacji
materiału przeznaczonego do reprodukcji 
roślin;

e) rozpowszechnianie wyników badań 
naukowych oraz innowacji 
technologicznych w dziedzinach 
wchodzących w zakres ich misji.

Or. en

Poprawka 879
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 94 skreślony

Obowiązki i zadania ośrodków 
referencyjnych Unii Europejskiej do 
spraw materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin

Ośrodki referencyjne Unii Europejskiej 
wyznaczone zgodnie z art. 93 ust. 1, 
według rocznych lub wieloletnich 
programów prac zatwierdzonych przez 
Komisję, są odpowiedzialne za 
następujące zadania:

a) zapewnianie naukowej i technicznej 
wiedzy fachowej w zakresie ich misji na 
temat:
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(i) inspekcji polowej, pobierania próbek i 
badań przeprowadzanych w celu 
certyfikacji materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin;

(ii) badań materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin po certyfikacji;

(iii) badań materiału kategorii standard 
dotyczących materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin;

b) organizację badań porównawczych i 
doświadczeń polowych w zakresie 
materiału przeznaczonego do reprodukcji 
roślin;

c) prowadzenie kursów szkoleniowych na 
rzecz pracowników właściwych organów 
oraz ekspertów z państw trzecich;

d) wkład w opracowywanie protokołów 
badań certyfikacji i po certyfikacji w 
zakresie materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin, a także wskaźników 
wykonania w odniesieniu do certyfikacji 
materiału przeznaczonego do reprodukcji 
roślin;

e) rozpowszechnianie wyników badań 
naukowych oraz innowacji 
technologicznych w dziedzinach 
wchodzących w zakres ich misji.

Or. de

Poprawka 880
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ośrodki referencyjne Unii Europejskiej 
wyznaczone zgodnie z art. 93 ust. 1, 
według rocznych lub wieloletnich 
programów prac zatwierdzonych przez 
Komisję, są odpowiedzialne za następujące 

Ośrodki referencyjne Unii Europejskiej 
wyznaczone zgodnie z art. 93 ust. 1 są 
odpowiedzialne za następujące zadania:
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zadania:

Or. en

Poprawka 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych wyznaczyć ośrodki 
referencyjne Unii Europejskiej, które 
wspierają działalność Komisji i państw 
członkowskich w odniesieniu do 
stosowania przepisów, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 lit. f).

1. Komisja wyznacza w drodze aktów 
wykonawczych ośrodki referencyjne Unii 
Europejskiej, które wspierają działalność 
Komisji i państw członkowskich w 
odniesieniu do stosowania przepisów, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. f).

Or. en

Poprawka 882
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dysponują wysokim poziomem
naukowej i technicznej wiedzy fachowej w 
zakresie relacji ludzi ze zwierzętami, 
zachowania zwierząt, fizjologii zwierząt, 
zdrowia i żywienia zwierząt w kontekście 
dobrostanu zwierząt oraz aspektów 
dobrostanu zwierząt związanych z 
wykorzystywaniem zwierząt do celów 
komercyjnych i naukowych;

a) dysponują właściwie 
wykwalifikowanymi pracownikami o 
wysokim poziomie naukowej i technicznej 
wiedzy fachowej w zakresie relacji ludzi ze 
zwierzętami, zachowania zwierząt, 
fizjologii zwierząt, zdrowia i żywienia 
zwierząt w kontekście dobrostanu zwierząt 
oraz aspektów dobrostanu zwierząt 
związanych z wykorzystywaniem zwierząt 
do celów komercyjnych i naukowych przy 
uwzględnieniu aspektów etycznych;

Or. de
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Uzasadnienie

Połączenie z art. 95 ust. 3 lit. b) z uwagi na zbieżność treści obu ustępów.

Poprawka 883
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dysponują właściwie 
wykwalifikowanymi pracownikami 
odpowiednio przeszkolonymi w 
dziedzinach, o których mowa w lit. a), i w 
kwestiach etycznych związanych ze 
zwierzętami oraz w razie potrzeby 
pracownikami pomocniczymi;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Połączenie z art. 95 ust. 3 lit. a) z uwagi na zbieżność treści obu ustępów.

Poprawka 884
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ośrodki referencyjne Unii Europejskiej 
wyznaczone zgodnie z art. 95 ust. 1, 
według rocznych lub wieloletnich 
programów prac zatwierdzonych przez 
Komisję, są odpowiedzialne za następujące 
zadania:

Ośrodki referencyjne Unii Europejskiej 
wyznaczone zgodnie z art. 95 ust. 1 są 
odpowiedzialne za następujące zadania:

Or. en
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Poprawka 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ośrodki referencyjne Unii Europejskiej 
wyznaczone zgodnie z art. 95 ust. 1, 
według rocznych lub wieloletnich 
programów prac zatwierdzonych przez 
Komisję, są odpowiedzialne za 
następujące zadania:

Ośrodki referencyjne Unii Europejskiej 
wyznaczone zgodnie z art. 95 ust. 1, 
według rocznych lub wieloletnich 
programów prac zatwierdzonych przez 
Komisję, są odpowiedzialne za wykonanie 
zadań, które zostaną im powierzone.

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wykaz zadań ośrodków referencyjnych, ponieważ nie zostały jeszcze ustalone. 
Funkcje i zadania ośrodków referencyjnych należy określić w późniejszym terminie.

Poprawka 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnianie naukowej i technicznej 
wiedzy fachowej w zakresie ich misji 
krajowym sieciom lub organom wsparcia 
naukowego przewidzianym w art. 20 
rozporządzenia (WE) nr 1099/2009;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wykaz zadań ośrodków referencyjnych, ponieważ nie zostały jeszcze ustalone. 
Funkcje i zadania ośrodków referencyjnych należy określić w późniejszym terminie.
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Poprawka 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnianie naukowej i technicznej 
wiedzy fachowej do celów opracowania i 
stosowania wskaźników dobrostanu 
zwierząt, o których mowa w art. 18 ust. 3 
lit f);

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wykaz zadań ośrodków referencyjnych, ponieważ nie zostały jeszcze ustalone. 
Funkcje i zadania ośrodków referencyjnych należy określić w późniejszym terminie.

Poprawka 888
Marit Paulsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) koordynowanie sieci instytucji 
posiadających uznaną wiedzę o 
dobrostanie zwierząt, które mogą wspierać 
właściwe organy i zainteresowane strony 
we wdrażaniu właściwego prawodawstwa 
UE;

Or. en

Poprawka 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) opracowanie i koordynację rozwoju 
metod oceny poziomu dobrostanu zwierząt 
oraz metod poprawy dobrostanu zwierząt;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wykaz zadań ośrodków referencyjnych, ponieważ nie zostały jeszcze ustalone. 
Funkcje i zadania ośrodków referencyjnych należy określić w późniejszym terminie.

Poprawka 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) prowadzenie badań naukowych i 
technicznych w zakresie dobrostanu 
zwierząt wykorzystywanych do celów 
komercyjnych lub naukowych;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wykaz zadań ośrodków referencyjnych, ponieważ nie zostały jeszcze ustalone. 
Funkcje i zadania ośrodków referencyjnych należy określić w późniejszym terminie.

Poprawka 891
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) prowadzenie badań naukowych i d) koordynacja prowadzenia badań 
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technicznych w zakresie dobrostanu 
zwierząt wykorzystywanych do celów 
komercyjnych lub naukowych;

naukowych i technicznych w zakresie 
dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do 
celów komercyjnych lub naukowych;

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć powielania kompetencji EFSA, ośrodek referencyjny powinien pełnić funkcję 
koordynacyjną, a EFSA nadal przeprowadzać samodzielnie badania.

Poprawka 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) prowadzenie kursów szkoleniowych na 
rzecz pracowników krajowych sieci lub 
organów wsparcia naukowego, o których 
mowa w lit. a), pracowników właściwych 
organów oraz ekspertów z państw 
trzecich;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wykaz zadań ośrodków referencyjnych, ponieważ nie zostały jeszcze ustalone. 
Funkcje i zadania ośrodków referencyjnych należy określić w późniejszym terminie.

Poprawka 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) rozpowszechnianie wyników badań 
naukowych oraz innowacji 

skreślona
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technologicznych, a także współpracę z 
jednostkami badawczymi Unii w 
dziedzinach wchodzących w zakres ich 
misji.

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć wykaz zadań ośrodków referencyjnych, ponieważ nie zostały jeszcze ustalone. 
Funkcje i zadania ośrodków referencyjnych należy określić w późniejszym terminie.

Poprawka 894
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ośrodków referencyjnych Unii 
Europejskiej do spraw materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin 
przewidzianych w art. 93;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Rezultat proponowanego skreślenia art. 93 i 94.

Poprawka 895
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ośrodków referencyjnych Unii 
Europejskiej do spraw materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin 

skreślona
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przewidzianych w art. 93;

Or. en

Poprawka 896
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ośrodków referencyjnych Unii 
Europejskiej do spraw materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin 
przewidzianych w art. 93;

skreślona

Or. de

Poprawka 897
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do ustanawiania wymogów, 
obowiązków i zadań dotyczących 
laboratoriów referencyjnych Unii 
Europejskiej, ośrodków referencyjnych 
Unii Europejskiej do spraw materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz 
ośrodków referencyjnych Unii 
Europejskiej do spraw dobrostanu zwierząt 
w uzupełnieniu do tych określonych w 
art. 91 ust. 3, art. 92, art. 93 ust. 3, art. 95 
ust. 3 i art. 96.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do ustanawiania wymogów, 
obowiązków i zadań dotyczących 
laboratoriów referencyjnych Unii 
Europejskiej oraz ośrodków referencyjnych 
Unii Europejskiej do spraw dobrostanu 
zwierząt w uzupełnieniu do tych 
określonych w art. 91 ust. 3, art. 92, art. 95 
ust. 3 i art. 96.

Or. en
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Poprawka 898
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do ustanawiania wymogów, 
obowiązków i zadań dotyczących 
laboratoriów referencyjnych Unii 
Europejskiej, ośrodków referencyjnych 
Unii Europejskiej do spraw materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz 
ośrodków referencyjnych Unii 
Europejskiej do spraw dobrostanu zwierząt 
w uzupełnieniu do tych określonych w 
art. 91 ust. 3, art. 92, art. 93 ust. 3, art. 95 
ust. 3 i art. 96.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do ustanawiania wymogów, 
obowiązków i zadań dotyczących 
laboratoriów referencyjnych Unii 
Europejskiej oraz ośrodków referencyjnych 
Unii Europejskiej do spraw dobrostanu 
zwierząt w uzupełnieniu do tych 
określonych w art. 91 ust. 3, art. 92, art. 95 
ust. 3 i art. 96.

Or. de

Poprawka 899
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Laboratoria referencyjne Unii 
Europejskiej i ośrodki referencyjne Unii 
Europejskiej podlegają kontrolom Komisji 
mającym na celu zweryfikowanie 
zgodności z wymogami art. 91 ust. 3, 
art. 92, art. 93 ust. 3, art. 95 ust. 3 i art. 96.

3. Laboratoria referencyjne Unii 
Europejskiej i ośrodki referencyjne Unii 
Europejskiej podlegają kontrolom Komisji 
mającym na celu zweryfikowanie 
zgodności z wymogami art. 91 ust. 3, 
art. 92, art. 95 ust. 3 i art. 96.

Or. de
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Poprawka 900
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) są bezstronne i wolne od konfliktu 
interesów w zakresie wykonywania swoich 
zadań jako krajowe laboratoria 
referencyjne;

a) są niezależne, bezstronne i wolne od 
konfliktu interesów w zakresie 
wykonywania swoich zadań jako krajowe 
laboratoria referencyjne;

Or. en

Poprawka 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) współpracują z laboratoriami 
referencyjnymi Unii Europejskiej oraz 
uczestniczą w kursach szkoleniowych i 
międzylaboratoryjnych badaniach 
porównawczych organizowanych przez te 
laboratoria;

a) współpracują z laboratoriami 
referencyjnymi Unii Europejskiej oraz 
mogą uczestniczyć w kursach 
szkoleniowych i międzylaboratoryjnych 
badaniach porównawczych 
organizowanych przez te laboratoria;

Or. es

Uzasadnienie

Należy dać możliwość wzięcia udziału.

Poprawka 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) koordynują działania laboratoriów 
urzędowych wyznaczonych zgodnie z 
art. 36 ust. 1 w celu zharmonizowania i 
udoskonalenia metod analizy 
laboratoryjnej, badania lub diagnozy oraz 
ich stosowania;

b) koordynują działania krajowych
laboratoriów urzędowych wyznaczonych 
zgodnie z art. 36 ust. 1 w celu 
zharmonizowania i udoskonalenia metod 
analizy laboratoryjnej, badania lub 
diagnozy oraz ich stosowania;

Or. es

Uzasadnienie

Dodano słowo „krajowych”, ponieważ jeżeli zostaną wyznaczone laboratoria urzędowe 
innych państw członkowskich, koordynacja będzie bardzo skomplikowana.

Poprawka 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach organizują 
międzylaboratoryjne badania porównawcze 
między laboratoriami urzędowymi, 
zapewniają odpowiednie działania 
następcze w związku z takimi badaniami 
oraz informują właściwe organy o 
wynikach tych badań i działań 
następczych;

c) w stosownych przypadkach organizują 
międzylaboratoryjne badania porównawcze 
między krajowymi laboratoriami 
urzędowymi, zapewniają odpowiednie 
działania następcze w związku z takimi 
badaniami oraz informują właściwe organy 
o wynikach tych badań i działań 
następczych;

Or. es

Uzasadnienie

Dodano słowo „krajowych”, ponieważ jeżeli zostaną wyznaczone laboratoria urzędowe 
innych państw członkowskich, koordynacja będzie bardzo skomplikowana.

Poprawka 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewniają rozpowszechnianie wśród 
właściwych organów i laboratoriów 
urzędowych informacji przekazanych przez 
laboratorium referencyjne Unii 
Europejskiej ;

d) zapewniają rozpowszechnianie wśród 
właściwych organów i krajowych
laboratoriów urzędowych informacji 
przekazanych przez laboratorium 
referencyjne Unii Europejskiej;

Or. es

Uzasadnienie

Dodano słowo „krajowych”, ponieważ jeżeli zostaną wyznaczone laboratoria urzędowe 
innych państw członkowskich, koordynacja będzie bardzo skomplikowana.

Poprawka 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) biorą czynny udział w diagnozowaniu 
na terytorium krajowym ognisk chorób 
przenoszonych przez żywność, chorób 
odzwierzęcych lub zwierzęcych, 
prowadząc diagnostykę potwierdzającą, 
charakterystykę i badania epizootyczne 
lub taksonomiczne dotyczące izolatów 
czynników chorobotwórczych lub okazów 
agrofagów, jak stanowi art. 92 ust. 2 lit h) 
w odniesieniu do laboratoriów 
referencyjnych Unii.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 92 ust. 2 lit. h) w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych Unii 
Europejskiej.
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Poprawka 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pomoc administracyjna obejmuje w 
stosownych przypadkach udział 
właściwych organów państwa 
członkowskiego w kontrolach urzędowych 
na miejscu, które są przeprowadzane 
przez właściwe organy innego państwa 
członkowskiego.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Stosunki między państwami członkowskimi powinny się opierać na wzajemnym uznawaniu 
przeprowadzonych kontroli. W przypadku rozbieżności powinna interweniować Komisja.

Poprawka 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu usprawnienia i uproszczenia 
wymiany informacji Komisja w drodze 
aktów wykonawczych ustanawia 
standardowy format dla:

skreślony

a) wniosków o udzielenie pomocy 
przewidzianych w art. 102 ust. 1;

b) informacji o wspólnych i 
powtarzających się zgłoszeniach i 
odpowiedziach.

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

Or. es

Uzasadnienie

Dotychczasowe doświadczenia wykazują zadowalające wyniki bez znormalizowanych 
formatów. Postrzegamy tę zmianę jako wprowadzenie większej złożoności i biurokracji. 
Zwiększy się poziom obciążeń administracyjnych i wzrosną koszty, gdyż trzeba będzie używać 
nowych narzędzi informatycznych, co spowoduje przeniesienie zasobów do wydziałów 
informatycznych ze szkodą dla pracowników wykonujących kontrole urzędowe, którzy muszą 
zarządzać komunikacją i wykonywać zadania związane z kontrolami urzędowymi.

