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Poprawka 10
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej 
identyfikacji bydła i skreślającego przepisy 
dotyczące dobrowolnego etykietowania 
wołowiny

w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 1760/2000 w odniesieniu do 
elektronicznej identyfikacji bydła i 
skreślającego przepisy dotyczące systemu 
dobrowolnego etykietowania wołowiny

Or. fr

Uzasadnienie

Nawet jeśli pożądane byłoby zniesienie „systemu” dobrowolnego etykietowania (wraz z 
wykazami informacji, sankcjami itd.), dobrowolne etykietowanie wciąż występuje. Należy 
zatem określić ogólne zasady, które by to regulowały i chroniły konsumentów (informacje 
obiektywne, możliwe do sprawdzenia przez właściwe organy i zrozumiałe dla konsumentów). 
Wspomniane zasady ogólne stanowiłyby uzupełnienie ustawodawstwa horyzontalnego 
dotyczącego etykietowania.

Poprawka 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej 
identyfikacji bydła i skreślającego przepisy 
dotyczące dobrowolnego etykietowania 
wołowiny

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej 
identyfikacji bydła i etykietowania
produktów z wołowiny

Or. en
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Poprawka 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
„Program działań na rzecz zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych w UE” 
rozporządzenie (WE) nr 1760/2000, a w 
szczególności jego przepisy dotyczące 
identyfikacji bydła i dobrowolnego 
etykietowania wołowiny wymieniono, jako 
określające „obowiązki dotyczące 
informowania o szczególnym znaczeniu, 
jeżeli chodzi o obciążenia nakładane na 
przedsiębiorstwa”.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Przypuszczalne oszczędności w wydatkach administracyjnych liczone na poziomie 
europejskim wynikające ze zniesienia systemu dobrowolnego etykietowania wyniosłyby 
362 000 EUR. Nie są to zatem wysokie koszty. Wręcz przeciwnie – koszty związane z takim 
systemem są współmierne do korzyści, jakie oferuje. 

Poprawka 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
„Program działań na rzecz zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych w UE” 
rozporządzenie (WE) nr 1760/2000, a w 
szczególności jego przepisy dotyczące 

skreślony
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identyfikacji bydła i dobrowolnego 
etykietowania wołowiny wymieniono, jako 
określające „obowiązki dotyczące 
informowania o szczególnym znaczeniu, 
jeżeli chodzi o obciążenia nakładane na 
przedsiębiorstwa”.

Or. it

Uzasadnienie

Przypuszczalne oszczędności w wydatkach administracyjnych liczone na poziomie 
europejskim nie są wystarczającym powodem do zniesienia systemu dobrowolnego 
etykietowania.

Poprawka 14
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
„Program działań na rzecz zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych w UE” 
rozporządzenie (WE) nr 1760/2000, a w 
szczególności jego przepisy dotyczące 
identyfikacji bydła i dobrowolnego 
etykietowania wołowiny wymieniono, jako 
określające „obowiązki dotyczące 
informowania o szczególnym znaczeniu, 
jeżeli chodzi o obciążenia nakładane na 
przedsiębiorstwa”.

skreślony

Or. en

Poprawka 15
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady „Program działań na 
rzecz zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych w UE” rozporządzenie 
(WE) nr 1760/2000, a w szczególności 
jego przepisy dotyczące identyfikacji bydła 
i dobrowolnego etykietowania wołowiny 
wymieniono, jako określające „obowiązki 
dotyczące informowania o szczególnym 
znaczeniu, jeżeli chodzi o obciążenia 
nakładane na przedsiębiorstwa”.

(5) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady „Program działań na 
rzecz zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych w UE” rozporządzenie 
(WE) nr 1760/2000, a w szczególności 
jego przepisy dotyczące identyfikacji bydła 
i systemu dobrowolnego etykietowania 
wołowiny wymieniono jako określające 
„obowiązki dotyczące informowania o 
szczególnym znaczeniu, jeżeli chodzi o 
obciążenia nakładane na 
przedsiębiorstwa”.

Or. fr

Uzasadnienie

Nawet jeśli pożądane byłoby zniesienie „systemu” dobrowolnego etykietowania (wraz z 
wykazami informacji, sankcjami itd.), dobrowolne etykietowanie wciąż występuje. Należy 
zatem określić ogólne zasady, które by to regulowały i chroniły konsumentów (informacje 
obiektywne, możliwe do sprawdzenia przez właściwe organy i zrozumiałe dla konsumentów). 
Wspomniane zasady ogólne stanowiłyby uzupełnienie ustawodawstwa horyzontalnego 
dotyczącego etykietowania.

Poprawka 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady „Program działań na 
rzecz zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych w UE” rozporządzenie 
(WE) nr 1760/2000, a w szczególności 
jego przepisy dotyczące identyfikacji bydła 
i dobrowolnego etykietowania wołowiny
wymieniono, jako określające „obowiązki 
dotyczące informowania o szczególnym 
znaczeniu, jeżeli chodzi o obciążenia 
nakładane na przedsiębiorstwa”.

(5) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady „Program działań na 
rzecz zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych w UE” rozporządzenie 
(WE) nr 1760/2000, a w szczególności 
jego przepisy dotyczące identyfikacji bydła 
wymieniono, jako określające „obowiązki 
dotyczące informowania o szczególnym 
znaczeniu, jeżeli chodzi o obciążenia 
nakładane na przedsiębiorstwa”.
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Or. it

Poprawka 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Stosowanie systemów identyfikacji 
elektronicznej mogłoby usprawnić procesy 
dotyczące identyfikowalności dzięki 
automatycznemu i dokładniejszemu 
odczytowi i zapisowi w rejestrze 
gospodarstwa. Umożliwiłoby ono również 
automatyczne zgłaszanie przemieszczeń 
zwierząt do skomputeryzowanej bazy 
danych, a tym samym zwiększenie 
szybkości działania, wiarygodności i 
dokładności systemu.

(6) Stosowanie systemów identyfikacji 
elektronicznej mogłoby usprawnić procesy 
dotyczące identyfikowalności dzięki 
automatycznemu i dokładniejszemu 
odczytowi i zapisowi w rejestrze 
gospodarstwa. Umożliwiłoby ono również 
automatyczne zgłaszanie przemieszczeń 
zwierząt do skomputeryzowanej bazy 
danych, a tym samym zwiększenie 
szybkości działania, wiarygodności i 
dokładności systemu. Poprawiłoby 
zarządzanie płatnościami bezpośrednimi 
wypłacanymi rolnikom na każde zwierzę 
hodowlane dzięki lepszym kontrolom i 
zmniejszonemu ryzyku błędów w 
płatnościach.

Or. en

Poprawka 18
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Stosowanie systemów identyfikacji 
elektronicznej mogłoby usprawnić procesy 
dotyczące identyfikowalności dzięki 
automatycznemu i dokładniejszemu 
odczytowi i zapisowi w rejestrze 
gospodarstwa. Umożliwiłoby ono również 
automatyczne zgłaszanie przemieszczeń 

(6) Stosowanie systemów identyfikacji 
elektronicznej mogłoby usprawnić procesy 
dotyczące identyfikowalności dzięki 
automatycznemu i dokładniejszemu 
odczytowi i zapisowi w rejestrze 
gospodarstwa. Umożliwiłoby ono również 
automatyczne zgłaszanie przemieszczeń 
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zwierząt do skomputeryzowanej bazy 
danych, a tym samym zwiększenie 
szybkości działania, wiarygodności i 
dokładności systemu.

zwierząt do skomputeryzowanej bazy 
danych, a tym samym zwiększenie 
szybkości działania, wiarygodności i 
dokładności systemu, mimo że w 
przypadku owiec, w następstwie 
opublikowania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 21/2004 z 2003 r., jak dotychczas nie 
uruchomiono automatycznego rejestru 
przemieszczeń.