Poprawka 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komunikacja między właściwymi 
organami na mocy przepisów niniejszego 
tytułu nie narusza przepisów 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 16/2011 z 
dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiającego 
środki wykonawcze dla systemu 
wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych 
produktach żywnościowych i środkach 
żywienia zwierząt (RASFF) dotyczących 
komunikacji, która musi się odbywać za 
pomocą systemu RASFF.

Or. es

Uzasadnienie

Należy umieścić specjalne odniesienie do faktu istnienia specjalnego systemu komunikacji, 
czyli systemu wczesnego ostrzegania (RASFF), dla określonych komunikatów między 
właściwymi organami państw członkowskich, które są regulowane inaczej niż stanowią 
przepisy tego tytułu.
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Poprawka 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do ustanawiania 
minimalnych wymagań, jakie muszą 
spełniać instytucje łącznikowe 
wyznaczone zgodnie z ust. 1.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Instytucje łącznikowe to jednostki innego poziomu przypisane do poszczególnych właściwych 
organów administracji centralnej, dlatego też zgodnie z zasadą pomocniczości to państwa 
członkowskie powinny ustalać minimalne wymogi.

Poprawka 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja w drodze aktów wykonawczych 
określa charakterystykę narzędzi 
technicznych i procedur w zakresie 
komunikacji między instytucjami 
łącznikowymi wyznaczonymi zgodnie z 
ust. 1.

skreślony

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

Or. es
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Uzasadnienie

Proponuje się skreślić ust. 7, gdyż oznacza on dalszy wzrost obciążenia administracyjnego i 
gospodarczego ze względu na nowe narzędzia informatyczne przewidziane w rozdziale IV 
(systemy zarządzania informacjami) w tytule VI dotyczącym działań Unii. Trzeba zachować 
pewien margines działania i unikać przenoszenia zasobów na tworzenie nowych, zbędnych 
programów komputerowych, ze szkodą dla kontroli jako takich.

Poprawka 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w terminie dziesięciu dni od daty 
otrzymania wniosku określają czas 
potrzebny na udzielenie kompetentnej 
odpowiedzi na wniosek;

b) minie 15 dni od daty otrzymania 
wniosku określają czas potrzebny na 
udzielenie kompetentnej odpowiedzi na 
wniosek;

Or. es

Poprawka 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Za zgodą właściwych organów 
wnioskujących i właściwych organów, do 
których kierowany jest wniosek, 
pracownicy wyznaczeni przez właściwe 
organy wnioskujące mogą być obecni w 
trakcie kontroli urzędowych i badania, o 
których mowa w ust. 1 lit. c), 
przeprowadzanych przez właściwe organy, 
do których kierowany jest wniosek.

skreślony

W takich przypadkach pracownicy 
właściwych organów wnioskujących:

a) w każdej chwili są w stanie przedstawić 
pisemne upoważnienie określające ich 
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tożsamość i funkcje urzędowe;

b) mają dostęp, poprzez swoich 
pośredników i jedynie do celów 
przeprowadzanego dochodzenia 
administracyjnego, do tych samych 
pomieszczeń i dokumentów, do których 
mają dostęp pracownicy właściwych 
organów, do których kierowany jest 
wniosek;

c) nie mogą, z własnej inicjatywy, 
wykonywać uprawnień dochodzeniowych 
powierzonych urzędnikom właściwych 
organów, do których kierowany jest 
wniosek.

Or. es

Uzasadnienie

Stosunki między państwami członkowskimi powinny opierać się na wzajemnym uznawaniu 
przeprowadzonych kontroli, a w razie rozbieżności interweniować powinna Komisja. Zgodnie 
z treścią art. 100 i 101.

Poprawka 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w terminie dziesięciu dni od daty 
otrzymania zgłoszenia określają:

b) minie 15 dni roboczych od daty 
otrzymania zgłoszenia określają:

Or. es

Poprawka 914
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy w trakcie kontroli 
urzędowej przeprowadzanej w odniesieniu 
do zwierząt lub towarów pochodzących z 
innego państwa członkowskiego właściwe 
organy ustalą, że te zwierzęta lub towary 
nie są zgodne z przepisami, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, w taki sposób, że 
stwarzają ryzyko dla zdrowia ludzi,
zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt 
lub – w odniesieniu do GMO i środków 
ochrony roślin – dla środowiska bądź 
stanowią poważne naruszenie tych 
przepisów, organy te niezwłocznie 
powiadamiają właściwe organy państwa 
członkowskiego miejsca wysyłki oraz 
wszelkich innych państw członkowskich, 
których to dotyczy, aby umożliwić im 
odpowiednie zbadanie tej sprawy.

1. W przypadku gdy w trakcie kontroli 
urzędowej przeprowadzanej w odniesieniu 
do zwierząt lub towarów pochodzących z 
innego państwa członkowskiego właściwe 
organy ustalą, że te zwierzęta lub towary 
nie są zgodne z przepisami, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, w taki sposób, że 
stwarzają ryzyko dla zdrowia ludzi lub
zwierząt, dobrostanu zwierząt lub dla 
środowiska bądź stanowią poważne 
naruszenie tych przepisów, organy te 
niezwłocznie powiadamiają właściwe 
organy państwa członkowskiego miejsca 
wysyłki oraz wszelkich innych państw 
członkowskich, których to dotyczy, aby 
umożliwić im odpowiednie zbadanie tej 
sprawy.

Or. en

Poprawka 915
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy w trakcie kontroli 
urzędowej przeprowadzanej w odniesieniu 
do zwierząt lub towarów pochodzących z 
innego państwa członkowskiego właściwe 
organy ustalą, że te zwierzęta lub towary 
nie są zgodne z przepisami, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, w taki sposób, że 
stwarzają ryzyko dla zdrowia ludzi, 
zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt 
lub – w odniesieniu do GMO i środków 
ochrony roślin – dla środowiska bądź 
stanowią poważne naruszenie tych 
przepisów, organy te niezwłocznie 
powiadamiają właściwe organy państwa 

1. W przypadku gdy w trakcie kontroli 
urzędowej przeprowadzanej w odniesieniu 
do zwierząt lub towarów pochodzących z 
innego państwa członkowskiego właściwe 
organy ustalą, że te zwierzęta lub towary 
nie są zgodne z przepisami, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, w taki sposób, że 
stwarzają ryzyko dla zdrowia ludzi lub 
zwierząt, dobrostanu zwierząt lub – w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 
roślin – dla środowiska bądź stanowią 
poważne naruszenie tych przepisów, 
organy te niezwłocznie powiadamiają 
właściwe organy państwa członkowskiego 
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członkowskiego miejsca wysyłki oraz 
wszelkich innych państw członkowskich, 
których to dotyczy, aby umożliwić im 
odpowiednie zbadanie tej sprawy.

miejsca wysyłki oraz wszelkich innych 
państw członkowskich, których to dotyczy, 
aby umożliwić im odpowiednie zbadanie 
tej sprawy.

Or. de

Poprawka 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy w trakcie kontroli 
urzędowej przeprowadzanej w odniesieniu 
do zwierząt lub towarów pochodzących z 
innego państwa członkowskiego właściwe 
organy ustalą, że te zwierzęta lub towary 
nie są zgodne z przepisami, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, w taki sposób, że 
stwarzają ryzyko dla zdrowia ludzi, 
zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt 
lub – w odniesieniu do GMO i środków 
ochrony roślin – dla środowiska bądź 
stanowią poważne naruszenie tych 
przepisów, organy te niezwłocznie 
powiadamiają właściwe organy państwa 
członkowskiego miejsca wysyłki oraz 
wszelkich innych państw członkowskich, 
których to dotyczy, aby umożliwić im 
odpowiednie zbadanie tej sprawy.

1. W przypadku gdy w trakcie kontroli 
urzędowej przeprowadzanej w odniesieniu 
do zwierząt lub towarów pochodzących z 
innego państwa członkowskiego właściwe 
organy ustalą, że te zwierzęta lub towary 
nie są zgodne z przepisami, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, w taki sposób, że 
stwarzają ryzyko dla zdrowia ludzi lub
zwierząt, dobrostanu zwierząt lub – w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 
roślin – dla środowiska bądź stanowią 
poważne naruszenie tych przepisów, 
organy te niezwłocznie powiadamiają 
właściwe organy państwa członkowskiego 
miejsca wysyłki oraz wszelkich innych 
państw członkowskich, których to dotyczy, 
aby umożliwić im odpowiednie zbadanie 
tej sprawy.

Or. es

Uzasadnienie

Dla zapewnienia spójności z zakresem zaproponowanym w poprawce do art. 1 ust. 2 lit. g).

Poprawka 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose



AM\1015542PL.doc 39/120 PE526.079v03-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. W przypadku naruszenia 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005 w sprawie 
ochrony zwierząt podczas transportu
pozostałe zainteresowane państwa 
członkowskie, o których mowa w ust. 1, 
obejmują:

a) organ, który wydał zezwolenie 
przewoźnikowi;

b) jeżeli niedobór środków transportu jest 
jedną z przyczyn nieprzestrzegania
wymogów rozporządzenia, organ, który
wydał świadectwo zatwierdzenia środka 
transportu;

c) jeżeli kierowca przyczynił się do 
nieprzestrzegania wymogów
rozporządzenia, organ, który wydał
świadectwo kwalifikacji kierowcy;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu określa 
państwa członkowskie, które należy poinformować w przypadku naruszenia. Proponowane 
rozproządzenie w sprawie kontroli urzędowych uchyla ten przepis.  W związku z tym powinien 
on zostać teraz zapisany w proponowanym rozporządzeniu w sprawie kontroli urzędowych, 
gdyż termin „ inne zainteresowane państwo członkowskie” jest zbyt ogólne i może prowadzić 
do różnych interpretacji.

Poprawka 918
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c a) informuje wszystkie właściwe 
zainteresowane strony zgodnie z zapisami 
w krajowych planach awaryjnych 
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dotyczących bezpieczeństwa żywności;

Or. en

Poprawka 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105 skreślony

Pomoc ze strony państw trzecich

1. Jeżeli właściwe organy otrzymują 
informacje od państwa trzeciego 
wskazujące na niezgodność lub ryzyko dla 
zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, 
dobrostanu zwierząt lub – w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska, organy te niezwłocznie:

a) przekazują takie informacje właściwym 
organom w innych zainteresowanych 
państwach członkowskich;

b) przekazują takie informacje Komisji, 
jeżeli są one lub mogą być przydatne na 
poziomie Unii.

2. Informacje uzyskane za pośrednictwem 
kontroli urzędowych i badania
przeprowadzonych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem mogą być przekazane do 
państwa trzeciego, o którym mowa w 
ust. 1, pod warunkiem że:

a) właściwe organy, które dostarczyły te 
informacje, zgadzają się na takie 
przekazanie;

b) państwo trzecie zobowiązało się udzielić 
pomocy koniecznej do zebrania dowodów 
na temat praktyk, które są lub wydają się 
niezgodne z przepisami Unii lub wiążą się 
z ryzykiem dla ludzi, zwierząt lub roślin 
bądź dla środowiska;
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c) zachowuje się zgodność z odpowiednimi 
przepisami Unii i przepisami krajowymi 
mającymi zastosowanie do przekazywania 
danych osobowych do państw trzecich.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z innymi poprawkami wywóz powinien zostać poza zakresem stosowania 
rozporządzenia.

Poprawka 920
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli właściwe organy otrzymują 
informacje od państwa trzeciego 
wskazujące na niezgodność lub ryzyko dla 
zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, 
dobrostanu zwierząt lub – w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska, organy te niezwłocznie:

1. Jeżeli właściwe organy otrzymują 
informacje od państwa trzeciego 
wskazujące na niezgodność lub ryzyko dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt, dobrostanu 
zwierząt lub dla środowiska, organy te 
niezwłocznie:

Or. en

Poprawka 921
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) państwo trzecie zobowiązało się udzielić 
pomocy koniecznej do zebrania dowodów 
na temat praktyk, które są lub wydają się 
niezgodne z przepisami Unii lub wiążą się 

b) państwo trzecie zobowiązało się udzielić 
pomocy koniecznej do zebrania dowodów 
na temat praktyk, które są lub wydają się 
niezgodne z przepisami Unii lub wiążą się 
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z ryzykiem dla ludzi, zwierząt lub roślin 
bądź dla środowiska;

z ryzykiem dla ludzi lub zwierząt;

Or. de

Poprawka 922
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) państwo trzecie zobowiązało się udzielić 
pomocy koniecznej do zebrania dowodów 
na temat praktyk, które są lub wydają się 
niezgodne z przepisami Unii lub wiążą się 
z ryzykiem dla ludzi, zwierząt lub roślin 
bądź dla środowiska;

b) państwo trzecie zobowiązało się udzielić 
pomocy koniecznej do zebrania dowodów 
na temat praktyk, które są lub wydają się 
niezgodne z przepisami Unii lub wiążą się 
z ryzykiem dla ludzi, zwierząt lub 
środowiska;

Or. en

Poprawka 923
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) państwo trzecie zobowiązało się udzielić 
pomocy koniecznej do zebrania dowodów 
na temat praktyk, które są lub wydają się 
niezgodne z przepisami Unii lub wiążą się 
z ryzykiem dla ludzi, zwierząt lub roślin 
bądź dla środowiska;

b) państwo trzecie zobowiązało się udzielić 
pomocy koniecznej do zebrania dowodów 
na temat praktyk, które są lub wydają się 
niezgodne z przepisami Unii lub wiążą się 
z ryzykiem dla ludzi, zwierząt lub dla 
środowiska;

Or. de

Poprawka 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
celu ustanowienia przepisów dotyczących
szybkiej wymiany informacji w 
przypadkach, o których mowa w ust. 1.

3. Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych ustanowić przepisy
dotyczące wymiany informacji w 
przypadkach, o których mowa w ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące wymiany informacji, o których mowa w art. 106, powinny być 
wprowadzane w aktach wykonawczych, gdyż jest to forma prawna odpowiednia w przypadku 
ujednolicania, a nie w aktach delegowanych.

Poprawka 925
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przeprowadzanie przez właściwe organy 
kontroli urzędowych regulowanych 
niniejszym rozporządzeniem na podstawie 
wieloletnich krajowych planów kontroli, 
których przygotowanie i wykonanie jest 
koordynowane na całym ich terytorium.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
tekstu.

Or. en

Poprawka 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyznaczają 
pojedynczy organ odpowiedzialny za:

2. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ odpowiedzialny lub organy 
odpowiedzialne za:

Or. es

Uzasadnienie

Wyznaczenie tylko jednego organu odpowiedzialnego za kwestie, o których mowa w ust. 2, nie 
jest odpowiednie ze względu na ich ogromną różnorodność w poszczególnych dziedzinach 
objętych zakresem rozporządzenia.

Poprawka 927
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koordynację przygotowania planu, o 
którym mowa w ust. 1, we wszystkich 
właściwych organach odpowiedzialnych za 
kontrole urzędowe;

a) koordynację przygotowania planów, o 
których mowa w ust. 1, we wszystkich 
właściwych organach odpowiedzialnych za 
kontrole urzędowe;

Or. en

Poprawka 928
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie spójności takiego planu i 
jego konsekwentnego wprowadzenia.

b) zapewnienie spójności takich planów i 
ich konsekwentnego wprowadzenia.

Or. en
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Poprawka 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie spójności takiego planu i 
jego konsekwentnego wprowadzenia.

b) zapewnienie spójności takiego planu i 
jego zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. es

Poprawka 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wieloletnie krajowe plany kontroli 
zawierają informacje ogólne dotyczące 
struktury i organizacji systemów kontroli 
urzędowych w danym państwie 
członkowskim oraz zawierają przynajmniej 
informacje dotyczące następujących 
kwestii:

2. Wieloletnie krajowe plany kontroli 
zawierają informacje ogólne dotyczące 
struktury i organizacji systemów kontroli 
urzędowych w danym państwie 
członkowskim w każdym sektorze, którego 
to dotyczy, oraz zawierają przynajmniej 
informacje dotyczące następujących 
kwestii:

Or. es

Uzasadnienie

Plany kontroli poszczególnych sektorów nie powinny być zapisywane w jednym formacie czy 
dokumencie. Jeden ogólny dokument będzie niejasny.

Poprawka 931
Martina Anderson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) celów strategicznych wieloletniego 
krajowego planu kontroli i tego, w jaki 
sposób uszeregowanie kontroli 
urzędowych pod względem pierwszeństwa
oraz podział zasobów odzwierciedlają te 
cele;

a) celów strategicznych wieloletnich 
krajowych planów kontroli i tego, w jaki 
sposób uszeregowanie kontroli 
urzędowych pod względem pierwszeństwa 
oraz podział zasobów odzwierciedlają te 
cele;

Or. en

Poprawka 932
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
podanie wieloletniego krajowego planu
kontroli przewidzianego w art. 107 ust. 1 
do wiadomości publicznej, z wyjątkiem 
tych części planu, których ujawnienie 
mogłoby osłabić skuteczność kontroli 
urzędowych.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
podanie wieloletnich krajowych planów
kontroli przewidzianych w art. 107 ust. 1 
do wiadomości publicznej, z wyjątkiem 
tych części planów, których ujawnienie 
mogłoby osłabić skuteczność kontroli 
urzędowych.

Or. en

Poprawka 933
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. plany takie mogą być przygotowywane 
w konsultacji z odpowiednimi podmiotami 
w celu zapewnienia stosowania podejścia 
opartego na ryzyku do kontroli 
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urzędowych.

Or. en

Poprawka 934
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wieloletni krajowy plan kontroli 
podlega aktualizacji za każdym razem, gdy 
zachodzi konieczność dostosowania go do 
zmian przepisów, o których mowa w art. 1 
ust. 2, oraz regularnemu przeglądowi 
mającemu na celu uwzględnienie co 
najmniej następujących czynników:

2. Wieloletnie krajowe plany kontroli 
podlegają aktualizacji za każdym razem, 
gdy zachodzi konieczność dostosowania 
ich do zmian przepisów, o których mowa 
w art. 1 ust. 2, oraz regularnemu 
przeglądowi mającemu na celu 
uwzględnienie co najmniej następujących 
czynników:

Or. en

Poprawka 935
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pojawiania się nowych chorób, 
agrofagów roślin lub innego ryzyka dla 
zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, 
dobrostanu zwierząt lub – w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska;

a) pojawiania się nowych chorób lub 
innego ryzyka dla zdrowia ludzi lub
zwierząt, dobrostanu zwierząt lub dla 
środowiska;

Or. en
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Poprawka 936
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pojawiania się nowych chorób, 
agrofagów roślin lub innego ryzyka dla 
zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, 
dobrostanu zwierząt lub – w odniesieniu do 
GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska;

a) pojawiania się nowych chorób lub 
innego ryzyka dla zdrowia ludzi lub
zwierząt, dobrostanu zwierząt lub – w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 
roślin – dla środowiska;

Or. de

Poprawka 937
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie na wniosek 
dostarczają Komisji aktualną wersję 
swoich wieloletnich krajowych planów 
kontroli.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
tekstu.

Or. en

Poprawka 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 110 skreślony

Przekazane uprawnienia w zakresie 
wieloletnich krajowych planów kontroli
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Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do wieloletnich krajowych 
planów kontroli przewidzianych w art. 107 
ust. 1.

We wspomnianych aktach delegowanych 
ustanawia się przepisy dotyczące:

a) kryteriów klasyfikacji ryzyka w 
odniesieniu do działalności podmiotów;

b) priorytetów w zakresie kontroli 
urzędowych w oparciu o kryteria 
ustanowione w art. 8 i w przepisach 
określonych w art. 15–24;

c) procedur mających na celu 
maksymalne zwiększenie skuteczności 
kontroli urzędowych;

d) głównych wskaźników wykonania, 
które mają być stosowane przez właściwe 
organy przy dokonywaniu oceny 
wieloletniego krajowego planu kontroli 
oraz jego wykonywania.

Or. es

Uzasadnienie

Kryteria dotyczące ryzyka powinny być ustalane przez państwa członkowskie, podobnie jak 
procedury i priorytety, dlatego proponuje się skreślenie tego artykułu.

Poprawka 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu przeprowadzenia w całej Unii 
ukierunkowanej oceny stanu zastosowania 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
lub ustalenia częstości występowania 
określonych zagrożeń w Unii Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 

W celu przeprowadzenia w całej Unii 
ukierunkowanej oceny stanu zastosowania 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
lub ustalenia częstości występowania 
określonych zagrożeń w Unii Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
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delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do:

wykonawczych w odniesieniu do:

Or. es

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest, aby państwa członkowskie uczestniczyły w opracowywaniu przepisów 
dotyczących organizacji tych skoordynowanych planów kontroli, które będą przez nie 
realizowane.

Poprawka 940
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) organizacji i wykonywania 
skoordynowanych planów kontroli o 
określonym czasie trwania w jednym z 
obszarów regulowanych przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2;

a) opracowania, organizacji i 
wykonywania skoordynowanych planów 
kontroli o określonym czasie trwania w 
jednym z obszarów regulowanych 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2;

Or. en

Poprawka 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w razie potrzeby organizacji 
gromadzenia danych i informacji odnośnie 
do stosowania określonego zestawu 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
lub dotyczących częstości występowania 
określonych zagrożeń.

b) w razie potrzeby organizacji 
gromadzenia danych i informacji odnośnie 
do częstości występowania określonych 
zagrożeń.

Or. es
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Uzasadnienie

Zakłada się, zgodnie z ust. 1, że zebrane dane i informacje mają związek z przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2.

Poprawka 942
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) roli zainteresowanych stron w 
opracowywaniu wykonywaniu 
skoordynowanych planów kontroli;

Or. en

Poprawka 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 141 
ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest, aby państwa członkowskie uczestniczyły w opracowywaniu przepisów 
dotyczących organizacji tych skoordynowanych planów kontroli, które będą przez nie 
realizowane.

Poprawka 944
Julie Girling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Co roku do dnia 30 czerwca każde 
państwo członkowskie przedkłada Komisji 
sprawozdanie przedstawiające:

1. Od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia co dwa lata do dnia 30 
czerwca każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji sprawozdanie 
przedstawiające:

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawianie takiego sprawozdania każdego roku byłoby znacznie obciążające.
Przedstawianie sprawozdania co dwa lata będzie nadal odpowiednio spełniało wymogi 
dotyczące sprawozdawczości, nie nakładając zbędnych obciążeń na pańtwa członkowskie.

Poprawka 945
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkie zmiany dokonane w jego
wieloletnim krajowym planie kontroli 
mające na celu uwzględnienie czynników, 
o których mowa w art. 109 ust. 2;

a) wszystkie zmiany dokonane w ich 
wieloletnich krajowych planach kontroli 
mające na celu uwzględnienie czynników, 
o których mowa w art. 109 ust. 2;

Or. en

Poprawka 946
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyniki kontroli urzędowych b) wyniki kontroli urzędowych 
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przeprowadzonych w poprzednim roku w 
ramach swojego wieloletniego krajowego 
planu kontroli;

przeprowadzonych w poprzednim roku w 
ramach swoich wieloletnich krajowych 
planów kontroli;

Or. en

Poprawka 947
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rodzaj i liczbę przypadków niezgodności 
z przepisami, o których mowa w art. 1 
ust. 2, wykrytych w poprzednim roku przez 
właściwe organy;

c) rodzaj i liczbę przypadków niezgodności 
z przepisami, o których mowa w art. 1 
ust. 2, wykrytych w poprzednim roku przez 
właściwe organy, określonych z podziałem 
na sektory i na odpowiednim poziomie 
szczegółowości;

Or. en

Poprawka 948
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) środki podjęte w celu zapewnienia 
efektywnego funkcjonowania 
wieloletniego krajowego planu kontroli, 
łącznie z działaniami służącymi 
egzekwowaniu przepisów i wynikami 
zastosowania tych środków.

d) środki podjęte w celu zapewnienia 
efektywnego funkcjonowania wieloletnich 
krajowych planów kontroli, łącznie z 
działaniami służącymi egzekwowaniu 
przepisów i wynikami zastosowania tych 
środków.

Or. en
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Poprawka 949
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) (e) informacje na temat stosowania 
opłat, o których mowa w art. 83 ust. 2 
dotyczącym przejrzystości;

Or. it

Uzasadnienie

Stałe monitorowanie przejrzystości w związku z opłatami stosowanymi przez państwa 
członkowskie będzie miało podstawowe znaczenie przy tworzeniu niezakłóconego systemu 
konkurencji wewnątrz Unii Europejskiej.

Poprawka 950
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja podaje do wiadomości 
publicznej sprawozdanie roczne z 
funkcjonowania kontroli urzędowych w 
państwach członkowskich, uwzględniając:

1. Od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia co dwa lata do dnia 31 
grudnia Komisja podaje do wiadomości 
publicznej sprawozdanie roczne z 
funkcjonowania kontroli urzędowych w 
państwach członkowskich, uwzględniając:

Or. en

Poprawka 951
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sprawozdania roczne przedłożone przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 112;

a) sprawozdania roczne przedłożone przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 112, 
w tym informacje na temat stosowania 
opłat, o których mowa w art. 83 ust. 2 
dotyczącym przejrzystości;

Or. it

Uzasadnienie

Stałe monitorowanie przejrzystości w związku z opłatami stosowanymi przez państwa 
członkowskie będzie miało podstawowe znaczenie przy tworzeniu niezakłóconego systemu 
konkurencji wewnątrz Unii Europejskiej.

Poprawka 952
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie roczne przewidziane w
ust. 1 może w stosownych przypadkach 
zawierać zalecenia dotyczące 
ewentualnych ulepszeń systemów kontroli 
urzędowych w państwach członkowskich i 
określonych kontroli urzędowych w 
niektórych obszarach.

2. Sprawozdanie roczne przewidziane w 
ust. 1 zawiera zalecenia dotyczące 
ewentualnych ulepszeń systemów kontroli 
urzędowych w państwach członkowskich i 
określonych kontroli urzędowych w 
niektórych obszarach.

Or. en

Poprawka 953
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontrole przewidziane w ust. 1 są 
organizowane we współpracy z 
właściwymi organami państw 
członkowskich i regularnie 
przeprowadzane.

2. Kontrole przewidziane w ust. 1 są 
organizowane we współpracy z 
właściwymi organami państw 
członkowskich i regularnie 
przeprowadzane. Częstotliwość i liczba 
tych kontroli uwzględnia ramy kontroli 
wprowadzone przez właściwe organy i – w 
stosownych przypadkach – ich akredytację 
według międzynarodowych norm.

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre punkty rozporządzenia przypominają wymogi norm ISO/CEI 17020 lub 17065 
(dawna EN 45011). Trzeba docenić działania podejmowane przez jednostki kontrolne w 
oparciu o normy międzynarodowe, a ogólniej rzecz ujmując – wprowadzanie ram kontroli i 
zmniejszanie presji kontrolnej wywieranej przez Komisję (Biuro ds. Żywności i Weterynarii) 
na państwa członkowskie.

Poprawka 954
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kontrole przewidziane w ust. 1 mogą 
obejmować weryfikacje na miejscu. 
Eksperci Komisji mogą towarzyszyć 
pracownikom właściwych organów w 
przeprowadzaniu kontroli urzędowych.

3. Kontrole przewidziane w ust. 1 mogą 
obejmować weryfikacje na miejscu. 
Eksperci Komisji mogą towarzyszyć 
pracownikom właściwych organów w 
przeprowadzaniu kontroli urzędowych z 
zastrzeżeniem zgody ze strony właściwych 
organów krajowych.

Or. de

Poprawka 955
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W stosownych przypadkach Komisja 
może zalecić w swoich sprawozdaniach 
końcowych przewidzianych w ust. 1 
działania naprawcze lub zapobiegawcze, 
jakie mają podjąć państwa członkowskie, 
aby odnieść się do indywidualnych lub 
systemowych braków zidentyfikowanych 
przez jej ekspertów w ramach kontroli 
przeprowadzonych zgodnie z art. 115 
ust. 1.

2. Komisja zaleca w swoich 
sprawozdaniach końcowych 
przewidzianych w ust. 1 działania 
naprawcze lub zapobiegawcze, jakie mają 
podjąć państwa członkowskie, aby odnieść 
się do indywidualnych lub systemowych 
braków zidentyfikowanych przez jej 
ekspertów w ramach kontroli 
przeprowadzonych zgodnie z art. 115 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 956
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W stosownych przypadkach Komisja 
może zalecić w swoich sprawozdaniach 
końcowych przewidzianych w ust. 1 
działania naprawcze lub zapobiegawcze, 
jakie mają podjąć państwa członkowskie, 
aby odnieść się do indywidualnych lub 
systemowych braków zidentyfikowanych 
przez jej ekspertów w ramach kontroli 
przeprowadzonych zgodnie z art. 115 
ust. 1.

2. W stosownych przypadkach Komisja 
może zalecić w swoich sprawozdaniach 
końcowych przewidzianych w ust. 1 
działania naprawcze lub zapobiegawcze, 
jakie mają podjąć państwa członkowskie, 
aby odnieść się do indywidualnych lub 
systemowych braków zidentyfikowanych 
przez jej ekspertów w ramach kontroli 
przeprowadzonych zgodnie z art. 115 
ust. 1. Zalecenia te nie są prawnie 
wiążące.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wyjaśnić, że zalecenia nie mają mocy prawnej.
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Poprawka 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych zmienić swój program 
kontroli w celu uwzględnienia rozwoju 
sytuacji w obszarach regulowanych 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2. 
Państwa członkowskie są informowane o 
wszelkich tego rodzaju zmianach.

2. Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych zmienić swój program 
kontroli w celu uwzględnienia rozwoju 
sytuacji w obszarach regulowanych 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2. 
Państwa członkowskie są informowane z 
odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich 
tego rodzaju zmianach.

Or. es

Uzasadnienie

Takie wyprzedzenie jest konieczne, aby państwa członkowskie były należycie poinformowane.

Poprawka 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udzielają wszelkiej niezbędnej pomocy 
oraz zapewniają wszelką dokumentację 
oraz inne wsparcie techniczne, jakiego 
żądają eksperci Komisji, w celu 
umożliwienia im sprawnego i skutecznego 
przeprowadzenia kontroli;

b) udzielają ekspertom Komisji niezbędnej 
pomocy technicznej, zapewniają im 
dokumentację oraz inne wsparcie 
techniczne, aby mogli sprawnie i
skutecznie prowadzić kontrole;

Or. es

Uzasadnienie

Trzeba uściślić, jakiej pomocy mają udzielać państwa członkowskie; pomoc ta powinna się 
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ograniczać do spraw technicznych. Należy ponadto uwzględnić określone okoliczności, które 
trzeba dostosowywać do aktualnej sytuacji.

Poprawka 959
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Eksperci Komisji mogą przeprowadzać
kontrole w państwach trzecich, aby:

1. Nie rzadziej niż w przypadku kontroli 
prowadzonych przez Komisję w państwach 
członkowskich eksperci Komisji 
przeprowadzają regularne kontrole w 
państwach trzecich, aby:

Or. en

Poprawka 960
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zweryfikować zgodność lub 
równoważność prawodawstwa oraz 
systemów państwa trzeciego, w tym 
urzędowej certyfikacji i wydawania 
świadectw urzędowych, etykiet 
urzędowych, znaków urzędowych i innych 
urzędowych poświadczeń, z wymogami 
określonymi w przepisach, o których 
mowa w art. 1 ust. 2;

a) zweryfikować zgodność prawodawstwa 
oraz systemów państwa trzeciego, w tym 
urzędowej certyfikacji i wydawania 
świadectw urzędowych, etykiet 
urzędowych, znaków urzędowych i innych 
urzędowych poświadczeń, z wymogami 
określonymi w przepisach, o których 
mowa w art. 1 ust. 2;

Or. en
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Poprawka 961
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zweryfikować możliwości systemu 
kontroli państwa trzeciego w zakresie
zapewnienia zgodności przesyłek zwierząt 
i towarów wywożonych do Unii z 
właściwymi wymogami ustanowionymi 
przez przepisy, o których mowa w art. 1 
ust. 2, lub z wymogami uznanymi co 
najmniej za równoważne;

b) zweryfikować, czy system kontroli 
państwa trzeciego zapewnia zgodności 
przesyłek zwierząt i towarów wywożonych 
do Unii z właściwymi wymogami 
ustanowionymi przez przepisy, o których 
mowa w art. 1 ust. 2;

Or. en

Poprawka 962
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w stosownych przypadkach sytuacji 
dotyczącej zdrowia zwierząt, chorób 
odzwierzęcych i zdrowia roślin, oraz 
procedur powiadamiania Komisji i 
właściwych organów międzynarodowych o 
ogniskach chorób zwierząt i agrofagach 
roślin;

f) w stosownych przypadkach sytuacji 
dotyczącej zdrowia zwierząt, chorób 
odzwierzęcych oraz procedur 
powiadamiania Komisji i właściwych 
organów międzynarodowych o ogniskach 
chorób zwierząt;

Or. en

Poprawka 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – ustęp 2 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w stosownych przypadkach sytuacji 
dotyczącej zdrowia zwierząt, chorób 
odzwierzęcych i zdrowia roślin, oraz
procedur powiadamiania Komisji i 
właściwych organów międzynarodowych o 
ogniskach chorób zwierząt i agrofagach 
roślin;

f) w stosownych przypadkach sytuacji 
dotyczącej zdrowia zwierząt i chorób 
odzwierzęcych, a także procedur 
powiadamiania Komisji i właściwych 
organów międzynarodowych o ogniskach 
chorób zwierząt;

Or. es

Uzasadnienie

Dla zapewnienia spójności z proponowanym zakresem rozporządzenia.