Or. es

Poprawka 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Systemy identyfikacji elektronicznej z 
zastosowaniem identyfikacji radiowej 
znacznie ulepszono w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat. Technologia ta umożliwia 
szybszy i dokładniejszy odczyt 
indywidualnych kodów identyfikacyjnych 
zwierząt bezpośrednio w systemach 
przetwarzania danych, co powoduje 
skrócenie czasu potrzebnego na wykrycie 
potencjalnie zakażonych zwierząt lub 
zakażonej żywności, przy obniżeniu 
kosztów pracy związanych z odczytem 
ręcznym, ale jednoczesnym zwiększeniu 
kosztów wyposażenia.

(7) Systemy identyfikacji elektronicznej z 
zastosowaniem identyfikacji radiowej 
znacznie ulepszono w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat. Technologia ta umożliwia 
szybszy i dokładniejszy odczyt 
indywidualnych kodów identyfikacyjnych 
zwierząt bezpośrednio w systemach 
przetwarzania danych, co powoduje 
skrócenie czasu potrzebnego na wykrycie 
potencjalnie zakażonych zwierząt lub 
zakażonej żywności, co prowadzi do 
usprawnienia baz danych i zwiększenia 
możliwości szybkiej reakcji w przypadku 
wystąpienia ognisk choroby, przy 
obniżeniu kosztów pracy związanych z 
odczytem ręcznym, ale jednoczesnym 
zwiększeniu kosztów wyposażenia.

Or. en

Poprawka 20
Andres Perello Rodriguez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Systemy identyfikacji elektronicznej z 
zastosowaniem identyfikacji radiowej 
znacznie ulepszono w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat. Technologia ta umożliwia 
szybszy i dokładniejszy odczyt 
indywidualnych kodów identyfikacyjnych 
zwierząt bezpośrednio w systemach 
przetwarzania danych, co powoduje 
skrócenie czasu potrzebnego na wykrycie 
potencjalnie zakażonych zwierząt lub 
zakażonej żywności, przy obniżeniu 
kosztów pracy związanych z odczytem 
ręcznym, ale jednoczesnym zwiększeniu 
kosztów wyposażenia.

(7) Systemy identyfikacji elektronicznej z 
zastosowaniem identyfikacji radiowej 
znacznie ulepszono w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat, mimo iż nadal konieczne 
jest stosowanie norm ISO i należy je 
przetestować w przypadku bydła.  
Technologia ta umożliwia szybszy i 
dokładniejszy odczyt indywidualnych 
kodów identyfikacyjnych zwierząt 
bezpośrednio w systemach przetwarzania 
danych, co powoduje skrócenie czasu 
potrzebnego na wykrycie potencjalnie 
zakażonych zwierząt lub zakażonej 
żywności, przy obniżeniu kosztów pracy 
związanych z odczytem ręcznym, ale 
jednoczesnym zwiększeniu kosztów 
wyposażenia.

Or. es

Poprawka 21
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Systemy identyfikacji elektronicznej z 
zastosowaniem identyfikacji radiowej 
znacznie ulepszono w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat. Technologia ta umożliwia 
szybszy i dokładniejszy odczyt 
indywidualnych kodów identyfikacyjnych 
zwierząt bezpośrednio w systemach 
przetwarzania danych, co powoduje 
skrócenie czasu potrzebnego na wykrycie 
potencjalnie zakażonych zwierząt lub 
zakażonej żywności, przy obniżeniu 
kosztów pracy związanych z odczytem 
ręcznym, ale jednoczesnym zwiększeniu 

(7) Systemy identyfikacji elektronicznej z 
zastosowaniem identyfikacji radiowej 
znacznie ulepszono w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat. Technologia ta umożliwia 
szybszy i dokładniejszy odczyt
indywidualnych kodów identyfikacyjnych 
zwierząt bezpośrednio w systemach 
przetwarzania danych, co powoduje 
skrócenie czasu potrzebnego na wykrycie 
potencjalnie zakażonych zwierząt lub 
zakażonej żywności, przy obniżeniu 
kosztów pracy związanych z odczytem 
ręcznym, ale jednoczesnym zwiększeniu 
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kosztów wyposażenia. kosztów wyposażenia. W przypadku 
wadliwego funkcjonowania identyfikacji 
elektronicznej, awaria techniczna nie 
może implikować kar pieniężnych 
nakładanych na rolników. 

Or. de

Poprawka 22
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Systemy identyfikacji elektronicznej z 
zastosowaniem identyfikacji radiowej
znacznie ulepszono w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat. Technologia ta umożliwia 
szybszy i dokładniejszy odczyt 
indywidualnych kodów identyfikacyjnych 
zwierząt bezpośrednio w systemach 
przetwarzania danych, co powoduje 
skrócenie czasu potrzebnego na wykrycie 
potencjalnie zakażonych zwierząt lub 
zakażonej żywności, przy obniżeniu 
kosztów pracy związanych z odczytem 
ręcznym, ale jednoczesnym zwiększeniu 
kosztów wyposażenia.

(7) Systemy identyfikacji elektronicznej z 
zastosowaniem identyfikacji radiowej
zostały w ciągu ostatnich dziesięciu lat
poprawione. Technologia ta umożliwia 
szybszy i dokładniejszy odczyt 
indywidualnych kodów identyfikacyjnych 
zwierząt bezpośrednio w systemach 
przetwarzania danych, co powoduje 
skrócenie czasu potrzebnego na wykrycie 
potencjalnie zakażonych zwierząt lub 
zakażonej żywności. Niemniej szereg 
znaczących problemów praktycznych 
nadal zakłóca skuteczne działanie systemu 
identyfikacji elektronicznej, w 
szczególności w zakresie dokładności 
technologii.

Or. en

Poprawka 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Biorąc pod uwagę obecny stopień (9) Biorąc pod uwagę obecny stopień 
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rozwoju technologicznego systemu 
elektronicznej identyfikacji bydła, kilka 
państw członkowskich podjęło decyzję o 
dobrowolnym rozpoczęciu wdrażania tego 
systemu w odniesieniu do bydła. 
Inicjatywy te mogą prowadzić do 
stworzenia różnych systemów w 
poszczególnych państwach członkowskich 
lub przez zainteresowane strony. 
Utrudniłoby to późniejszą harmonizację 
norm technicznych w Unii.

rozwoju technologicznego systemu 
elektronicznej identyfikacji bydła, kilka 
państw członkowskich podjęło decyzję o 
dobrowolnym rozpoczęciu wdrażania tego 
systemu w odniesieniu do bydła. 
Inicjatywy te mogą prowadzić do 
stworzenia różnych systemów w 
poszczególnych państwach członkowskich 
lub przez zainteresowane strony. 
Utrudniłoby to późniejszą harmonizację 
norm technicznych w Unii. Należy 
zapewnić na wczesnym etapie, że systemy 
wdrażane w państwach członkowskich są 
interoperacyjne.

Or. de

Poprawka 24
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W sprawozdaniu Komisji dla Rady i 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
możliwości wprowadzenia elektronicznej 
identyfikacji bydła16 wykazano, że 
technologia identyfikacji radiowej jest 
rozwinięta w stopniu umożliwiającym jej 
zastosowanie w praktyce. W sprawozdaniu 
stwierdzono również, że wysoce pożądane 
jest stopniowe przechodzenie na system 
elektronicznej identyfikacji bydła w Unii, 
ponieważ, obok innych korzyści, przyczyni 
się to do zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego.

(10) W sprawozdaniu Komisji dla Rady i 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
możliwości wprowadzenia elektronicznej 
identyfikacji bydła16 wykazano, że 
technologia identyfikacji radiowej jest 
rozwinięta w stopniu umożliwiającym jej 
zastosowanie w praktyce. W sprawozdaniu 
stwierdzono również, że wysoce pożądane 
jest stopniowe przechodzenie na system 
elektronicznej identyfikacji bydła w Unii, 
ponieważ, obok innych korzyści, przyczyni 
się to do zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego pomimo związanych z 
tym bardzo wysokich kosztów.