Poprawka 964
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w stosownych przypadkach sytuacji 
dotyczącej zdrowia zwierząt, chorób 
odzwierzęcych i zdrowia roślin, oraz 
procedur powiadamiania Komisji i 
właściwych organów międzynarodowych o 
ogniskach chorób zwierząt i agrofagach 
roślin;

f) w stosownych przypadkach sytuacji 
dotyczącej zdrowia zwierząt i chorób 
odzwierzęcych, oraz procedur 
powiadamiania Komisji i właściwych 
organów międzynarodowych o ogniskach 
chorób zwierząt;

Or. de

Poprawka 965
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zakresu i funkcjonowania kontroli g) zakresu i funkcjonowania kontroli 
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urzędowych przeprowadzanych w 
odniesieniu do zwierząt, roślin oraz ich 
produktów przybywających z innych 
państw trzecich;

urzędowych przeprowadzanych w 
odniesieniu do zwierząt oraz ich 
produktów przybywających z innych 
państw trzecich;

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem sektorowych przepisów dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin powyższe rozszerzenie 
zakresu przedmiotowego rozporządzenia nie jest konieczne.

Poprawka 966
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zakresu i funkcjonowania kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w 
odniesieniu do zwierząt, roślin oraz ich 
produktów przybywających z innych 
państw trzecich;

g) zakresu i funkcjonowania kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w 
odniesieniu do zwierząt oraz ich 
produktów przybywających z innych 
państw trzecich;

Or. en

Poprawka 967
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) zabezpieczeń, jakich państwo trzecie 
może udzielić, dotyczących zgodności lub 
równoważności z wymogami określonymi 
w przepisach, o których mowa w art. 1 

h) zabezpieczeń, jakich państwo trzecie 
może udzielić, dotyczących zgodności z 
wymogami określonymi w przepisach, o 
których mowa w art. 1 ust. 2.
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ust. 2.

Or. en

Poprawka 968
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – ustęp 1 – litera g – punkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) Europejska i Śródziemnomorska 
Organizacja Ochrony Roślin;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem sektorowych przepisów dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin powyższe rozszerzenie 
zakresu przedmiotowego rozporządzenia nie jest konieczne.

Poprawka 969
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – ustęp 1 – litera g – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) Europejska i Śródziemnomorska 
Organizacja Ochrony Roślin;

skreślony

Or. en

Poprawka 970
Ewald Stadler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – ustęp 1 – litera g – punkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) Europejska i Śródziemnomorska 
Organizacja Ochrony Roślin;

skreślony

Or. de

Poprawka 971
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – ustęp 1 – litera g – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) sekretariat Międzynarodowej 
konwencji ochrony roślin;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem sektorowych przepisów dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin powyższe rozszerzenie 
zakresu przedmiotowego rozporządzenia nie jest konieczne.

Poprawka 972
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – ustęp 1 – litera g – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) sekretariat Międzynarodowej 
konwencji ochrony roślin;

skreślony

Or. en
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Poprawka 973
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – ustęp 1 – litera g) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) sekretariat Międzynarodowej
konwencji ochrony roślin;

skreślony

Or. de

Poprawka 974
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) prawdopodobieństwo nieuczciwych
praktyk, które mogą zawieść oczekiwania 
konsumentów w odniesieniu do rodzaju,
jakości i składu żywności i towarów;

Or. en

Poprawka 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 123

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 123 skreślony

Kontrole państw trzecich w państwach 
członkowskich

1. Państwa członkowskie informują 
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Komisję o:

a) kontrolach planowanych na ich 
terytorium przez właściwe organy państw 
trzecich;

b) zamierzonym harmonogramie i 
zakresie takich kontroli.

2.

Eksperci Komisji mogą uczestniczyć w 
kontrolach, o których mowa w ust. 1, na 
wniosek jednej z poniższych jednostek:

a) właściwych organów państw 
członkowskich, w których przeprowadza 
się kontrole;

b) właściwych organów państwa trzeciego 
przeprowadzającego przedmiotowe 
kontrole.

Udział ekspertów Komisji oraz ostateczny 
harmonogram i zakres kontroli, o których 
mowa w ust. 1, jest organizowany w 
ramach ścisłej współpracy między 
Komisją i właściwymi organami państwa 
członkowskiego, w którym przeprowadza 
się przedmiotowe kontrole.

3. Udział ekspertów Komisji w kontrolach, 
o których mowa w ust. 1, ma służyć w 
szczególności:

a) przekazywaniu porad dotyczących 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2;

b) przekazywaniu informacji oraz danych 
dostępnych na poziomie Unii, które mogą 
być przydatne podczas kontroli 
przeprowadzanej przez właściwe organy 
państwa trzeciego;

c) zapewnieniu ujednolicenia w 
odniesieniu do kontroli przeprowadzanych 
przez właściwe organy państw trzecich.

Or. es

Uzasadnienie

Wywóz powinien zostać wykluczony z zakresu stosowania rozporządzenia i powinien być 
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regulowany przez każde państwo członkowskie. Zgodnie z powyższymi przepisami państwa 
członkowskie muszą informować Komisję o kontrolach prowadzonych na ich terytorium przez 
państwa trzecie, a Komisja może brać udział w tych kontrolach, co jest trudne do pogodzenia 
z systematycznymi obecnie dwustronnymi negocjacjami w sprawie wywozu między danym 
państwem członkowskim a państwem trzecim.

Poprawka 976
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zwraca się do państw trzecich, 
które zamierzają dokonać wywozu 
zwierząt i towarów do Unii, o udzielenie 
następujących dokładnych i aktualnych 
informacji dotyczących ogólnej organizacji 
systemów kontroli sanitarnej i 
fitosanitarnej na ich terytorium i 
zarządzania tymi systemami:

1. Komisja zwraca się do państw trzecich, 
które zamierzają dokonać wywozu 
zwierząt i towarów do Unii, o udzielenie 
następujących dokładnych i aktualnych 
informacji dotyczących ogólnej organizacji 
systemów kontroli sanitarnej na ich 
terytorium i zarządzania tymi systemami:

(W przypadku przyjęcia poprawka ma 
zastosowanie do całego artykułu.)

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem sektorowych przepisów dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin powyższe rozszerzenie 
zakresu przedmiotowego rozporządzenia nie jest konieczne.

Poprawka 977
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zwraca się do państw trzecich, 1. Komisja zwraca się do państw trzecich, 
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które zamierzają dokonać wywozu 
zwierząt i towarów do Unii, o udzielenie 
następujących dokładnych i aktualnych 
informacji dotyczących ogólnej organizacji 
systemów kontroli sanitarnej i 
fitosanitarnej na ich terytorium i 
zarządzania tymi systemami:

które zamierzają dokonać wywozu 
zwierząt i towarów do Unii, o udzielenie
następujących dokładnych i aktualnych 
informacji dotyczących ogólnej organizacji 
systemów kontroli sanitarnej na ich 
terytorium i zarządzania tymi systemami:

Or. en

Poprawka 978
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zwraca się do państw trzecich, 
które zamierzają dokonać wywozu 
zwierząt i towarów do Unii, o udzielenie 
następujących dokładnych i aktualnych 
informacji dotyczących ogólnej organizacji 
systemów kontroli sanitarnej i 
fitosanitarnej na ich terytorium i 
zarządzania tymi systemami:

1. Komisja zwraca się do państw trzecich, 
które zamierzają dokonać wywozu 
zwierząt i towarów do Unii, o udzielenie 
następujących dokładnych i aktualnych 
informacji dotyczących ogólnej organizacji 
systemów kontroli sanitarnej na ich 
terytorium i zarządzania tymi systemami:

Or. de

Poprawka 979
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkich przepisów sanitarnych lub 
fitosanitarnych przyjętych lub 
wnioskowanych w ramach ich terytoriów;

a) wszelkich przepisów sanitarnych 
przyjętych lub wnioskowanych w ramach 
ich terytoriów;

Or. en
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Poprawka 980
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkich przepisów sanitarnych lub 
fitosanitarnych przyjętych lub 
wnioskowanych w ramach ich terytoriów;

a) wszelkich przepisów sanitarnych 
przyjętych lub wnioskowanych w ramach 
ich terytoriów;

Or. de

Poprawka 981
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) procedur oceny ryzyka oraz czynników 
uwzględnianych w ramach oceny ryzyka i 
ustalania właściwego poziomu ochrony 
sanitarnej lub fitosanitarnej;

b) procedur oceny ryzyka oraz czynników 
uwzględnianych w ramach oceny ryzyka i 
ustalania właściwego poziomu ochrony 
sanitarnej;

Or. en

Poprawka 982
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) procedur oceny ryzyka oraz czynników 
uwzględnianych w ramach oceny ryzyka i 
ustalania właściwego poziomu ochrony 
sanitarnej lub fitosanitarnej;

b) procedur oceny ryzyka oraz czynników 
uwzględnianych w ramach oceny ryzyka i 
ustalania właściwego poziomu ochrony 
sanitarnej;
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Or. de

Poprawka 983
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w stosownych przypadkach wyników 
kontroli urzędowych przeprowadzanych w 
odniesieniu do zwierząt i towarów 
przeznaczonych do wywozu do Unii;

f) wyników kontroli urzędowych (jeżeli 
wyniki takie istnieją) przeprowadzanych w 
odniesieniu do zwierząt i towarów 
przeznaczonych do wywozu do Unii;

Or. en

Poprawka 984
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w stosownych przypadkach informacji 
dotyczących zmian w strukturze i 
funkcjonowaniu systemów kontroli 
przyjętych, aby spełnić unijne wymogi 
bądź zalecenia sanitarne lub fitosanitarne
przewidziane w art. 121 akapit drugi.

g) w stosownych przypadkach informacji 
dotyczących zmian w strukturze i 
funkcjonowaniu systemów kontroli 
przyjętych, aby spełnić unijne wymogi 
bądź zalecenia sanitarne przewidziane w 
art. 121 akapit drugi.

Or. en

Poprawka 985
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124 – ustęp 1 – litera g
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w stosownych przypadkach informacji 
dotyczących zmian w strukturze i 
funkcjonowaniu systemów kontroli 
przyjętych, aby spełnić unijne wymogi 
bądź zalecenia sanitarne lub fitosanitarne 
przewidziane w art. 121 akapit drugi.

g) w stosownych przypadkach informacji 
dotyczących zmian w strukturze i 
funkcjonowaniu systemów kontroli 
przyjętych, aby spełnić unijne wymogi 
bądź zalecenia sanitarne przewidziane w 
art. 121 akapit drugi.

Or. de

Poprawka 986
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do warunków, jakie muszą 
spełnić zwierzęta i towary wprowadzane na 
terytorium Unii z państw trzecich, gdy 
warunki te są niezbędne do zapewnienia 
zgodności zwierząt i towarów z 
właściwymi wymogami ustanowionymi w 
przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
z wyjątkiem lit. d), e), g) i h) art. 1 ust. 2 
oraz art. 6 rozporządzenia (WE) nr 
853/2004, lub z wymogami uznawanymi 
co najmniej za równoważne.

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do warunków, jakie muszą 
spełnić zwierzęta i towary wprowadzane na 
terytorium Unii z państw trzecich, gdy 
warunki te są niezbędne do zapewnienia 
zgodności zwierząt i towarów z 
właściwymi wymogami ustanowionymi w 
przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
z wyjątkiem lit. d), e), g) i h) art. 1 ust. 2 
oraz art. 6 rozporządzenia (WE) nr 
853/2004.

Or. en

Poprawka 987
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 – ustęp 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymóg, aby przesyłki określonych 
zwierząt i towarów z państw trzecich były 
wysyłane z zakładów spełniających 
stosowne wymogi, o których mowa w 
ust. 1, lub wymogi uznawane co najmniej 
za równoważne, a także aby przesyłki te 
były otrzymywane lub przygotowywane w 
tych zakładach;

b) wymóg, aby przesyłki określonych 
zwierząt i towarów z państw trzecich były 
wysyłane z zakładów spełniających 
stosowne wymogi, o których mowa w 
ust. 1, a także aby przesyłki te były 
otrzymywane lub przygotowywane w tych 
zakładach;

Or. en

Poprawka 988
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wymóg, aby przesyłkom określonych 
zwierząt lub towarów towarzyszyło 
świadectwo urzędowe, urzędowe 
poświadczenie lub jakikolwiek inny dowód 
na to, że przesyłki te spełniają stosowne 
wymogi, o których mowa w ust. 1, lub 
wymogi uznawane co najmniej za 
równoważne;

c) wymóg, aby przesyłkom określonych 
zwierząt lub towarów towarzyszyło 
świadectwo urzędowe, urzędowe 
poświadczenie lub jakikolwiek inny dowód 
na to, że przesyłki te spełniają stosowne 
wymogi, o których mowa w ust. 1;

Or. en

Poprawka 989
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkie inne wymogi niezbędne w celu e) wszelkie inne wymogi niezbędne w celu 
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zagwarantowania, że określone zwierzęta i 
towary zapewniają pewien poziom 
ochrony zdrowia oraz – w odniesieniu do 
GMO i środków ochrony roślin – ochrony 
środowiska, równoważny z poziomem, jaki 
zapewniają wymogi, o których mowa w 
ust. 1.

zagwarantowania, że określone zwierzęta i 
towary spełniają wymogi, o których mowa 
w ust. 1.

Or. en

Poprawka 990
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja w drodze aktów wykonawczych
zatwierdza przekazany jej w tym celu 
przez dane państwo trzecie wniosek, 
któremu towarzyszą stosowne dowody i 
gwarancje, że dane zwierzęta i towary z 
przedmiotowego państwa trzeciego 
spełniają stosowne wymogi, o których 
mowa w art. 125 ust. 1, lub wymogi im 
równoważne. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się i aktualizuje 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 141 ust. 2.

2. Komisja w drodze aktów delegowanych 
w zgodzie z art. 139 zatwierdza przekazany 
jej w tym celu przez dane państwo trzecie 
wniosek, któremu towarzyszą stosowne 
dowody i gwarancje, że dane zwierzęta i 
towary z przedmiotowego państwa 
trzeciego spełniają stosowne wymogi, o 
których mowa w art. 125 ust. 1, lub 
wymogi im równoważne.