Or. es

Poprawka 25
Andres Perello Rodriguez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niektóre państwa trzecie ustanowiły 
już przepisy umożliwiające stosowanie 
zaawansowanych technologii identyfikacji 
elektronicznej. Unia powinna ustanowić 
podobne przepisy w celu ułatwienia 
handlu i zwiększenia konkurencyjności 
sektora.

skreślony

Or. es

Poprawka 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Do celów indywidualnej identyfikacji 
zwierząt oprócz zwykłych kolczyków 
przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 
1760/2000 można stosować także różnego 
rodzaju identyfikatory elektroniczne, takie 
jak kapsułki ceramiczne (bolusy), kolczyki 
elektroniczne i wszczepiane transpondery. 
W związku z tym należy rozszerzyć zakres 
środków identyfikacji określonych w 
przedmiotowym rozporządzeniu, aby 
umożliwić stosowanie identyfikacji 
elektronicznej.

(15) Do celów indywidualnej identyfikacji 
zwierząt oprócz zwykłych kolczyków 
przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 
1760/2000 można stosować także różnego 
rodzaju identyfikatory elektroniczne, takie 
jak kolczyki elektroniczne i wszczepiane 
transpondery. W związku z tym należy 
rozszerzyć zakres środków identyfikacji 
określonych w przedmiotowym 
rozporządzeniu, aby umożliwić stosowanie 
identyfikacji elektronicznej.

Or. it

Poprawka 27
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wprowadzenie obowiązku stosowania 
systemu identyfikacji elektronicznej w 
całej Unii może mieć negatywny wpływ 
ekonomiczny na niektóre podmioty 
gospodarcze. W związku z tym w zakresie 
wprowadzania identyfikacji elektronicznej
należy ustanowić system oparty na 
zasadzie dobrowolności. W ramach 
takiego systemu identyfikację 
elektroniczną wybieraliby posiadacze 
zwierząt, którzy mogliby czerpać z tego 
bezpośrednie korzyści ekonomiczne.

(16) Wprowadzenie obowiązku stosowania 
systemu identyfikacji elektronicznej w 
całej Unii może mieć negatywny wpływ 
ekonomiczny na niektóre podmioty 
gospodarcze. W związku z tym właściwe 
wydaje się wprowadzenie okresu 
przejściowego w celu wdrożenia 
obowiązkowej identyfikacji elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze ogólne korzyści płynące z identyfikacji elektronicznej w dłuższej 
perspektywie, ważne jest przyjęcie za cel obowiązkowego w przyszłości charakteru tego 
systemu. Ustanowienie okresu przejściowego na wprowadzenie obowiązkowej identyfikacji 
elektronicznej pozwoliłby niektórym podmiotom gospodarczym na stopniowe dostosowanie 
się do nowego systemu, tak aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki gospodarcze.

Poprawka 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wprowadzenie obowiązku stosowania 
systemu identyfikacji elektronicznej w 
całej Unii może mieć negatywny wpływ 
ekonomiczny na niektóre podmioty 
gospodarcze. W związku z tym w zakresie 
wprowadzania identyfikacji elektronicznej
należy ustanowić system oparty na 
zasadzie dobrowolności. W ramach 
takiego systemu identyfikację 
elektroniczną wybieraliby posiadacze 
zwierząt, którzy mogliby czerpać z tego 
bezpośrednie korzyści ekonomiczne.

(16) Wprowadzenie obowiązku stosowania 
systemu identyfikacji elektronicznej w 
całej Unii może mieć negatywny wpływ 
ekonomiczny na niektóre podmioty 
gospodarcze. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny zapewnić za 
pośrednictwem pomocy państwa lub 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
konieczne środki finansowe 
umożliwiające rolnikom korzystanie z
identyfikacji elektronicznej.
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Or. en

Poprawka 29
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wprowadzenie obowiązku stosowania 
systemu identyfikacji elektronicznej w 
całej Unii może mieć negatywny wpływ 
ekonomiczny na niektóre podmioty 
gospodarcze. W związku z tym w zakresie 
wprowadzania identyfikacji elektronicznej 
należy ustanowić system oparty na 
zasadzie dobrowolności. W ramach 
takiego systemu identyfikację 
elektroniczną wybieraliby posiadacze 
zwierząt, którzy mogliby czerpać z tego 
bezpośrednie korzyści ekonomiczne.

(16) Wprowadzenie obowiązku stosowania 
systemu identyfikacji elektronicznej w 
całej Unii może mieć negatywny wpływ 
ekonomiczny na niektóre podmioty 
gospodarcze. W związku z tym w zakresie 
wprowadzania identyfikacji elektronicznej 
należy ustanowić system oparty na 
zasadzie dobrowolności.

Or. en

Poprawka 30
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wprowadzenie obowiązku stosowania 
systemu identyfikacji elektronicznej w 
całej Unii może mieć negatywny wpływ 
ekonomiczny na niektóre podmioty 
gospodarcze. W związku z tym w zakresie 
wprowadzania identyfikacji elektronicznej 
należy ustanowić system oparty na 
zasadzie dobrowolności. W ramach takiego 
systemu identyfikację elektroniczną 
wybieraliby posiadacze zwierząt, którzy 
mogliby czerpać z tego bezpośrednie 

(16) Wprowadzenie obowiązku stosowania 
systemu identyfikacji elektronicznej w 
całej Unii może mieć negatywny wpływ 
ekonomiczny na niektóre podmioty 
gospodarcze. W związku z tym w zakresie 
wprowadzania identyfikacji elektronicznej 
należy ustanowić system oparty na 
zasadzie dobrowolności. W ramach takiego 
systemu identyfikację elektroniczną
wybieraliby posiadacze zwierząt, którzy 
mogliby czerpać z tego bezpośrednie 
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korzyści ekonomiczne. korzyści ekonomiczne. Ponadto jest 
pożądane, aby systemy identyfikacji 
elektronicznej w państwach 
członkowskich były kompatybilne.

Or. de

Poprawka 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wprowadzenie obowiązku stosowania 
systemu identyfikacji elektronicznej w 
całej Unii może mieć negatywny wpływ 
ekonomiczny na niektóre podmioty 
gospodarcze. W związku z tym w zakresie 
wprowadzania identyfikacji elektronicznej 
należy ustanowić system oparty na 
zasadzie dobrowolności. W ramach takiego 
systemu identyfikację elektroniczną 
wybieraliby posiadacze zwierząt, którzy 
mogliby czerpać z tego bezpośrednie 
korzyści ekonomiczne.

(16) Wprowadzenie obowiązku stosowania 
systemu identyfikacji elektronicznej w 
całej Unii zagwarantowałoby obywatelom 
europejskim wzorowy poziom 
bezpieczeństwa żywności. W związku z 
tym w zakresie wprowadzania identyfikacji 
elektronicznej należy ustanowić okres 
przejściowy w celu całkowitego 
wykorzystania zapasów tradycyjnych 
kolczyków. W ramach takiego systemu na 
identyfikację elektroniczną zdecydowaliby 
się szybko posiadacze zwierząt, którzy 
mogliby czerpać z tego bezpośrednie 
korzyści ekonomiczne.

Or. it

Poprawka 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W państwach członkowskich istnieją 
bardzo różne systemy gospodarskie, 
praktyki gospodarki rolnej i sposoby 
organizacji sektora. W związku z tym 

skreślony



PE480.879v01-00 16/56 AM\891723PL.doc

PL

państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wprowadzenia na swoich 
terytoriach obowiązku stosowania 
identyfikacji elektronicznej, tylko jeżeli 
uznają to za stosowne, po rozważeniu 
wszystkich powyższych czynników.

Or. it

Poprawka 33
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W państwach członkowskich istnieją 
bardzo różne systemy gospodarskie, 
praktyki gospodarki rolnej i sposoby 
organizacji sektora. W związku z tym 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wprowadzenia na swoich 
terytoriach obowiązku stosowania
identyfikacji elektronicznej, tylko jeżeli 
uznają to za stosowne, po rozważeniu 
wszystkich powyższych czynników.

(17) W państwach członkowskich istnieją 
bardzo różne systemy gospodarskie, 
praktyki gospodarki rolnej i sposoby 
organizacji sektora. W związku z tym 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość stopniowego wprowadzenia i 
stosowania na swoich terytoriach
obowiązkowej identyfikacji elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenie z wdrażaniem ustawodawstwa w przeszłości pokazuje, że zapewnienie 
możliwości stopniowego wprowadzania przepisów jest dobrym sposobem na osiągnięcie celu 
w przyjętych ramach czasowych.

Poprawka 34
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W państwach członkowskich istnieją 
bardzo różne systemy gospodarskie, 
praktyki gospodarki rolnej i sposoby 
organizacji sektora. W związku z tym 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wprowadzenia na swoich 
terytoriach obowiązku stosowania 
identyfikacji elektronicznej, tylko jeżeli 
uznają to za stosowne, po rozważeniu 
wszystkich powyższych czynników.

(17) W państwach członkowskich istnieją 
bardzo różne systemy gospodarskie, 
praktyki gospodarki rolnej i sposoby 
organizacji sektora. W związku z tym 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wprowadzenia na swoich 
terytoriach obowiązku stosowania 
identyfikacji elektronicznej, tylko jeżeli 
uznają to za stosowne, po rozważeniu 
wszystkich powyższych czynników i 
zasięgnięciu opinii organizacji 
reprezentujących sektor wołowiny.

Or. fr

Uzasadnienie

Jako że ewentualne wprowadzenie obowiązkowej identyfikacji elektronicznej bydła 
bezpośrednio dotknie sektor wołowiny, przed podjęciem takiej decyzji należy zasięgnąć opinii 
organizacji reprezentujących ten sektor.

Poprawka 35
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W państwach członkowskich istnieją 
bardzo różne systemy gospodarskie, 
praktyki gospodarki rolnej i sposoby 
organizacji sektora. W związku z tym 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wprowadzenia na swoich 
terytoriach obowiązku stosowania 
identyfikacji elektronicznej, tylko jeżeli 
uznają to za stosowne, po rozważeniu 
wszystkich powyższych czynników.

(17) W państwach członkowskich istnieją 
bardzo różne systemy gospodarskie, 
praktyki gospodarki rolnej i sposoby 
organizacji sektora. W związku z tym 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wprowadzenia na swoich 
terytoriach obowiązku stosowania 
identyfikacji elektronicznej, tylko jeżeli 
uznają to za stosowne, po rozważeniu 
wszystkich powyższych czynników we 
współpracy z rolnikami, w szczególności 
ewentualnych następstw dla drobnych 
rolników. Należy koniecznie unikać 
zakłócenia konkurencji w obrębie rynku 
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wewnętrznego.

Or. de

Poprawka 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) W celu zapewnienia 
zharmonizowanego stosowania systemów 
identyfikacji w przyszłości pożądane jest, 
aby po zakończeniu okresu przejściowego 
dobrowolne stosowanie identyfikatorów 
elektronicznych zostało obligatoryjnie 
wprowadzone we wszystkich państwach 
członkowskich. 

Or. de

Poprawka 37
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Zwierzęta wprowadzane na terytorium 
Unii z państw trzecich powinny być objęte 
takimi samymi wymogami w zakresie 
identyfikacji, jakie mają zastosowanie do 
zwierząt urodzonych na terytorium Unii.

(18) Zwierzęta i mięso wprowadzane na 
terytorium Unii z państw trzecich powinny 
być objęte takimi samymi wymogami w 
zakresie identyfikacji i identyfikowalności, 
jakie mają zastosowanie do zwierząt 
urodzonych na terytorium Unii.

Or. es

Poprawka 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 
przewidziano, że właściwy organ wydaje 
paszport dla każdego zwierzęcia, które 
podlega identyfikacji zgodnie z tym 
rozporządzeniem. Stanowi to dla państw 
członkowskich znaczne obciążenie 
administracyjne. Skomputeryzowane bazy 
danych ustanowione przez państwa 
członkowskie w wystarczającym stopniu 
zapewniają identyfikowalność 
przemieszczeń bydła na ich terytoriach 
krajowych. W związku z tym paszporty 
powinno się wydawać wyłącznie dla 
zwierząt przeznaczonych na handel 
wewnątrz Unii. Gdy wymiana danych 
między krajowymi skomputeryzowanymi 
bazami danych zostanie uruchomiona, 
wymóg dotyczący wydawania takich 
paszportów nie powinien mieć dłużej 
zastosowania do zwierząt przeznaczonych 
na handel wewnątrz Unii.

(19) W rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 
przewidziano, że właściwy organ wydaje 
paszport dla każdego zwierzęcia, które 
podlega identyfikacji zgodnie z tym 
rozporządzeniem. Stanowi to dla państw 
członkowskich znaczne obciążenie 
administracyjne. Skomputeryzowane bazy 
danych ustanowione przez państwa 
członkowskie w wystarczającym stopniu 
zapewniają identyfikowalność 
przemieszczeń bydła na ich terytoriach 
krajowych. W związku z tym paszporty 
powinno się wydawać wyłącznie dla 
zwierząt przeznaczonych na handel 
wewnątrz Unii. Gdy wymiana danych 
między krajowymi skomputeryzowanymi 
bazami danych zostanie uruchomiona, 
wymóg dotyczący wydawania takich 
paszportów nie powinien mieć dłużej 
zastosowania do zwierząt przeznaczonych 
na handel wewnątrz Unii. W każdym 
przypadku w obowiązującym paszporcie –
w obecnej wersji papierowej czy też w 
przyszłej wersji elektronicznej – należy 
uwzględnić mapowanie genetyczne próbki 
odniesienia wykonane w chwili rejestracji 
lub wprowadzania etykietowania 
elektronicznego.

Or. it

Poprawka 39
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 (19) W rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 
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przewidziano, że właściwy organ wydaje 
paszport dla każdego zwierzęcia, które 
podlega identyfikacji zgodnie z tym 
rozporządzeniem. Stanowi to dla państw 
członkowskich znaczne obciążenie 
administracyjne. Skomputeryzowane bazy 
danych ustanowione przez państwa 
członkowskie w wystarczającym stopniu
zapewniają identyfikowalność 
przemieszczeń bydła na ich terytoriach 
krajowych. W związku z tym paszporty 
powinno się wydawać wyłącznie dla 
zwierząt przeznaczonych na handel 
wewnątrz Unii. Gdy wymiana danych 
między krajowymi skomputeryzowanymi 
bazami danych zostanie uruchomiona, 
wymóg dotyczący wydawania takich 
paszportów nie powinien mieć dłużej 
zastosowania do zwierząt przeznaczonych 
na handel wewnątrz Unii.

przewidziano, że właściwy organ wydaje 
paszport dla każdego zwierzęcia, które 
podlega identyfikacji zgodnie z tym 
rozporządzeniem. Stanowi to dla państw 
członkowskich znaczne obciążenie 
administracyjne. Skomputeryzowane bazy 
danych ustanowione przez państwa 
członkowskie powinny w wystarczającym 
stopniu zapewnić identyfikowalność 
przemieszczeń bydła na ich terytoriach 
krajowych. W związku z tym paszporty 
powinno się wydawać wyłącznie dla 
zwierząt przeznaczonych na handel 
wewnątrz Unii. Gdy wymiana danych 
między krajowymi skomputeryzowanymi 
bazami danych zostanie uruchomiona, 
wymóg dotyczący wydawania takich 
paszportów nie powinien mieć dłużej 
zastosowania do zwierząt przeznaczonych 
na handel wewnątrz Unii.