Or. en

Poprawka 991
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przeprowadzanie przez właściwe organy c) przeprowadzanie przez właściwe organy 
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państwa trzeciego właściwych kontroli 
urzędowych oraz innych czynności, aby 
ocenić istnienie zagrożenia dla zdrowia 
ludzi, zwierząt lub roślin, dla dobrostanu 
zwierząt lub dla środowiska w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin;

państwa trzeciego właściwych kontroli 
urzędowych oraz innych czynności, aby 
ocenić istnienie zagrożenia dla zdrowia 
ludzi lub zwierząt, dla dobrostanu zwierząt 
lub dla środowiska;

Or. en

Poprawka 992
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przeprowadzanie przez właściwe organy 
państwa trzeciego właściwych kontroli 
urzędowych oraz innych czynności, aby 
ocenić istnienie zagrożenia dla zdrowia 
ludzi, zwierząt lub roślin, dla dobrostanu 
zwierząt lub dla środowiska w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin;

c) przeprowadzanie przez właściwe organy 
państwa trzeciego właściwych kontroli 
urzędowych oraz innych czynności, aby 
ocenić istnienie zagrożenia dla zdrowia 
ludzi lub zwierząt, dla dobrostanu zwierząt 
lub dla środowiska w odniesieniu do GMO 
i środków ochrony roślin;

Or. de

Poprawka 993
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) regularność oraz szybkość dostarczania 
przez państwo trzecie informacji 
dotyczących istnienia zagrożenia dla 
zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla 
dobrostanu zwierząt lub dla środowiska w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 
roślin;

d) regularność oraz szybkość dostarczania 
przez państwo trzecie informacji 
dotyczących istnienia zagrożenia dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt, dla dobrostanu 
zwierząt lub dla środowiska;



AM\1015542PL.doc 75/120 PE526.079v03-00

PL

Or. en

Poprawka 994
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) regularność oraz szybkość dostarczania 
przez państwo trzecie informacji 
dotyczących istnienia zagrożenia dla 
zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla 
dobrostanu zwierząt lub dla środowiska w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 
roślin;

d) regularność oraz szybkość dostarczania 
przez państwo trzecie informacji 
dotyczących istnienia zagrożenia dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt, dla dobrostanu 
zwierząt lub dla środowiska w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin;

Or. de

Poprawka 995
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 3 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) warunki stosowane w odniesieniu do 
zakładów, z których wywozi się zwierzęta 
lub towary do Unii, spełniają wymogi 
równoważne z tymi, o których mowa w 
art. 125 ust. 1;

(i) warunki stosowane w odniesieniu do 
zakładów, z których wywozi się zwierzęta 
lub towary do Unii, spełniają wymogi, o 
których mowa w art. 125 ust. 1;

Or. en

Poprawka 996
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wszelkie inne informacje lub dane 
dotyczące możliwości państwa trzeciego w 
zakresie zapewnienia wprowadzania na 
terytorium Unii wyłącznie zwierząt lub 
towarów oferujących taki sam lub 
równoważny poziom ochrony, jak ten
zapewniany przez stosowne wymogi, o 
których mowa w art. 125 ust. 1.

f) wszelkie inne informacje lub dane 
dotyczące możliwości państwa trzeciego w 
zakresie zapewnienia wprowadzania na 
terytorium Unii wyłącznie zwierząt lub 
towarów oferujących taki sam poziom 
ochrony, jak ten zapewniany przez 
stosowne wymogi, o których mowa w 
art. 125 ust. 1.

Or. en

Poprawka 997
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w przypadkach innych niż te, o 
których mowa w art. 53 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002, art. 249 rozporządzenia 
(UE) nr XXX/XXXX [Urząd Publikacji 
proszony jest o wstawienie numeru 
rozporządzenia w sprawie zdrowia 
zwierząt] oraz 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], istnieją dowody na to, 
że wprowadzenie na terytorium Unii 
określonych zwierząt lub towarów 
pochodzących z państwa trzeciego, jego 
regionu lub z grupy państw trzecich może 
wiązać się z ryzykiem dla zdrowia ludzi, 
zwierząt lub roślin, lub – w odniesieniu do 
GMO i środków ochrony roślin – dla 

1. Jeżeli w przypadkach innych niż te, o 
których mowa w art. 53 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002, art. 249 rozporządzenia 
(UE) nr XXX/XXXX [Urząd Publikacji 
proszony jest o wstawienie numeru 
rozporządzenia w sprawie zdrowia 
zwierząt] istnieją dowody na to, że 
wprowadzenie na terytorium Unii 
określonych zwierząt lub towarów 
pochodzących z państwa trzeciego, jego 
regionu lub z grupy państw trzecich może 
wiązać się z ryzykiem dla zdrowia ludzi 
lub zwierząt lub dla środowiska lub jeżeli 
istnieją dowody na to, że może 
występować powszechna, poważna 
niezgodność z przepisami, o których mowa 
w art. 1 ust. 2, Komisja przyjmuje w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z 
art. 139 środki niezbędne do ograniczenia 
takiego ryzyka lub wyeliminowania 
zidentyfikowanej niezgodności.
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środowiska lub jeżeli istnieją dowody na 
to, że może występować powszechna, 
poważna niezgodność z przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2, Komisja 
przyjmuje w drodze aktów wykonawczych
środki niezbędne do ograniczenia takiego 
ryzyka lub wyeliminowania 
zidentyfikowanej niezgodności. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 141 ust. 2.

Or. en

Poprawka 998
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w przypadkach innych niż te, o 
których mowa w art. 53 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002, art. 249 rozporządzenia 
(UE) nr XXX/XXXX [Urząd Publikacji 
proszony jest o wstawienie numeru 
rozporządzenia w sprawie zdrowia 
zwierząt] oraz 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], istnieją dowody na to, 
że wprowadzenie na terytorium Unii 
określonych zwierząt lub towarów 
pochodzących z państwa trzeciego, jego 
regionu lub z grupy państw trzecich może 
wiązać się z ryzykiem dla zdrowia ludzi, 
zwierząt lub roślin, lub – w odniesieniu do 
GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska lub jeżeli istnieją dowody na 
to, że może występować powszechna, 
poważna niezgodność z przepisami, o 

1. Jeżeli w przypadkach innych niż te, o 
których mowa w art. 53 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002, art. 249 rozporządzenia 
(UE) nr XXX/XXXX [Urząd Publikacji 
proszony jest o wstawienie numeru 
rozporządzenia w sprawie zdrowia
zwierząt], istnieją dowody na to, że 
wprowadzenie na terytorium Unii 
określonych zwierząt lub towarów 
pochodzących z państwa trzeciego, jego 
regionu lub z grupy państw trzecich może 
wiązać się z ryzykiem dla zdrowia ludzi, 
zwierząt lub – w odniesieniu do GMO i 
środków ochrony roślin – dla środowiska 
lub jeżeli istnieją dowody na to, że może 
występować powszechna, poważna 
niezgodność z przepisami, o których mowa 
w art. 1 ust. 2, Komisja przyjmuje w 
drodze aktów wykonawczych środki 
niezbędne do ograniczenia takiego ryzyka 
lub wyeliminowania zidentyfikowanej 
niezgodności. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
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których mowa w art. 1 ust. 2, Komisja 
przyjmuje w drodze aktów wykonawczych 
środki niezbędne do ograniczenia takiego 
ryzyka lub wyeliminowania 
zidentyfikowanej niezgodności. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 141 ust. 2.

art. 141 ust. 2.

Or. de

Poprawka 999
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymóg, aby przesyłkom zwierząt lub 
towarów, o których mowa w ust. 1, 
pochodzących lub wysłanych z 
określonych państw trzecich lub ich 
regionów towarzyszyło świadectwo 
urzędowe, urzędowe poświadczenie lub 
jakikolwiek inny dowód na to, że przesyłka 
spełnia stosowne wymogi ustanowione 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
lub wymogi uznawane co najmniej za 
równoważne;

d) wymóg, aby przesyłkom zwierząt lub 
towarów, o których mowa w ust. 1, 
pochodzących lub wysłanych z 
określonych państw trzecich lub ich 
regionów towarzyszyło świadectwo 
urzędowe, urzędowe poświadczenie lub 
jakikolwiek inny dowód na to, że przesyłka 
spełnia stosowne wymogi ustanowione 
przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2;

Or. en

Poprawka 1000
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 128

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 128 skreślony
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Równoważność

1. W obszarach regulowanych przepisami, 
o których mowa w art. 1 ust. 2, z 
wyłączeniem lit. d), e), g) i h) art. 1 ust. 2, 
Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych uznać, że środki 
zastosowane w państwie trzecim lub jego 
regionach są równoważne z wymogami 
określonymi we wspomnianych przepisach 
na podstawie:

a) dogłębnej analizy informacji i danych 
przedstawionych przez zainteresowane 
państwo trzecie na podstawie art. 124 
ust. 1;

b) w stosownych przypadkach 
zadowalającego wyniku kontroli 
przeprowadzonej zgodnie z art. 119 ust. 1.

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

2. W aktach wykonawczych, o których 
mowa w ust. 1, określa się warunki 
regulujące wprowadzenie na terytorium 
Unii zwierząt i towarów z danego państwa 
trzeciego lub jego regionów; akty te mogą 
obejmować:

a) rodzaj i treść świadectw lub 
poświadczeń urzędowych, które muszą 
towarzyszyć zwierzętom lub towarom;

b) szczególne wymogi mające 
zastosowanie do wprowadzenia na 
terytorium Unii zwierząt lub towarów oraz 
kontroli urzędowych, jakie należy 
przeprowadzić w momencie wprowadzania 
na terytorium Unii;

c) w razie potrzeby procedury 
sporządzania i zmieniania wykazów 
regionów lub zakładów w 
zainteresowanym państwie trzecim, z 
których dopuszczone jest wprowadzanie 
zwierząt i towarów na terytorium Unii.

3. Komisja w drodze aktów wykonawczych 
niezwłocznie uchyla akty wykonawcze 
przewidziane w ust. 1, jeżeli jakikolwiek 
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warunek uznawania równoważności 
przestaje być spełniony.

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

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu. Należy odpowiednio 
zmodyfikować motywy.)

Or. en

Uzasadnienie

Wiele osób sądzi, iż istnieje zagrożenie, że produkty pochodzące z państw trzecich będą 
deklarowane jako „równoważne”, choć w rzeczywistości nie spełniają wymogów 
prawodawstwa UE. Wprowadzenie tego terminu do niniejszego sprawozdania otwierałoby 
drogę niemożliwym do skontrolowania przypadkom nieodpowiedniej interpretacji (np. w 
odniesieniu do obróbki tusz, stosowania hormonów w produkcji mięsa itp.).

Poprawka 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 128 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 128 a

Wspieranie krajów rozwijających się

1. W celu zagwarantowania, że kraje 
rozwijające się będą w stanie przestrzegać 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
można przyjmować środki i stosować je, 
dopóki są skuteczne i służą:

- spełnieniu warunków wprowadzania na 
terytorium Unii zwierząt i towarów;

- opracowaniu wytycznych dotyczących 
organizacji kontroli urzędowych 
produktów przywożonych do Unii;

- oddelegowywaniu ekspertów z Unii 
Europejskiej lub państw członkowskich do 
krajów rozwijających się celem 
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wspierania organizacji kontroli 
urzędowych;

- udziałowi kontrolerów z krajów 
rozwijających się w kursach 
dokształcających lub szkoleniach.

2. Zgodnie z art. 139 Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych określających przepisy 
dotyczące wsparcia dla krajów 
rozwijających się, o którym mowa w ust. 
1.

Or. de

Uzasadnienie

Biorąc za punkt wyjścia obowiązujące przepisy, należy zagwarantować, że również w 
przyszłości kraje rozwijające się otrzymają wsparcie przy budowaniu potencjału w dziedzinie 
kontroli.

Poprawka 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może organizować działania 
szkoleniowe dla pracowników właściwych 
organów i w stosownych przypadkach dla 
pracowników innych organów państw 
członkowskich zaangażowanych w badanie 
kwestii ewentualnych naruszeń przepisów 
niniejszego rozporządzenia oraz 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Komisja organizuje działania szkoleniowe 
dla pracowników właściwych organów i w 
stosownych przypadkach dla pracowników 
innych organów państw członkowskich 
zaangażowanych w badanie kwestii 
ewentualnych naruszeń przepisów 
niniejszego rozporządzenia oraz 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Jest logiczne, że nie powinna to być możliwość, lecz zadanie zlecone Komisji przez Radę i 
Parlament.
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Poprawka 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może organizować przedmiotowe 
działania we współpracy z państwami 
członkowskimi.

Komisja organizuje przedmiotowe 
działania we współpracy z państwami 
członkowskimi.

Or. es

Uzasadnienie

Jest logiczne, że nie powinna to być możliwość, lecz zadanie zlecone Komisji przez Radę i 
Parlament.

Poprawka 1004
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja tworzy komputerowy system 
zarządzania informacjami w zakresie 
zintegrowanego funkcjonowania 
mechanizmów i narzędzi zarządzania i 
posługiwania się danymi, informacjami i 
dokumentami dotyczącymi kontroli 
urzędowych i ich przetwarzania (IMSOC), 
oraz zarządza tym systemem.

1. Komisja tworzy komputerowy system 
zarządzania informacjami w zakresie 
zintegrowanego funkcjonowania 
mechanizmów i narzędzi zarządzania i 
posługiwania się danymi, informacjami i 
dokumentami dotyczącymi kontroli 
urzędowych, ich automatycznego 
przesyłania z baz danych w państwach 
członkowskich i ich przetwarzania 
(IMSOC), oraz zarządza tym systemem.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wykorzystywać istniejące bazy danych państw członkowskich do przekazywania 
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odpowiednich danych.

Poprawka 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja tworzy komputerowy system 
zarządzania informacjami w zakresie 
zintegrowanego funkcjonowania 
mechanizmów i narzędzi zarządzania i 
posługiwania się danymi, informacjami i 
dokumentami dotyczącymi kontroli 
urzędowych i ich przetwarzania (IMSOC), 
oraz zarządza tym systemem.

1. Komisja tworzy komputerowy system 
zarządzania informacjami w zakresie 
zintegrowanego funkcjonowania 
mechanizmów i narzędzi zarządzania i 
posługiwania się danymi, informacjami i 
dokumentami dotyczącymi kontroli 
urzędowych i ich przetwarzania oraz 
automatycznej wymiany (IMSOC), oraz 
zarządza tym systemem.

Or. en

Poprawka 1006
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja tworzy komputerowy system 
zarządzania informacjami w zakresie 
zintegrowanego funkcjonowania 
mechanizmów i narzędzi zarządzania i 
posługiwania się danymi, informacjami i 
dokumentami dotyczącymi kontroli 
urzędowych i ich przetwarzania (IMSOC), 
oraz zarządza tym systemem.

1. Komisja tworzy komputerowy system 
zarządzania informacjami w zakresie 
zintegrowanego funkcjonowania 
mechanizmów i narzędzi zarządzania i 
posługiwania się danymi, informacjami i 
dokumentami dotyczącymi kontroli 
urzędowych i ich przetwarzania (IMSOC), 
oraz zarządza tym systemem, 
uwzględniając istniejące systemy krajowe.

Or. en
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Uzasadnienie

Wiele państw członkowskich już wprowadziło lub zamierza wprowadzić systemy 
elektroniczne, które przyczynią się do ograniczenia obciążeń administracyjnych i zwiększą 
opłacalność. W celu uniknięcia niepotrzebnego powielania przyszły system zarządzania 
informacjami wprowadzony przez Komisję powinien uwzględniać wszystkie istniejące systemy 
i być z nimi kompatybilny.

Poprawka 1007
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przy przesyłaniu certyfikatów lub 
innych dokumentów w formie 
elektronicznej Komisja i państwa 
członkowskie korzystają ze 
znormalizowanych w skali 
międzynarodowej języków 
programowania, struktur wiadomości i 
protokołów transmisji danych oraz z 
bezpiecznych procedur transmisji danych.

Or. de

Uzasadnienie

Interoperacyjność systemów jest podstawowym warunkiem funkcjonowania całego systemu 
zarządzania informacjami.

Poprawka 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w pełni integruje istniejące systemy 
komputerowe zarządzane przez Komisję i 
stosowane do szybkiej wymiany danych, 

b) w pełni integruje istniejące systemy 
komputerowe zarządzane przez Komisję i 
stosowane do szybkiej wymiany danych, 
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informacji i dokumentów dotyczących 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin, a 
także zapewnia ich niezbędne aktualizacje, 
jak ustanowiono w art. 50 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002, art. 20 rozporządzenia 
(UE) XXX/XXXX [Urząd Publikacji 
proszony jest o wstawienie numeru 
rozporządzenia w sprawie zdrowia 
zwierząt] i art. 97 rozporządzenia (UE) 
XXX/XXXX [Urząd Publikacji proszony 
jest o wstawienie numeru rozporządzenia 
w sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin];

informacji i dokumentów dotyczących 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
dobrostanu zwierząt, rolnictwa 
ekologicznego i dowolnych innych 
dziedzin, a także zapewnia ich niezbędne 
aktualizacje, jak ustanowiono w art. 50 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i art. 20 
rozporządzenia (UE) XXX/XXXX [Urząd 
Publikacji proszony jest o wstawienie 
numeru rozporządzenia w sprawie zdrowia 
zwierząt];

Or. es

Uzasadnienie

W tym artykule nie ma odniesienia do systemu informacji na temat rolnictwa ekologicznego 
(OFIS), nie wiadomo też, czy znajdą się w nim informacje na temat znaków jakości. Dla 
zapewnienia spójności z zakresem rozporządzenia zaproponowanym w poprawce do art. 1 
ust. 2 lit. g).