Or. en

Poprawka 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Jak dotychczas nie przyjęto 
szczegółowego ustawodawstwa 
dotyczącego klonowania. Niemniej z 
sondaży opinii publicznej wynika, że ta 
kwestia budzi wielkie zainteresowanie 
Europejczyków. Należy zatem dopilnować, 
aby wołowina pochodząca ze zwierząt 
sklonowanych lub ich potomstwa była 
jako taka oznakowana. Przepis ten należy 
stosować przejściowo do czasu 
wprowadzenia szczegółowego 
ustawodawstwa zakazującego 
wprowadzania na rynek żywności 
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pochodzących ze zwierząt sklonowanych i 
ich potomstwa.

Or. en

Poprawka 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Etykietowanie wołowiny jest od lat 
prawidłowo uregulowane i może służyć za 
model etykietowania mięsa w ogóle. 
Istnieją jednak braki, jeżeli chodzi o 
zapewnienie konsumentom pełnej 
przejrzystości co do etykietowania 
wołowiny pochodzącej ze zwierząt 
karmionych organizmami 
modyfikowanymi genetycznie. Ze względu 
na wyraźne naciski ze strony opinii 
publicznej należy wprowadzić 
obowiązkowe wymogi w zakresie 
etykietowania wołowiny pochodzącej ze 
zwierząt karmionych organizmami 
modyfikowanymi genetycznie, tak aby 
wprowadzić w przyszłości takie 
etykietowanie dla wszystkich produktów 
zwierzęcych.

Or. en

Poprawka 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia 
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Obciążenie 
administracyjne i koszty ponoszone przez 
państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze w związku ze stosowaniem 
tego systemu nie są proporcjonalne do 
korzyści wynikających z jego stosowania. 
W związku z tym wspomnianą sekcję 
należy skreślić.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Wiele podmiotów często z powodzeniem korzysta z tego ważnego instrumentu w celu 
przekazania użytecznych informacji (rasa, płeć i wiek zwierzęcia, podawana pasza itd.), które 
interesują konsumentów, jako że pozwalają na dokonanie świadomego zakupu po uzyskaniu 
stosownych informacji. Skreślenie takiego postanowienia utworzyłoby lukę prawną, co 
doprowadziłoby do namnożenia się różnych systemów dobrowolnego etykietowania 
wołowiny, pozbawionych stosownych ścisłych mechanizmów kontroli.

Poprawka 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia 
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Obciążenie 

skreślony
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administracyjne i koszty ponoszone przez 
państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze w związku ze stosowaniem 
tego systemu nie są proporcjonalne do 
korzyści wynikających z jego stosowania. 
W związku z tym wspomnianą sekcję 
należy skreślić.

Or. it

Uzasadnienie

Obecny system dobrowolnego etykietowania przynosił do tej pory doskonałe rezultaty 
zarówno pod względem organizacji całego sektora wołowiny, jak i w zakresie przekazywania 
informacji końcowemu konsumentowi mięsa.

Poprawka 44
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia 
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Obciążenie 
administracyjne i koszty ponoszone przez 
państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze w związku ze stosowaniem 
tego systemu nie są proporcjonalne do 
korzyści wynikających z jego stosowania. 
W związku z tym wspomnianą sekcję 
należy skreślić.

skreślony

Or. en
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Poprawka 45
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Obciążenie 
administracyjne i koszty ponoszone przez 
państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze w związku ze stosowaniem 
tego systemu nie są proporcjonalne do 
korzyści wynikających z jego stosowania. 
W związku z tym wspomnianą sekcję 
należy skreślić.

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Wszystkie wykazy 
informacji umieszczanych na 
opakowaniach wychodzące poza 
obowiązkowe etykietowanie, na przykład 
dotyczące rasy, paszy i hodowli, są 
niezwykle istotne dla konsumentów, a 
także dla rolników, którzy wykorzystują 
etykiety do sprzedaży swoich produktów. 
W celu zapewnienia dokładności i 
rzetelności informacji niniejsza sekcja 
musi zostać utrzymana w mocy.

Or. en

Uzasadnienie

Optymalna sprzedaż produktów to ważny czynnik dla rolników. Zatwierdzenie przez właściwe 
organy świadczy o dokładności i rzetelności szczegółowych informacji podanych na 
opakowaniu. Bez takiego zatwierdzenia konsument nie będzie w stanie zaufać etykiecie 
produktu, dlatego dobrowolny system etykietowania musi zostać utrzymany.

Poprawka 46
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia 
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia 
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
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dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Obciążenie administracyjne 
i koszty ponoszone przez państwa 
członkowskie i podmioty gospodarcze w 
związku ze stosowaniem tego systemu nie 
są proporcjonalne do korzyści 
wynikających z jego stosowania. W 
związku z tym wspomnianą sekcję należy 
skreślić.

dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Obciążenie administracyjne 
i koszty ponoszone przez państwa 
członkowskie i podmioty gospodarcze w 
związku ze stosowaniem tego systemu nie 
są proporcjonalne do korzyści 
wynikających z jego stosowania W 
związku z tym należy skreślić 
postanowienia dotyczące systemu 
dobrowolnego etykietowania. Skreślenie 
to powinno jednak zostać zastąpione przez 
ogólne zasady gwarantujące ochronę 
konsumentów.

Or. fr

Uzasadnienie

Nawet jeśli pożądane byłoby zniesienie „systemu” dobrowolnego etykietowania (wraz z 
wykazami informacji, sankcjami itd.), dobrowolne etykietowanie wciąż występuje. Należy 
zatem określić ogólne zasady, które by to regulowały i chroniły konsumentów (informacje 
obiektywne, możliwe do sprawdzenia przez właściwe organy i zrozumiałe dla konsumentów). 
Wspomniane zasady ogólne stanowiłyby uzupełnienie ustawodawstwa horyzontalnego 
dotyczącego etykietowania.

Poprawka 47
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Obciążenie 
administracyjne i koszty ponoszone przez 

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Ze względu na rozwój 
sektora wołowiny od momentu przyjęcia 
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państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze w związku ze stosowaniem 
tego systemu nie są proporcjonalne do 
korzyści wynikających z jego stosowania.
W związku z tym wspomnianą sekcję 
należy skreślić.

powyższego rozporządzenia konieczny jest 
przegląd dobrowolnego systemu
etykietowania wołowiny. W związku z tym 
wspomnianą sekcję należy skreślić. Bez 
uszczerbku dla powyższych ustaleń w celu 
zapewnienia odpowiedniej regulacji 
dobrowolnego systemu etykietowania 
wołowiny, zgodnej z innymi sektorami, 
należy zaznaczyć, że wspomniane 
skreślenie wejdzie w życie dopiero w 
momencie zastąpienia sekcji II przez 
wzmocnione postanowienia w 
ustawodawstwie Unii dotyczące norm 
wprowadzania do obrotu produktów 
zwierzęcych lub przez inne przepisy 
mające taki sam skutek.

Or. es

Poprawka 48
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Obciążenie 
administracyjne i koszty ponoszone przez 
państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze w związku ze stosowaniem 
tego systemu nie są proporcjonalne do 
korzyści wynikających z jego stosowania.
W związku z tym wspomnianą sekcję 
należy skreślić.

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Ze względu na rozwój 
sektora wołowiny od momentu przyjęcia 
powyższego rozporządzenia konieczny jest 
przegląd dobrowolnego systemu
etykietowania wołowiny. W związku z tym 
wspomnianą sekcję należy skreślić. Bez 
uszczerbku dla powyższych ustaleń w celu 
zapewnienia odpowiedniej regulacji 
dobrowolnego systemu etykietowania 
wołowiny, zgodnej z innymi sektorami, 
należy zaznaczyć, że wspomniane 
skreślenie wejdzie w życie dopiero w 
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momencie zastąpienia sekcji II przez 
wzmocnione postanowienia w 
ustawodawstwie Unii dotyczące norm 
wprowadzania do obrotu produktów 
zwierzęcych lub przez inne przepisy 
mające taki sam skutek.