Poprawka 1009
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w pełni integruje istniejące systemy 
komputerowe zarządzane przez Komisję i 
stosowane do szybkiej wymiany danych, 
informacji i dokumentów dotyczących 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin, a 
także zapewnia ich niezbędne aktualizacje, 
jak ustanowiono w art. 50 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002, art. 20 rozporządzenia 
(UE) XXX/XXXX [Urząd Publikacji 
proszony jest o wstawienie numeru 
rozporządzenia w sprawie zdrowia 
zwierząt] i art. 97 rozporządzenia (UE) 

b) w pełni integruje istniejące systemy 
komputerowe zarządzane przez Komisję i 
stosowane do szybkiej wymiany danych, 
informacji i dokumentów dotyczących 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
dobrostanu zwierząt, a także zapewnia ich 
niezbędne aktualizacje, jak ustanowiono w 
art. 50 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
art. 20 rozporządzenia (UE) XXX/XXXX 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie numeru rozporządzenia w 
sprawie zdrowia zwierząt];
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XXX/XXXX [Urząd Publikacji proszony 
jest o wstawienie numeru rozporządzenia 
w sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin];

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem sektorowych przepisów dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin powyższe rozszerzenie 
zakresu przedmiotowego rozporządzenia nie jest konieczne.

Poprawka 1010
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w pełni integruje istniejące systemy 
komputerowe zarządzane przez Komisję i 
stosowane do szybkiej wymiany danych, 
informacji i dokumentów dotyczących 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin, a 
także zapewnia ich niezbędne aktualizacje, 
jak ustanowiono w art. 50 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002, art. 20 rozporządzenia 
(UE) XXX/XXXX [Urząd Publikacji 
proszony jest o wstawienie numeru 
rozporządzenia w sprawie zdrowia 
zwierząt] i art. 97 rozporządzenia (UE) 
XXX/XXXX [Urząd Publikacji proszony 
jest o wstawienie numeru rozporządzenia 
w sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin];

b) w pełni integruje istniejące systemy 
komputerowe zarządzane przez Komisję i 
stosowane do szybkiej wymiany danych, 
informacji i dokumentów dotyczących 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
dobrostanu zwierząt, a także zapewnia ich 
niezbędne aktualizacje, jak ustanowiono w 
art. 50 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
art. 20 rozporządzenia (UE) XXX/XXXX 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie numeru rozporządzenia w 
sprawie zdrowia zwierząt], i dotyczących 
ogólnie oszustw w branży spożywczej;

Or. en
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Poprawka 1011
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w pełni integruje istniejące systemy 
komputerowe zarządzane przez Komisję i 
stosowane do szybkiej wymiany danych, 
informacji i dokumentów dotyczących 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin, a 
także zapewnia ich niezbędne aktualizacje, 
jak ustanowiono w art. 50 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002, art. 20 rozporządzenia 
(UE) XXX/XXXX [Urząd Publikacji 
proszony jest o wstawienie numeru 
rozporządzenia w sprawie zdrowia 
zwierząt] i art. 97 rozporządzenia (UE) 
XXX/XXXX [Urząd Publikacji proszony 
jest o wstawienie numeru rozporządzenia 
w sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin];

b) w pełni integruje istniejące systemy 
komputerowe zarządzane przez Komisję i 
stosowane do szybkiej wymiany danych, 
informacji i dokumentów dotyczących 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
dobrostanu zwierząt, a także zapewnia ich 
niezbędne aktualizacje, jak ustanowiono w 
art. 50 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
art. 20 rozporządzenia (UE) XXX/XXXX 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie numeru rozporządzenia w 
sprawie zdrowia zwierząt];

Or. de

Poprawka 1012
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podczas wymiany danych
elektronicznych takich jak zaświadczenia 
elektroniczne Komisja i właściwe organy
państw członkowskich używają języka, 
struktury wiadomości i protokołów 
wymiany ustandaryzowanych na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. en
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Poprawka 1013
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 132 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ma jednak prawo przyjmować 
akty delegowane zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do okoliczności i zakresu 
stosowania akapitu pierwszego do
towarów, o których mowa w akapicie 
drugim.

skreślony

Or. en

Poprawka 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 132 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wywożonych zwierząt i 
towarów, do których mają zastosowanie 
przepisy Unii w odniesieniu do wydawania 
świadectwa wywozowego, system 
zarządzania informacjami w zakresie 
kontroli urzędowych umożliwia 
właściwym organom miejsca wysyłki i 
innym właściwym organom 
odpowiedzialnym za przeprowadzanie 
kontroli urzędowych wymianę w czasie 
rzeczywistym danych, informacji i 
dokumentów dotyczących przedmiotowych 
zwierząt i towarów oraz wyników kontroli 
przeprowadzonych w odniesieniu do tych 
zwierząt i towarów.

skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

Ponieważ nie istnieje wspólnotowa polityka handlu zagranicznego, Komisja nie powinna brać 
udziału w dwustronnych negocjacjach między państwem trzecim a państwem członkowskim 
dotyczących warunków wywozu do tego państwa trzeciego.

Poprawka 1015
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy, działając zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, nadają priorytet 
działaniom, które mają być podejmowane 
w celu wyeliminowania lub ograniczenia 
ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, 
dobrostanu zwierząt oraz – w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska.

1. Właściwe organy, działając zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, nadają priorytet 
działaniom, które mają być podejmowane 
w celu wyeliminowania lub ograniczenia 
ryzyka dla zdrowia ludzi lub zwierząt, 
dobrostanu zwierząt oraz dla środowiska. Z 
uwagi na coraz częstsze oszustwa w 
branży spożywczej należy położyć większy 
nacisk na zwalczanie praktyk, które 
wprowadzają w błąd konsumentów co do 
rodzaju lub jakości żywności, którą 
nabywają i spożywają.

Or. en

Poprawka 1016
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy, działając zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, nadają priorytet 
działaniom, które mają być podejmowane 
w celu wyeliminowania lub ograniczenia 
ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, 
dobrostanu zwierząt oraz – w odniesieniu 

1. Właściwe organy, działając zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, nadają priorytet 
działaniom, które mają być podejmowane 
w celu wyeliminowania lub ograniczenia 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt, 
dobrostanu zwierząt oraz – w odniesieniu 
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do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska.

do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska.

Or. de

Poprawka 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy, działając zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, nadają priorytet 
działaniom, które mają być podejmowane 
w celu wyeliminowania lub ograniczenia 
ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, 
dobrostanu zwierząt oraz – w odniesieniu 
do GMO i środków ochrony roślin – dla 
środowiska.

1. Właściwe organy, działając zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, nadają priorytet 
działaniom, które mają być podejmowane 
w celu wyeliminowania lub ograniczenia 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt i 
roślin, dobrostanu zwierząt oraz – w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 
roślin – dla środowiska.

Or. es

Uzasadnienie

Dla zapewnienia spójności z zakresem rozporządzenia zaproponowanym w poprawce do art. 
1 ust. 2 lit. g).

Poprawka 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie przez odpowiedni okres 
wzmożonych kontroli urzędowych w 
odniesieniu do zwierząt, towarów i 
podmiotów;

a) prowadzenie przez odpowiedni okres 
wzmożonych kontroli urzędowych w 
odniesieniu do zwierząt, towarów i 
podmiotów stosownie do rodzaju 
zagrożenia;
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Or. es

Uzasadnienie

Okres kontroli należy uściślić, odnosząc go do charakteru ewentualnego ryzyka, aby uniknąć 
subiektywnych interpretacji.

Poprawka 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wprowadzają właściwe środki, aby 
zapewnić przeprowadzenie przez dany 
podmiot działań naprawczych w 
odniesieniu do niezgodności oraz 
zapobieżenie dalszej niezgodności.

b) wprowadzają właściwe środki, aby 
zapewnić przeprowadzenie przez dany 
podmiot działań naprawczych w 
odniesieniu do niezgodności oraz 
ustanowienie przez niego systemu 
umożliwiającego zapobieganie dalszej 
niezgodności.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg zapisany w rozporządzeniu nr 1/2005 stanowi, że przewoźnik musi „ustanowić system 
umożliwiający zapobieganie” powtarzaniu się naruszeń. Powyższe sformułowanie jest 
jaśniejsze, niż sformułowanie zaproponowane przez Komisję.

Poprawka 1020
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) jeśli wyniki kontroli urzędowych 
dzienników podróży, o których mowa w 
art. 18 ust. 1 lit. b) pkt i), nie są 
satysfakcjonujące, wymaga się od 
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podmiotu zmiany ustaleń dotyczących 
przewidzianych dzienników podróży w 
przypadku długotrwałego przewozu w taki 
sposób, aby były zgodne z 
rozporządzeniem (WE) nr 1/2005.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu stanowi, że jeżeli 
w dzienniku podróży (plan podróży, który należy przedłożyć właściwemu organowi przed 
rozpoczęciem transportu zwierząt na dużą odległość) nie wskazano, że rozporządzenie będzie
przestrzegane w czasie podróży, właściwy organ może wymagać zmiany ustaleń dotyczących
podróży. Proponowane rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych uchyla ten przepis. W 
związku z tym należy teraz zapisać go w proponowanym rozporządzeniu w sprawie kontroli 
urzędowych.

Poprawka 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nakazują rozładunek, przemieszczenie 
do innego środka transportu, zatrzymanie 
zwierząt i opiekę nad nimi, okresy 
kwarantanny, odroczenie uboju zwierząt;

b) nakazują rozładunek, przemieszczenie 
do innego środka transportu, zatrzymanie 
w odpowiednich warunkach przy 
zapewnieniu właściwej opieki nad
zwierzętami, okresy kwarantanny, 
odroczenie uboju zwierząt oraz, jeżeli jest 
to konieczne, pomoc weterynarza;

Or. en

Uzasadnienie

Nalezy uścislić, co oznaczają słowa „zatrzymanie i opieka”. Proponowane dodatkowe słowa 
zostały zapisane w rozporządzeniu nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu.
Proponowane rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych uchyla ten zapis w 
rozporządzeniu nr 1/2005. W związku z tym należy go teraz zapisać w proponowanym 
rozporządzeniu w sprawie kontroli urzędowych.
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Poprawka 1022
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wymagają od podmiotów 
gospodarczych dokonujących uśmiercania 
zwierząt lub jakichkolwiek związanych z 
tym działań wchodzących w zakres
rozporządzenia (WE) nr 1099/2009
zmiany ich standardowych procedur 
działania, a w szczególności zwolnienia 
lub zatrzymania produkcji;

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienie to zapisano w rozporządzeniu nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt 
podczas ich uśmiercania.  Proponowane rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych 
uchyla uprawnienie zapisane w rozporządzeniu nr 1099/2009.  W związku z tym należy go 
teraz zapisać w proponowanym rozporządzeniu w sprawie kontroli urzędowych.

Poprawka 1023
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nakazują, aby określone elementy 
działalności danego podmiotu podlegały 
częstszym lub systematycznym kontrolom 
urzędowym;

f) nakazują, aby określone elementy 
działalności danego podmiotu podlegały 
częstszym lub systematycznym kontrolom 
urzędowym, w tym w przypadku 
transportu zwierząt, wymagając obecności 
weterynarza przy załadunku zwierząt;

Or. en
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Uzasadnienie

Rozporządzenie nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu zezwala 
właściwemu organowi na zastosowanie wymogu obecności weterynarza przy załadunku 
zwierząt.  Proponowane rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych uchyla ten zapis w 
rozporządzeniu nr 1/2005.  W związku z tym powinien on zostać teraz zawarty w 
proponowanym rozporządzeniu w sprawie kontroli urzędowych, gdyż stanowi ważny środek 
na rzecz zwiększenia zgodności z wymogami dotyczącymi ochrony zwierząt podczas 
transportu.

Poprawka 1024
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) nakazują zawieszenie lub wycofanie 
zatwierdzenia danego zakładu, instalacji, 
gospodarstwa lub środka transportu bądź 
zatwierdzenia przewoźnika;

j) nakazują zawieszenie lub wycofanie 
zatwierdzenia danego zakładu, instalacji, 
gospodarstwa lub środka transportu bądź 
zatwierdzenia przewoźnika lub świadectwa 
kwalifikacji kierowcy;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w odpowiednich przypadkach świadectwo kwalifikacji kierowcy mogło zostać 
zawieszone lub wycofane, w szczególności jeżeli naruszenie pokazuje, że kierowca nie 
posiada wystarczającej wiedzy, aby przewozić zwierzęta zgodnie z rozporządzeniem nr 
1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu.

Poprawka 1025
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 – ustęp 2 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) jeśli kontrole urzędowe dzienników 
podróży, o których mowa w art. 18 ust. 1 
lit. b) pkt i), wykryją brak zgodności, 
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wymaga się od organizatora zmiany 
ustaleń dotyczących przewidzianych 
długotrwałego przewozu w taki sposób, 
aby były zgodne z rozporządzeniem (WE) 
nr 1/2005.

Or. en

Poprawka 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla będącej celem 
przewagi gospodarczej poziom kar jest 
ustalany również przy uwzględnieniu 
ryzyka uszczerbku na zdrowiu 
konsumenta.

Or. de

Uzasadnienie

Należy stosować odpowiednio surowe kary również w przypadkach, w których przewaga 
gospodarcza uzyskana dzięki naruszeniu nie jest wprawdzie duża, za to zagrożenie dla 
zdrowia konsumentów może być poważne.

Poprawka 1027
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kary finansowe stosowane w odniesieniu 
do celowych naruszeń przepisów 
niniejszego rozporządzenia oraz 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kary finansowe stosowane w odniesieniu 
do celowych naruszeń przepisów 
niniejszego rozporządzenia oraz 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
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co najmniej równoważyły przewagę 
gospodarczą, do jakiej dążono poprzez 
naruszenie.

były ustalane tak, aby co najmniej 
podwajały przewagę gospodarczą, do jakiej 
dążono poprzez naruszenie.

Or. en

Poprawka 1028
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kary finansowe stosowane w odniesieniu 
do celowych naruszeń przepisów 
niniejszego rozporządzenia oraz 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
co najmniej równoważyły przewagę 
gospodarczą, do jakiej dążono poprzez 
naruszenie.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kary finansowe stosowane w odniesieniu 
do celowych naruszeń przepisów 
niniejszego rozporządzenia oraz 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
odpowiadały co najmniej podwójnej 
przewadze gospodarczej, do jakiej dążono 
poprzez naruszenie.

Or. en

Poprawka 1029
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) fałszywej lub wprowadzającej w błąd 
certyfikacji urzędowej;

b) fałszywej lub wprowadzającej w błąd 
certyfikacji urzędowej i zgłoszeń;

Or. en

Poprawka 1030
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) uszczerbku na zdrowiu konsumentów.

Or. de

Poprawka 1031
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby środki pochodzące ze stosowania kar 
finansowych, o których mowa w 
niniejszym artykule, były wykorzystywane 
do działań informacyjnych i 
szkoleniowych w fazie produkcyjnej 
będącej przedmiotem sankcji.

Or. it

Poprawka 1032
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 136 a

Zgłaszanie naruszeń

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie przez właściwe organy 
skutecznych i niezawodnych 
mechanizmów sprzyjających zgłaszaniu 
właściwym organom potencjalnych lub 
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faktycznych naruszeń niniejszego 
rozporządzenia i przepisów krajowych 
związanych z niniejszym rozporządzeniem.

2. Mechanizmy, o których mowa w ust. 1, 
obejmują przynajmniej:

a) szczególne procedury odbierania 
zgłoszeń o naruszeniach oraz działania 
następcze;

b) stosowną ochronę pracowników 
instytucji, którzy zgłaszają naruszenia 
popełnione w danej instytucji, 
przynajmniej przed działaniami 
odwetowymi, dyskryminacją lub innymi 
rodzajami niesprawiedliwego 
traktowania;

c) ochronę danych osobowych zarówno 
osoby dokonującej zgłoszenia naruszeń, 
jak i osoby, której zarzuca się popełnienie 
naruszenia, zgodnie z zasadami 
określonymi w dyrektywie 95/46/WE;

d) przejrzyste zasady zapewniające 
zachowanie we wszelkich przypadkach 
poufności tożsamości osoby, która zgłasza 
naruszenia popełnione w danej instytucji, 
chyba że jej ujawnienia wymaga prawo 
krajowe w związku z dalszym 
dochodzeniem lub późniejszym 
postępowaniem sądowym.

3. Państwa członkowskie wymagają, by 
instytucje posiadały odpowiednie 
procedury zgłaszania przez swoich 
pracowników naruszeń wewnątrz firmy za 
pośrednictwem specjalnego, niezależnego 
i autonomicznego kanału. Takim kanałem 
mogą być również rozwiązania 
zapewniane przez partnerów społecznych. 
Zastosowanie ma taka sama ochrona, jak 
w przypadku ust. 2 lit. b), c) i d).

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten – mający na celu ochronę „informatorów” – został wprowadzony do wielu aktów 
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legislacyjnych.

Poprawka 1033
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja posiada dowody na 
wystąpienie poważnego błędu w systemie 
kontroli państwa członkowskiego, a błąd 
taki może pociągać za sobą możliwe i 
powszechne ryzyko dla zdrowia ludzi, 
zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt 
lub – w odniesieniu do GMO i środków 
ochrony roślin – dla środowiska bądź 
spowodować powszechne naruszenie 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
przyjmuje ona w drodze aktów 
wykonawczych co najmniej jeden z 
następujących środków, stosowanych aż do 
wyeliminowania błędu w systemie 
kontroli:

Jeżeli Komisja posiada dowody na 
wystąpienie poważnego błędu w systemie 
kontroli państwa członkowskiego, a błąd 
taki może pociągać za sobą możliwe i 
powszechne ryzyko dla zdrowia ludzi lub
zwierząt, dobrostanu zwierząt lub dla 
środowiska, może spowodować 
niespełnienie oczekiwań konsumentów w 
odniesieniu do rodzaju, jakości i składu 
żywności i towarów bądź też spowodować 
powszechne naruszenie przepisów, o 
których mowa w art. 1 ust. 2, przyjmuje 
ona w drodze aktów wykonawczych co 
najmniej jeden z następujących środków, 
stosowanych aż do wyeliminowania błędu 
w systemie kontroli:

Or. en

Poprawka 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja posiada dowody na 
wystąpienie poważnego błędu w systemie 
kontroli państwa członkowskiego, a błąd 
taki może pociągać za sobą możliwe i 
powszechne ryzyko dla zdrowia ludzi,
zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt

Jeżeli Komisja posiada dowody na 
wystąpienie poważnego błędu w systemie 
kontroli państwa członkowskiego, a błąd 
taki może pociągać za sobą możliwe i 
powszechne ryzyko dla zdrowia ludzi lub
zwierząt lub – w odniesieniu do GMO i 
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lub – w odniesieniu do GMO i środków 
ochrony roślin – dla środowiska bądź 
spowodować powszechne naruszenie 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
przyjmuje ona w drodze aktów 
wykonawczych co najmniej jeden z 
następujących środków, stosowanych aż do 
wyeliminowania błędu w systemie 
kontroli:

środków ochrony roślin – dla środowiska 
bądź spowodować powszechne naruszenie 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
przyjmuje ona w drodze aktów 
wykonawczych co najmniej jeden z 
następujących środków, stosowanych aż do 
wyeliminowania błędu w systemie 
kontroli:

Or. es

Uzasadnienie

Nie można stawiać na jednym poziomie dobrostanu zwierząt ze zdrowiem ludzi. Należałoby 
przynajmniej uściślić, w jakich przypadkach naruszenia przepisów dotyczących dobrostanu 
zwierząt można zastosować ten artykuł.

Poprawka 1035
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja posiada dowody na 
wystąpienie poważnego błędu w systemie 
kontroli państwa członkowskiego, a błąd 
taki może pociągać za sobą możliwe i 
powszechne ryzyko dla zdrowia ludzi, 
zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt 
lub – w odniesieniu do GMO i środków 
ochrony roślin – dla środowiska bądź 
spowodować powszechne naruszenie 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
przyjmuje ona w drodze aktów 
wykonawczych co najmniej jeden z 
następujących środków, stosowanych aż do 
wyeliminowania błędu w systemie 
kontroli:

Jeżeli Komisja posiada dowody na 
wystąpienie poważnego błędu w systemie 
kontroli państwa członkowskiego, a błąd 
taki może pociągać za sobą możliwe i 
powszechne ryzyko dla zdrowia ludzi i 
zwierząt, dobrostanu zwierząt lub – w 
odniesieniu do GMO i środków ochrony 
roślin – dla środowiska bądź spowodować 
powszechne naruszenie przepisów, o 
których mowa w art. 1 ust. 2, przyjmuje 
ona w drodze aktów wykonawczych co 
najmniej jeden z następujących środków, 
stosowanych aż do wyeliminowania błędu 
w systemie kontroli:

Or. de
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Poprawka 1036
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 15 ust. 2, art. 16, 17, 
art. 18 ust. 3, art. 19, 20, 21, 22, art. 23 
ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 3, art. 26 
ust. 2, art. 40, art. 43 ust. 4, art. 45 ust. 3, 
art. 46, 49, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1 i 2, 
art. 56 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 62 ust. 2, 
art. 69 ust. 3, art. 75 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 2, 
art. 98 ust. 6, art. 99 ust. 2, art. 101 ust. 3, 
art. 106 ust. 3, art. 110, 111, art. 114 ust. 4, 
art. 125 ust. 1, art. 132 ust. 1 akapit trzeci, 
art. 133, art. 138 ust. 1 i 2, art. 143 ust. 2, 
art. 144 ust. 3, art. 151 ust. 3, art. 153 ust. 3 
i art. 159 ust. 3, powierza się na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 15 ust. 2 lit. a), c) i d), 
art. 16, 17, art. 18 ust. 3, art. 19 lit. b), c) i 
d), art. 20 lit. b), c) i d), art. 21 lit. b), c) i 
d), art. 22 lit. b), c) i d), art. 23 ust. 1, 
art. 24 ust. 1 lit. b), c) i d), art. 25 ust. 3, 
art. 26 ust. 2, art. 40, art. 43 ust. 4, art. 45 
ust. 3, art. 46, 49, art. 51 ust. 1, art. 52 
ust. 1 i 2, art. 56 ust. 2, art. 62 ust. 2, art. 69 
ust. 3, art. 75 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 2, art. 98 
ust. 6, art. 99 ust. 2, art. 101 ust. 3, art. 106 
ust. 3, art. 110, 111, art. 114 ust. 4, art. 125 
ust. 1, art. 132 ust. 1 akapit trzeci, art. 133, 
art. 138 ust. 1 i 2, art. 143 ust. 2, art. 144 
ust. 3, art. 151 ust. 3, art. 153 ust. 3 i 
art. 159 ust. 3, powierza się na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1037
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 15 ust. 2, art. 16, 17, 
art. 18 ust. 3, art. 19, 20, 21, 22, art. 23 
ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 3, art. 26 
ust. 2, art. 40, art. 43 ust. 4, art. 45 ust. 3, 
art. 46, 49, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1 i 2, 
art. 56 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 62 ust. 2, 
art. 69 ust. 3, art. 75 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 2, 
art. 98 ust. 6, art. 99 ust. 2, art. 101 ust. 3, 

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 15 ust. 2, art. 16, 17, 
art. 18 ust. 3, art. 19, 20, 21, 22, art. 23 
ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 3, art. 26 
ust. 2, art. 40, art. 43 ust. 4, art. 45 ust. 3, 
art. 46, 49, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1 i 2, 
art. 56 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 62 ust. 2, 
art. 69 ust. 3, art. 75 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 2, 
art. 98 ust. 6, art. 99 ust. 2, art. 101 ust. 3, 
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art. 106 ust. 3, art. 110, 111, art. 114 ust. 4, 
art. 125 ust. 1, art. 132 ust. 1 akapit trzeci, 
art. 133, art. 138 ust. 1 i 2, art. 143 ust. 2, 
art. 144 ust. 3, art. 151 ust. 3, art. 153 ust. 3 
i art. 159 ust. 3, powierza się na czas
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

art. 106 ust. 3, art. 110, 111, art. 114 ust. 4, 
art. 125 ust. 1, art. 132 ust. 1 akapit trzeci, 
art. 133, art. 138 ust. 1 i 2, art. 143 ust. 2, 
art. 144 ust. 3, art. 151 ust. 3, art. 153 ust. 3 
i art. 159 ust. 3, powierza się Komisji na 
okres 5 lat od dnia (Urząd Publikacji 
proszony jest o wstawienie daty wejścia w 
życia niniejszego aktu zmieniającego).

Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później, niż 3 miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. en

Poprawka 1038
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 15 ust. 2, art. 16, 17, 
art. 18 ust. 3, art. 19, 20, 21, 22, art. 23 
ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 3, art. 26 
ust. 2, art. 40, art. 43 ust. 4, art. 45 ust. 3, 
art. 46, 49, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1 i 2, 
art. 56 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 62 ust. 2, 
art. 69 ust. 3, art. 75 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 2, 
art. 98 ust. 6, art. 99 ust. 2, art. 101 ust. 3, 
art. 106 ust. 3, art. 110, 111, art. 114 ust. 4, 
art. 125 ust. 1, art. 132 ust. 1 akapit trzeci, 
art. 133, art. 138 ust. 1 i 2, art. 143 ust. 2, 
art. 144 ust. 3, art. 151 ust. 3, art. 153 ust. 3 
i art. 159 ust. 3, powierza się na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 15 ust. 2, art. 16, 17, 
art. 18 ust. 3, art. 19, 20, 21, 22, art. 23 
ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 3, art. 26 
ust. 2, art. 40, art. 43 ust. 4, art. 45 ust. 3, 
art. 46, 49, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1 i 2, 
art. 56 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 62 ust. 2, 
art. 69 ust. 3, art. 75 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 2, 
art. 98 ust. 6, art. 99 ust. 2, art. 101 ust. 3, 
art. 106 ust. 3, art. 110, 111, art. 114 ust. 4, 
art. 125 ust. 1, art. 132 ust. 1 akapit trzeci, 
art. 133, art. 138 ust. 1 i 2, art. 143 ust. 2, 
art. 144 ust. 3, art. 151 ust. 3, art. 153 ust. 3 
i art. 159 ust. 3, powierza się na okres 
pięciu lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.
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Or. de

Poprawka 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 15 ust. 2, art. 16, 17, 
art. 18 ust. 3, art. 19, 20, 21, 22, art. 23 
ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 3, art. 26 
ust. 2, art. 40, art. 43 ust. 4, art. 45 ust. 3, 
art. 46, 49, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1 i 2, 
art. 56 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 62 ust. 2, 
art. 69 ust. 3, art. 75 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 2, 
art. 98 ust. 6, art. 99 ust. 2, art. 101 ust. 3, 
art. 106 ust. 3, art. 110, 111, art. 114 ust. 4, 
art. 125 ust. 1, art. 132 ust. 1 akapit trzeci, 
art. 133, art. 138 ust. 1 i 2, art. 143 ust. 2, 
art. 144 ust. 3, art. 151 ust. 3, art. 153 ust. 3 
i art. 159 ust. 3, powierza się na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 15 ust. 2, art. 16, 17, 
art. 18 ust. 3, art. 19, 20, 21, 22, art. 23 
ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 3, art. 26 
ust. 2, art. 40, art. 43 ust. 4, art. 45 ust. 3, 
art. 46, 49, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1 i 2, 
art. 56 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 62 ust. 2, 
art. 69 ust. 3, art. 75 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 2, 
art. 98 ust. 6, art. 99 ust. 2, art. 101 ust. 3, 
art. 106 ust. 3, art. 110, 111, art. 114 ust. 4, 
art. 125 ust. 1, art. 132 ust. 1 akapit trzeci, 
art. 133, art. 138 ust. 1 i 2, art. 143 ust. 2, 
art. 144 ust. 3, art. 151 ust. 3, art. 153 ust. 3 
i art. 159 ust. 3, powierza się na okres 
siedmiu lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Przekazanie uprawnień powinno podlegać przeglądowi w konkretnym terminie, co byłoby 
spójne z przepisami innych regulacji.

Poprawka 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W czasie obowiązywania przekazania 
uprawnień szczególnie ważne jest, aby 



PE526.079v03-00 104/120 AM\1015542PL.doc

PL

Komisja w czasie prac przygotowawczych 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Podczas 
przygotowywania i opracowywania aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. es

Uzasadnienie

Dzięki dodaniu tego ustępu przed opublikowaniem aktu delegowanego Komisja będzie 
musiała brać pod uwagę opinie państw członkowskich za pośrednictwem roboczych grup 
ekspertów.

Poprawka 1041
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 15 ust. 2, art. 16, 17, 
art. 18 ust. 3, art. 19, 20, 21, 22, art. 23 
ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 3, art. 26 
ust. 2, art. 40, art. 43 ust. 4, art. 45 ust. 3, 
art. 46, 49, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1 i 2, 
art. 56 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 62 ust. 2, 
art. 69 ust. 3, art. 75 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 2, 
art. 98 ust. 6, art. 99 ust. 2, art. 101 ust. 3, 
art. 106 ust. 3, art. 110, 111, art. 114 ust. 4, 
art. 125 ust. 1, art. 132 ust. 1 akapit trzeci, 
art. 133, art. 138 ust. 1 i 2, art. 143 ust. 2, 
art. 144 ust. 3, art. 151 ust. 3, art. 153 ust. 3 
i art. 159 ust. 3, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 15 ust. 2, art. 16, 17, 
art. 18 ust. 3, art. 19, 20, 21, 22, art. 23 
ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 3, art. 26 
ust. 2, art. 40, art. 43 ust. 4, art. 45 ust. 3, 
art. 46, 49, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1 i 2, 
art. 56 ust. 2, art. 60 ust. 3, art. 62 ust. 2, 
art. 69 ust. 3, art. 75 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 2, 
art. 98 ust. 6, art. 99 ust. 2, art. 101 ust. 3, 
art. 106 ust. 3, art. 110, 111, art. 114 ust. 4, 
art. 125 ust. 1, art. 132 ust. 1 akapit trzeci, 
art. 133, art. 138 ust. 1 i 2, art. 143 ust. 2, 
art. 144 ust. 3, art. 151 ust. 3, art. 153 ust. 3 
i art. 159 ust. 3, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
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następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji wcześniejszym lub późniejszym 
terminie. Z chwilą przyjęcia decyzji o 
odwołaniu podmiotom, których dotyczy 
akt delegowany, przysługuje prawo 
zakwestionowania już obowiązujących 
aktów delegowanych.

Or. de

Uzasadnienie

Odwołanie przekazania uprawnień ma na celu kontrolę nad uregulowaniami Komisji. 
Dlatego należy umożliwić odwołanie przekazania uprawnień z mocą wsteczną.

Poprawka 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 141 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. 
Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy, 
ustanowiony na mocy art. 58 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Komitet 
ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. 
Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy, 
ustanowiony na mocy art. 58 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Komitet 
ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Powyższe ma zastosowanie z wyjątkiem 
przypadków objętych art. 23, zgodnie z 
którym Komisję wspomagają komitety 
utworzone na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 834/2007 w przypadku rolnictwa 
ekologicznego, rozporządzenia (UE) nr 
1151/2012 w przypadku chronionych 
nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń 
geograficznych i tradycyjnych 
specjalności gwarantowanych spośród 
produktów rolno-spożywczych, 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w 
przypadku chronionych nazw 
pochodzenia i chronionych oznaczeń 
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geograficznych wina oraz rozporządzenia 
(WE) nr 110/2008 w przypadku oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych.

Or. es

Uzasadnienie

Ze względu na spójność z propozycją dotyczącą art. 23.