Or. es

Uzasadnienie

Wniosek Komisji spowodowałby lukę prawną w zakresie dobrowolnego etykietowania, który 
przynosi korzyści zarówno sektorowi, jak i konsumentom dzięki dostarczaniu pożytecznych 
informacji pomagających zwiększyć wartość dodaną produktów. 

Poprawka 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia 
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Obciążenie 
administracyjne i koszty ponoszone przez 
państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze w związku ze stosowaniem 
tego systemu nie są proporcjonalne do 
korzyści wynikających z jego stosowania. 
W związku z tym wspomnianą sekcję 
należy skreślić.

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia 
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach.

Or. it

Poprawka 50
Marisa Matias
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Obciążenie 
administracyjne i koszty ponoszone przez 
państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze w związku ze stosowaniem 
tego systemu nie są proporcjonalne do 
korzyści wynikających z jego stosowania. 
W związku z tym wspomnianą sekcję
należy skreślić.

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Zasady te zapewniają 
konsumentom istotne informacje na temat 
zróżnicowanych modeli produkcji 
wołowiny i dlatego należy utrzymać
wspomnianą sekcję.

Or. en

Poprawka 51
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Obciążenie administracyjne 
i koszty ponoszone przez państwa 
członkowskie i podmioty gospodarcze w 
związku ze stosowaniem tego systemu nie 
są proporcjonalne do korzyści 
wynikających z jego stosowania. W 
związku z tym wspomnianą sekcję należy 
skreślić.

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Obciążenie administracyjne 
i koszty ponoszone przez państwa 
członkowskie i podmioty gospodarcze w 
związku ze stosowaniem tego systemu nie 
są proporcjonalne do korzyści 
wynikających z jego stosowania. W 
związku z tym wspomnianą sekcję należy 
skreślić. W każdym przypadku 



AM\891723PL.doc 29/56 PE480.879v01-00

PL

horyzontalne zasady etykietowania 
określone w rozporządzeniu (WE) nr 
1169/2011 będą miały zastosowanie do 
informacji na etykietach wołowiny, 
innych niż te objęte obowiązkowym 
systemem etykietowania wołowiny 
ustanowionym w art. 13–15 
rozporządzenia (WE) nr 1760/2000;

Or. en

Poprawka 52
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Obciążenie 
administracyjne i koszty ponoszone przez 
państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze w związku ze stosowaniem 
tego systemu nie są proporcjonalne do 
korzyści wynikających z jego stosowania. 
W związku z tym wspomnianą sekcję
należy skreślić.

(20) W tytule II sekcja II rozporządzenia
(WE) nr 1760/2000 określono zasady 
dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania wołowiny, zgodnie z 
którymi właściwy organ państwa 
członkowskiego zatwierdza niektóre 
wykazy informacji umieszczanych na 
opakowaniach. Ten system zapewnia 
konsumentom pożyteczne informacje. W 
związku z tym należy utrzymać
wspomnianą sekcję.

Or. en

Poprawka 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia stosowania 
przepisów niezbędnych do właściwego 
funkcjonowania systemów identyfikacji, 
rejestracji i identyfikowalności bydła i 
wołowiny uprawnienia w zakresie 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu powinny zostać przekazane 
Komisji zgodnie z wymogami dotyczącymi 
alternatywnych środków identyfikacji 
bydła, szczególnych okoliczności, w 
których państwa członkowskie mogą 
przedłużać terminy stosowania środków 
identyfikacji, danych wymienianych 
między skomputeryzowanymi bazami 
danych państw członkowskich, terminów 
dotyczących niektórych obowiązków w 
zakresie informowania, wymogów 
dotyczących środków identyfikacji, 
informacji umieszczanych w paszportach i 
w indywidualnych rejestrach 
prowadzonych w każdym gospodarstwie, 
minimalnego poziomu kontroli 
urzędowych, identyfikacji i rejestracji 
przemieszczeń bydła latem na pastwiska 
położone w różnych rejonach górskich, 
zasad dotyczących etykietowania 
niektórych produktów, które powinny być 
zgodne z przepisami określonymi w 
rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000, 
definicji mielonego mięsa wołowego, 
okrawków mięsa wołowego lub siekanego 
mięsa wołowego, szczegółowych 
informacji, które można umieszczać na 
etykietach, przepisów dotyczących 
etykietowania związanych z 
uproszczeniem informacji na temat 
pochodzenia, maksymalnego rozmiaru i 
składu niektórych grup zwierząt oraz 
procedur zatwierdzania związanych z 
warunkami dotyczącymi etykietowania 
opakowań siekanego mięsa wołowego. 
Szczególnie istotne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja 
przeprowadziła stosowne konsultacje, 
również z ekspertami. Komisja, podczas 

(22) W celu zapewnienia stosowania 
przepisów niezbędnych do właściwego 
funkcjonowania systemów identyfikacji, 
rejestracji i identyfikowalności bydła i 
wołowiny uprawnienia w zakresie 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu powinny zostać przekazane 
Komisji zgodnie z wymogami dotyczącymi 
alternatywnych środków identyfikacji 
bydła, szczególnych okoliczności, w 
których państwa członkowskie mogą 
przedłużać terminy stosowania środków 
identyfikacji, danych wymienianych 
między skomputeryzowanymi bazami 
danych państw członkowskich, terminów 
dotyczących niektórych obowiązków w 
zakresie informowania, wymogów 
dotyczących środków identyfikacji, 
informacji umieszczanych w paszportach i 
w indywidualnych rejestrach 
prowadzonych w każdym gospodarstwie, 
minimalnego poziomu kontroli 
urzędowych, identyfikacji i rejestracji 
przemieszczeń bydła latem na pastwiska 
położone w różnych rejonach górskich, 
zasad dotyczących etykietowania 
niektórych produktów, które powinny być 
zgodne z przepisami określonymi w 
rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000, 
definicji mielonego mięsa wołowego, 
okrawków mięsa wołowego lub siekanego 
mięsa wołowego, maksymalnego rozmiaru 
i składu niektórych grup zwierząt oraz 
procedur zatwierdzania związanych z 
warunkami dotyczącymi etykietowania 
opakowań siekanego mięsa wołowego. 
Szczególnie istotne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja 
przeprowadziła stosowne konsultacje, 
również z ekspertami. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. Komisja, 
podczas przygotowywania i redagowania 
aktów delegowanych, powinna zapewnić 
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przygotowywania i redagowania aktów 
delegowanych, powinna zapewnić 
równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. it

Uzasadnienie

Nie należy przewidywać możliwości stosowania przez Komisję aktów delegowanych w 
przypadku szczegółowych informacji, które można umieszczać na etykietach, oraz w celu 
dokonania przeglądu przepisów dotyczących etykietowania związanych z uproszczeniem 
informacji na temat pochodzenia, ze względu na znaczenie, jakie mają jako instrument 
gwarantujący przejrzystość i identyfikowalność na rynku.

Poprawka 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 2 dodaje się definicję w 
brzmieniu:
„zwierzęta sklonowane” oznaczają 
zwierzęta wyhodowane za pomocą metody 
bezpłciowego, sztucznego rozmnażania, 
służącej wyhodowaniu jednakowej lub 
nieomal jednakowej genetycznie kopii 
pojedynczego zwierzęcia,

Or. en

Poprawka 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W art. 2 dodaje się definicję w 
brzmieniu:
„potomstwo zwierząt sklonowanych” 
oznacza zwierzęta wyhodowane za 
pomocą rozmnażania płciowego, jeżeli co 
najmniej jedno z rodziców jest 
zwierzęciem sklonowanym,

Or. en

Poprawka 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) W art. 2 dodaje się definicję w 
brzmieniu:
„pasza modyfikowana genetycznie” 
oznacza paszę zgodną z definicją z art. 2 
ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Or. en

Poprawka 57
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
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Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

art. 3 akapit pierwszy lit. a) otrzymuje 
brzmienie:

skreślony

„a) środki identyfikacji mające na celu 
indywidualną identyfikację zwierząt;”;

Or. de

Poprawka 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać przepisy krajowe nakładające 
obowiązek stosowania identyfikatora 
elektronicznego jako jednego z dwóch 
środków identyfikacji, o których mowa w 
ust. 1.

skreślony

Państwa członkowskie korzystające z tej 
możliwości przekazują Komisji tekst
takich przepisów krajowych.

Or. it

Poprawka 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać przepisy krajowe nakładające 
obowiązek stosowania identyfikatora 
elektronicznego jako jednego z dwóch 
środków identyfikacji, o których mowa w 
ust. 1.

2. Państwa członkowskie mogą, w trakcie 
okresu przejściowego wynoszącego 5 lat 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, wprowadzać przepisy 
krajowe nakładające obowiązek stosowania 
identyfikatora elektronicznego jako 
jednego z dwóch środków identyfikacji, o 
których mowa w ust. 1. Najpóźniej po 
zakończeniu okresu przejściowego 
obowiązek stosowania identyfikatora 
elektronicznego jako jednego z dwóch 
środków identyfikacji, o których mowa w 
ust. 1., jest obligatoryjny.

Or. de

Poprawka 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie korzystające z tej 
możliwości przekazują Komisji tekst takich 
przepisów krajowych.

Państwa członkowskie przekazują Komisji 
tekst takich przepisów krajowych.

Or. de

Poprawka 61
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie korzystające z tej 
możliwości przekazują Komisji tekst 
takich przepisów krajowych.

Państwa członkowskie korzystające z tej 
możliwości przekazują Komisji tekst 
takich przepisów krajowych. Komisja 
podaje te przepisy krajowe do wiadomości 
innych państw członkowskich i 
upublicznia je.

Or. en

Poprawka 62
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wprowadzają 
obowiązkową identyfikację elektroniczną 
nie później niż dziesięć lat od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie identyfikacji elektronicznej w tym akcie prawnym jest koniecznym krokiem w 
ramach aktualizacji obowiązującego ustawodawstwa. Elektroniczna identyfikacja bydła 
zmniejszy obciążenia administracyjne, ułatwi rejestrację i zagwarantuje identyfikowalność 
zwierząt. Należy zatem określić w akcie prawnym ramy czasowe wdrożenia obowiązkowego 
systemu identyfikacji elektronicznej. Okres dziesięciu lat jest uważany za odpowiedni i 
możliwy do zrealizowania przez wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
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Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja zapewnia interoperacyjność 
stosowanych krajowych środków 
identyfikacji.

Or. de

Poprawka 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 4 b – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli gospodarstwo przeznaczenia 
znajduje się w państwie członkowskim, 
które wprowadziło przepisy krajowe 
nakładające obowiązek stosowania 
identyfikatora elektronicznego zgodnie z 
art. 4 ust. 2, zwierzęta identyfikuje się przy 
użyciu tego identyfikatora elektronicznego 
w gospodarstwie przeznaczenia w Unii, w 
terminie określonym przez państwo 
członkowskie przeznaczenia.

skreślony

Or. it

Poprawka 65
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 4 c – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Identyfikacja zwierząt przemieszczanych z 
jednego państwa członkowskiego do 
innego

Identyfikacja zwierząt urodzonych po 
datach określonych w rozporządzeniu 
(1760/2000) i przemieszczanych z jednego 
państwa członkowskiego do innego

Or. de

Poprawka 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 4 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli gospodarstwo przeznaczenia
znajduje się w państwie członkowskim, 
które wprowadziło przepisy krajowe 
nakładające obowiązek stosowania 
identyfikatora elektronicznego, zwierzęta 
identyfikuje się przy użyciu tego 
identyfikatora elektronicznego:

skreślony

a) przed przemieszczeniem do 
gospodarstwa przeznaczenia w tym 
państwie członkowskim; lub
b) w gospodarstwie przeznaczenia w 
maksymalnym terminie określonym przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się to gospodarstwo.
Maksymalny termin, o którym mowa w lit. 
b) nie przekracza 20 dni od dnia przybycia 
zwierząt do gospodarstwa przeznaczenia. 
W każdym przypadku środki identyfikacji 
umieszcza się na zwierzętach zanim 
opuszczą gospodarstwo przeznaczenia.
Akapit pierwszy nie ma jednak 
zastosowania do zwierząt przeznaczonych 
bezpośrednio do rzeźni znajdującej się na 
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terytorium państwa członkowskiego, które 
wprowadziło przepisy krajowe 
nakładające obowiązek stosowania 
identyfikatora elektronicznego, pod 
warunkiem że zwierzęta poddaje się 
ubojowi w terminie 20 dni od dnia 
przeprowadzenia tych kontroli 
weterynaryjnych.

Or. it

Poprawka 67
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 4 c – ustęp 2 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przed przemieszczeniem do 
gospodarstwa przeznaczenia w tym 
państwie członkowskim; lub

skreślona

Or. de

Poprawka 68
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 4 c – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przed przemieszczeniem do 
gospodarstwa przeznaczenia w tym 
państwie członkowskim; lub

skreślona

Or. es
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Poprawka 69
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 4 d 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środków identyfikacji nie można usuwać 
ani zastępować bez zezwolenia i bez 
kontroli właściwego organu. Zezwolenie 
takie można przyznać wyłącznie w 
wypadku, gdy usunięcie lub zastąpienie nie 
zagrażają identyfikowalności zwierzęcia.

Środków identyfikacji nie usuwa się ani 
nie zastępuje bez zezwolenia i bez kontroli 
właściwego organu. Zezwolenie takie 
można przyznać wyłącznie w wypadku, 
gdy zmiana, usunięcie lub zastąpienie nie 
zagrażają identyfikowalności zwierzęcia.

Or. en

Poprawka 70
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 – tiret pierwsze
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 5 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą wymieniać 
dane elektroniczne między 
skomputeryzowanymi bazami danych od 
dnia, w którym Komisja uzna, że system 
wymiany danych jest w pełni 
uruchomiony.

Państwa członkowskie mogą wymieniać 
dane elektroniczne między 
skomputeryzowanymi bazami danych od 
dnia, w którym Komisja uzna, że system 
wymiany danych jest w pełni 
uruchomiony. Musi to się odbywać w 
sposób gwarantujący ochronę danych i 
zapobiegający wszelkim nadużyciom w 
celu ochrony interesów gospodarstwa.

Or. de

Poprawka 71
Christa Klaß
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) art. 6 otrzymuje brzmienie: skreślony

Or. en

Poprawka 72
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie prowadzi 
wymiany danych elektronicznych z innymi 
państwami członkowskimi w ramach 
systemu wymiany elektronicznej, o którym 
mowa w art. 5, wówczas:

skreślony

Or. de

Poprawka 73
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla każdego zwierzęcia przeznaczonego 
do handlu wewnątrz Unii właściwy organ 
wydaje paszport na podstawie informacji 
zawartych w skomputeryzowanej bazie 

skreślona
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danych ustanowionej w tym państwie 
członkowskim;

Or. de

Poprawka 74
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) każde zwierzę, dla którego wydaje się 
paszport, jest przemieszczane z jednego 
państwa członkowskiego do innego zawsze 
wraz z tym paszportem;

skreślona

Or. de

Poprawka 75
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) po dostarczeniu zwierzęcia do 
gospodarstwa przeznaczenia paszport 
towarzyszący zwierzęciu przekazuje się 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
gospodarstwo przeznaczenia.”;

skreślona

Or. de
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Poprawka 76
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 6 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) W odniesieniu do zwierząt 
wywożonych do państw trzecich, ostatni 
hodowca zwraca paszport właściwym 
władzom w miejscu, z którego zwierzę jest 
wywożone.