Poprawka 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 141 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli komitet nie wyda opinii, Komisja 
nie przyjmuje projektu aktu 
wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 
akapit trzeci rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.

Or. es

Uzasadnienie

Jeżeli komitet nie wyda żadnej opinii należy zagwarantować, że Komisja będzie mogła 
dokonać przeglądu projektów aktów wykonawczych, uwzględniając opinie wyrażone w 
komitecie.

Poprawka 1044
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wyznaczenie każdego z laboratoriów 
referencyjnych Unii Europejskiej, o 
których mowa w załączniku VII 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004, ma 
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nadal zastosowanie do momentu 
wyznaczenia w każdym z podlegających 
obszarów laboratorium referencyjnego 
Unii Europejskiej zgodnie z art. 91 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, z 
zastrzeżeniem art. 91 ust. 3a. 

Or. it

Poprawka 1045
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 oraz 
dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG, 
91/496/EWG, 96/23/WE i 97/78/WE tracą 
moc z dniem [Urząd Publikacji proszony 
jest o wstawienie daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia + 3 lata] r.

2. Dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG, 
91/496/EWG, 96/23/WE i 97/78/WE tracą 
moc z dniem [Urząd Publikacji proszony 
jest o wstawienie daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia + 3 lata] r.

Or. de

Uzasadnienie

Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 854/2004 przyczynia się do powstania niejasności w 
odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących kontroli zdatności do spożycia 
produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie są objęte zakresem zastosowania 
przedmiotowego wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Poprawka 1046
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 150 – ustęp 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1/2005
Artykuł 22 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skreśla się art. 14, 15, 16, 21, art. 22 
ust. 2, art. 23, 24 i 26;

b) skreśla się art. 14, 15, 16, 21, 23, 24 i 
26;

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy skreślać art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt 
podczas transportu. Zawiera on istotne przepisy chroniące zwierzęta przed nieuzasadnionymi 
opóźnieniami w transporcie, które mogą powodować poważne problemy dotyczące 
dobrostanu zwierząt. Brzmienie art. 18 ust. 3 proponowanego rozporządzenia uniemożliwia 
rozszerzenie uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych na mocy art. 18 ust. 3 na 
kwestie objęte art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2005. W związku z tym szczególnie ważne 
jest, aby go nie uchylać.

Poprawka 1047
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 150 – ustęp 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1/2005
Artykuły 14, 15, 16, 21, 22 ust. 2, 23, 24 i 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skreśla się art. 14, 15, 16, 21, art. 22 
ust. 2, art. 23, 24 i 26;

b) artykuły 14, 15, 16, 21, art. 22 ust. 2, 
art. 23, 24 i 26 stosuje się do chwili 
opracowania wniosków legislacyjnych, o 
których mowa w art. 18;

Or. en

Poprawka 1048
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 151 – ustęp 2
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Rozporządzenie (WE) nr 396/2005
Artykuły 26, 27 ust. 1 i 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Artykuł 26, art. 27 ust. 1 i art. 30 
rozporządzenia (WE) nr 396/2005 mają 
zastosowanie do daty, która zostanie 
określona w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z ust. 3.

2. Artykuł 26, art. 27 ust. 1 i art. 30 
rozporządzenia (WE) nr 396/2005 mają 
zastosowanie do daty zastosowania 
odpowiednich przepisów, które zostaną 
ustanowione na podstawie wniosków 
legislacyjnych, o których mowa w art. 16 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1049
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 151 – ustęp 3
Rozporządzenie (WE) nr 396/2005
Artykuł 26, 27 ust. 1 i 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do daty, od której nie mają 
zastosowania przepisy art. 26, art. 27 
ust. 1 i art. 30, o których mowa w ust. 2. 
Wspomniana data jest datą stosowania 
odpowiednich przepisów, które zostaną 
ustanowione na podstawie aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 16 
niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Poprawka 1050
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 153 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii
Rozporządzenie (WE) nr 834/2007
Artykuł 27 – ustępy 3 do 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) skreśla się ust. 2–14; (ii) skreśla się ust. 3–14;

Or. en

Poprawka 1051
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 153 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii
Rozporządzenie (WE) nr 834/2007
Artykuł 27 – ustępy 3-6 oraz 8-14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) skreśla się ust. 2–14; ii) skreśla się ust. 3–6 oraz 8–14;

Or. it

Uzasadnienie

Zakaz delegowania funkcji organów kontroli związanych z nadzorowaniem i audytem, a także 
przyznawaniem wyjątkowych odstępstw musi pozostać w mocy.

Poprawka 1052
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 153 – ustęp 2
Rozporządzenie (WE) nr 834/2007
Artykuły 27 i 30 ust. 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Artykuł 27 i art. 30 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 834/2007 mają zastosowanie do 

2. Art. 27 ust. 3–14 i art. 30 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007 mają 
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daty, która zostanie określona w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 3.

zastosowanie do daty, która zostanie 
określona w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z ust. 3.

Or. en

Poprawka 1053
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 153 – ustęp 2
Rozporządzenie (WE) nr 834/2007
Artykuły 27 i 30 ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Artykuł 27 i art. 30 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 834/2007 mają zastosowanie do 
daty, która zostanie określona w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 3.

5. Artykuł 27 ust. 3-6 i 8-14, a także art. 30 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 
mają zastosowanie do daty, która zostanie 
określona w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z ust. 3.

Or. it

Poprawka 1054
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 2
Dyrektywa 2009/128/WE
Artykuł 8 i załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Artykuł 8 ust. 1, art. 8 ust. 2 akapit 
drugi, art. 8 ust. 3, 4 i 6 oraz załącznik II 
do dyrektywy 2009/128/WE mają 
zastosowanie do daty, która zostanie 
określona w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z ust. 3.

2. Artykuł 8 ust. 1, art. 8 ust. 2 akapit 
drugi, art. 8 ust. 3, 4 i 6 oraz załącznik II 
do dyrektywy 2009/128/WE mają 
zastosowanie do daty zastosowania 
odpowiednich przepisów, które zostaną 
ustanowione na podstawie wniosków 
legislacyjnych, o których mowa w art. 22 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 1055
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 139 w 
odniesieniu do daty, od której nie mają 
zastosowania przepisy, o których mowa w 
ust. 2. Wspomniana data jest datą 
stosowania odpowiednich przepisów, które 
zostaną ustanowione na podstawie aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 22 
niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Poprawka 1056
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 161 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii
Regulation (EU) No [.…]/2013
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ośrodkom referencyjnym Unii 
Europejskiej do spraw materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin, o 
których mowa w art. 93 tego 
rozporządzenia;

skreślony

Or. en

Poprawka 1057
Ewald Stadler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 161 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii
Rozporządzenie (UE) nr .../2013 

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ośrodkom referencyjnym Unii 
Europejskiej do spraw materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin, o 
których mowa w art. 93 tego 
rozporządzenia;

skreślony

Or. de

Poprawka 1058
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 161 – ustęp 1 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr .../2013 

Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się art. 29a w brzmieniu: skreślony

„Artykuł 29 a

Akredytacja krajowych laboratoriów 
referencyjnych do spraw zdrowia roślin

1. Krajowym laboratoriom referencyjnym, 
o których mowa w art. 98 rozporządzenia 
(UE) nr XXX/XXXX [Urząd Publikacji
proszony jest o wstawienie numeru 
niniejszego rozporządzenia], można 
udzielać dotacji w odniesieniu do kosztów 
poniesionych w związku z uzyskaniem 
akredytacji zgodnie z normą EN ISO/IEC 
17025 w zakresie stosowania metod 
analiz, badań i diagnoz laboratoryjnych w 
celu zweryfikowania zgodności z 
przepisami dotyczącymi środków 
ochronnych przeciwko agrofagom roślin.

2. Dotacje mogą być przyznawane 
pojedynczemu krajowemu laboratorium 
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referencyjnemu w każdym państwie 
członkowskim w odniesieniu do każdego 
laboratorium referencyjnego Unii 
Europejskiej do spraw zdrowia roślin, do 
trzech lat po wyznaczeniu takiego 
laboratorium referencyjnego Unii 
Europejskiej.”.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wyodrębnieniem sektorowych przepisów dotyczących zdrowia roślin, materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz środków ochrony roślin powyższe rozszerzenie 
zakresu przedmiotowego rozporządzenia nie jest konieczne.

Poprawka 1059
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 161 – ustęp 1 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr .../2013 art. 1 
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się art. 29a w brzmieniu: skreślona

„Artykuł 29a

Akredytacja krajowych laboratoriów 
referencyjnych do spraw zdrowia roślin

1. Krajowym laboratoriom referencyjnym, 
o których mowa w art. 98 rozporządzenia 
(UE) nr XXX/XXXX [Urząd Publikacji 
proszony jest o wstawienie numeru 
niniejszego rozporządzenia], można 
udzielać dotacji w odniesieniu do kosztów 
poniesionych w związku z uzyskaniem 
akredytacji zgodnie z normą EN ISO/IEC 
17025 w zakresie stosowania metod 
analiz, badań i diagnoz laboratoryjnych w 
celu zweryfikowania zgodności z 
przepisami dotyczącymi środków 
ochronnych przeciwko agrofagom roślin.
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2. Dotacje mogą być przyznawane
pojedynczemu krajowemu laboratorium 
referencyjnemu w każdym państwie 
członkowskim w odniesieniu do każdego 
laboratorium referencyjnego Unii 
Europejskiej do spraw zdrowia roślin, do 
trzech lat po wyznaczeniu takiego 
laboratorium referencyjnego Unii 
Europejskiej.”

Or. en

Poprawka 1060
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 161 – ustęp 1 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr .../2013 

Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się art. 29a w brzmieniu: skreślony

„Artykuł 29 a

Akredytacja krajowych laboratoriów 
referencyjnych do spraw zdrowia roślin

1. Krajowym laboratoriom referencyjnym, 
o których mowa w art. 98 rozporządzenia 
(UE) nr XXX/XXXX [Urząd Publikacji 
proszony jest o wstawienie numeru 
niniejszego rozporządzenia], można 
udzielać dotacji w odniesieniu do kosztów 
poniesionych w związku z uzyskaniem 
akredytacji zgodnie z normą EN ISO/IEC 
17025 w zakresie stosowania metod 
analiz, badań i diagnoz laboratoryjnych w 
celu zweryfikowania zgodności z 
przepisami dotyczącymi środków 
ochronnych przeciwko agrofagom roślin.

2. Dotacje mogą być przyznawane 
pojedynczemu krajowemu laboratorium 
referencyjnemu w każdym państwie 
członkowskim w odniesieniu do każdego 
laboratorium referencyjnego Unii 
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Europejskiej do spraw zdrowia roślin, do 
trzech lat po wyznaczeniu takiego 
laboratorium referencyjnego Unii 
Europejskiej.”.

Or. de

Poprawka 1061
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 162 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej rok po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia wyczerpujące wytyczne 
mające pomóc podmiotom i organom 
krajowym w skutecznym wdrażaniu 
niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 1062
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 162 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Najpóźniej pięć lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie przedstawiające 
doświadczenie zdobyte w ramach
stosowania niniejszego rozporządzenia, a 
w szczególności uwagi dotyczące
zmniejszenia obciążeń administracyjnych
w sektorze prywatnym oraz efektywności i 
skuteczności kontroli przeprowadzanych 
przez właściwe organy.



AM\1015542PL.doc 117/120 PE526.079v03-00

PL

Or. en

Poprawka 1063
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 162 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W obszarze objętym zakresem 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. g), niniejsze rozporządzenie stosuje się 
od dnia [Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie daty stosowania 
rozporządzenia w sprawie środków 
ochronnych przeciwko agrofagom roślin] 
r., z następującymi wyjątkami:

skreślony

a) art. 91, 92, 97, 98 i 99 stosuje się 
zgodnie z ust. 1;

b) art. 33 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 36 ust. 4 
lit. e) oraz art. 36 ust. 5 stosuje się od dnia 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie daty wejścia w życie + 5 lat] r.

Or. en

Poprawka 1064
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 162 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W obszarze objętym zakresem 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. h), niniejsze rozporządzenie stosuje się 
od dnia [Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie daty stosowania 
rozporządzenia w sprawie produkcji i 

skreślony
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udostępniania na rynku materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin] r., 
z następującymi wyjątkami:

a) art. 93, 94 i 97stosuje się zgodnie z 
ust. 1;

b) art. 33 ust. 1, 2, 3 i 4 stosuje się od dnia 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia + 5 lat] r.

Or. en

Poprawka 1065
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 162 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Artykuł 15 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 45–
62 i 76–84, art. 150 lit. b), art. 152 lit. b) 
ppkt (i), art. 154 lit. b) ppkt (i), art. 155 
lit. b) ppkt (i) i art. 156 lit. b) stosuje się od 
dnia [Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia+ 3 lata] r.

4. Artykuł 15 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 45–
62 i 76–84, art. 152 lit. b) ppkt (i), art. 154 
lit. b) ppkt (i) oraz art. 155 lit. b) ppkt (i) 
stosuje się od dnia [Urząd Publikacji 
proszony jest o wstawienie daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia+ 3 lata] r. 
Art. 150 list. b) oraz art. 156 lit. b) nie 
stosuje się dopóki obowiązują zastępujące 
je akty delegowane.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 150 lit. b) oraz w art. 156 lit. b) skreśla się ważne przepisy rozporządzenia nr 1/2005 w 
sprawie ochrony zwierząt podczas transportu oraz rozporządzenia nr 1099/2009 w sprawie 
ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Skreśleń tych nie należy dokonywać dopóki 
obowiązują zastępujące je akty delegowane.

Poprawka 1066
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów kontroli urzędowych 
przeprowadzanych przez właściwe organy, 
aby zweryfikować zgodność z przepisami, 
o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. g), i 
innych czynności urzędowych 
przeprowadzanych w związku z art. 1 
ust. 2 lit. g) odniesienia do państw trzecich 
należy odczytywać jako odniesienia do 
państw trzecich i terytoriów 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr XXX/XXXX 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie numeru rozporządzenia w 
sprawie środków ochronnych przeciwko 
agrofagom roślin], zaś odniesienia do 
terytorium Unii należy odczytywać jako 
odniesienia do terytorium Unii bez 
terytoriów wymienionych w tym 
załączniku.

skreślony

Or. en

Poprawka 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja 1 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zagrożenia dla zdrowia ludzi i 
zwierząt związane z odpornością 
antybakteryjną 

Or. en

Uzasadnienie

Nadmierne stosowanie weterynaryjnych śrdoków leczniczych zawierających antybiotyki
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spowodowało wzrost poziomu oporności antybakteryjnej zarówno u zwierząt, jak i u ludzi w 
Europie. Sytuacja ta stwarza zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi, jak również dla 
środowiska natrualnego,Unie powinna zatem dążyć do ograniczenia stosowania takich 
weterynaryjnych środków leczniczych. Zagrożenia związane z odpornością antybakteryjną 
powinny zatem stać się częścią szkoleń dla pracowników przeprowadzających kontrole 
urzędowe.

Poprawka 1068
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Różne etapy produkcji, przetwarzania i 
dystrybucji oraz ewentualne ryzyko dla 
zdrowia ludzi, a w stosownych 
przypadkach dla zdrowia zwierząt i roślin, 
dla dobrostanu zwierząt, dla środowiska 
oraz dla tożsamości i jakości materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin.

6. Różne etapy produkcji, przetwarzania i 
dystrybucji oraz ewentualne ryzyko dla 
zdrowia ludzi, a w stosownych 
przypadkach dla zdrowia zwierząt, dla 
dobrostanu zwierząt oraz dla środowiska.

Or. de

Poprawka 1069
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – sekcja 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Różne etapy produkcji, przetwarzania i 
dystrybucji oraz ewentualne ryzyko dla 
zdrowia ludzi, a w stosownych 
przypadkach dla zdrowia zwierząt i roślin, 
dla dobrostanu zwierząt, dla środowiska 
oraz dla tożsamości i jakości materiału 
przeznaczonego do reprodukcji roślin.

6. Różne etapy produkcji, przetwarzania i 
dystrybucji oraz ewentualne ryzyko dla 
zdrowia ludzi, a w stosownych 
przypadkach dla zdrowia zwierząt, dla 
dobrostanu zwierząt, dla środowiska.

Or. en