Or. en

Poprawka 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) mają bezpośredni dostęp do 
skomputeryzowanej bazy danych, która 
zawiera już informacje uwzględnione w 
rejestrze; oraz

a) mają bezpośredni dostęp do 
skomputeryzowanej bazy danych, która 
zawiera już informacje uwzględnione w 
rejestrze.

Or. en

Poprawka 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wprowadzają aktualne informacje 
bezpośrednio do skomputeryzowanej bazy 
danych w ciągu dwudziestu czterech 
godzin od danego zdarzenia.”;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Termin dwudziestu czterech godzin jest trudny zrealizowania, ponieważ w bazie danych 
rejestrowana jest data zdarzenia, a nie jego czas. Ponadto bardzo ścisłe określenie czasu na 
bezpośrednie wprowadzenie informacji do bazy danych, przy bardziej elastycznym podejściu 
do czasu na wprowadzenie informacji ręcznie, raczej zniechęciłoby niż zachęciło do 
elektronicznej aktualizacji rejestrów.

Poprawka 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 9 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
każda osoba odpowiedzialna za 
identyfikację i rejestrację zwierząt 
otrzymała instrukcje i wytyczne dotyczące 
odpowiednich przepisów niniejszego 
rozporządzenia i wszystkich aktów 
delegowanych i wykonawczych przyjętych 
przez Komisję na podstawie art. 10 i 10a 
oraz aby dostępne były właściwe 
szkolenia.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
każda osoba odpowiedzialna za 
identyfikację i rejestrację zwierząt 
otrzymała instrukcje i wytyczne dotyczące 
odpowiednich przepisów niniejszego 
rozporządzenia i wszystkich aktów 
delegowanych i wykonawczych przyjętych 
przez Komisję na podstawie art. 10 i 10a 
oraz aby dostępne były właściwe 
szkolenia. Te informacje są dostępne 
nieodpłatnie za każdym razem, gdy 
odnośne przepisy ulegną zmianie.
Państwa członkowskie dzielą się 
najlepszymi praktykami w trosce o wysoką 
jakość szkoleń i wymiany informacji w 
Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b a) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera a) – podpunkt iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) W ust. 5 dodaje się literę a) podpunkt 
iv) w brzmieniu:
„iv) tego, czy wołowina pochodzi ze 
zwierząt karmionych paszą modyfikowaną 
genetycznie”.

Or. en

Poprawka 81
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b a) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5a. W terminie [6 miesięcy od momentu 
wejścia w życie] podmioty i organizacje 
podają również na etykiecie informacje w 
przypadku, gdy wołowina pochodzi ze 
zwierząt sklonowanych lub potomstwa 
takich zwierząt.”

Or. en
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Poprawka 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b b) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 13 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) Dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5b. W terminie [6 miesięcy od momentu 
wejścia w życie] podmioty i organizacje 
podają również na etykiecie informacje w 
przypadku, gdy wołowina pochodzi ze 
zwierząt karmionych paszą modyfikowaną 
genetycznie.”

Or. en

Poprawka 83
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12 – wprowadzenie
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 14 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) w art. 14 akapit czwarty otrzymuje 
brzmienie:

skreślony

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 22b w 
celu określenia zasad równoważnych z 
przepisami zawartymi w pierwszych trzech 
akapitach niniejszego artykułu, w zakresie 
okrawków mięsa wołowego lub siekanego 
mięsa wołowego.”;

Or. en
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Poprawka 84
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Tytuł II - sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) Tytuł tytułu II sekcja 2 otrzymuje 
brzmienie: „Etykietowanie dobrowolne”.

Or. fr

Uzasadnienie

Nawet jeśli pożądane byłoby zniesienie„systemu” dobrowolnego etykietowania (wraz z 
wykazami informacji, sankcjami itd.), dobrowolne etykietowanie wciąż występuje. Należy 
zatem określić ogólne zasady, które by to regulowały i chroniły konsumentów (informacje 
obiektywne, możliwe do sprawdzenia przez właściwe organy i zrozumiałe dla konsumentów). 
Wspomniane zasady ogólne stanowiłyby uzupełnienie ustawodawstwa horyzontalnego 
dotyczącego etykietowania.

Poprawka 85
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuły 16 - 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) skreśla się art. 16, 17 i 18; skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie sekcji dotyczącej dobrowolnego etykietowania nie prowadzi do zagwarantowania 
konsumentom dokładnych i rzetelnych informacji o produkcie, co jest podstawowym 
warunkiem dobrego, wiarygodnego systemu etykietowania. Etykiety dostarczają 
konsumentom istotnych informacji i są przez rolników wykorzystywane jako narzędzie służące 
sprzedaży ich produktów. 
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Poprawka 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuły 16 - 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) skreśla się art. 16, 17 i 18; skreślony

Or. de

Poprawka 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuły 16 - 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) skreśla się art. 16, 17 i 18; skreślony

Or. it

(Zob. poprawka skreślająca punkt 20 preambuły.)

Poprawka 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuły 16 - 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) skreśla się art. 16, 17 i 18; skreślony
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Or. it

Uzasadnienie

Postanowienia dotyczące dobrowolnego etykietowania wołowiny pozwoliły uzyskać doskonałe 
rezultaty pod względem organizacji całego sektora wołowiny, spotykając się z 
zainteresowaniem konsumentów, którzy mogą uzyskać pomocne informacje w celu dokonania 
świadomego zakupu. Skreślenie takich postanowień dotyczących dobrowolnego etykietowania 
stworzyłoby lukę prawną, co doprowadziłoby do namnożenia się różnych systemów 
dobrowolnego etykietowania wołowiny, pozbawionych stosownych ścisłych mechanizmów 
kontroli.

Poprawka 89
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuły 16 - 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) skreśla się art. 16, 17 i 18; skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Wniosek Komisji spowodowałby lukę prawną w zakresie dobrowolnego etykietowania, który 
przynosi korzyści zarówno sektorowi, jak i konsumentom dzięki dostarczaniu pożytecznych 
informacji pomagających zwiększyć wartość dodaną produktów. 

Poprawka 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuły 16 - 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) skreśla się art. 16, 17 i 18; skreślony

Or. it
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Poprawka 91
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuły 16 - 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) skreśla się art. 16, 17 i 18; skreślony

Or. en

Poprawka 92
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuły 16 - 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) skreśla się art. 16, 17 i 18; skreślony

Or. en

Poprawka 93
Bart Staes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuły 16 - 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) skreśla się art. 16, 17 i 18; skreślony

Or. en
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Poprawka 94
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) skreśla się art. 16, 17 i 18; 14) W art. 16 wprowadza się następujące 
zmiany::
Zasady ogólne
Informacje inne niż informacje 
przewidziane w sekcji 1 niniejszego tytułu 
zamieszczane na etykietach przez 
podmioty lub organizacje wprowadzające 
na rynek wołowinę muszą być obiektywne, 
możliwe do sprawdzenia przez właściwe 
organy i zrozumiałe dla konsumentów.

Or. fr

Uzasadnienie

Nawet jeśli pożądane byłoby zniesienie„systemu” dobrowolnego etykietowania (wraz z 
wykazami informacji, sankcjami itd.), dobrowolne etykietowanie wciąż występuje. Należy 
zatem określić ogólne zasady, które by to regulowały i chroniły konsumentów (informacje 
obiektywne, możliwe do sprawdzenia przez właściwe organy i zrozumiałe dla konsumentów). 
Wspomniane zasady ogólne stanowiłyby uzupełnienie ustawodawstwa horyzontalnego 
dotyczącego etykietowania.

Poprawka 95
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuły 16 - 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) skreśla się art. 16, 17 i 18; 14) skreśla się art. 16, 17 i 18. Bez 
uszczerbku dla art. 1a, Komisja 
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dopilnowuje, aby postanowienia zawarte 
w skreślonych artykułach zostały 
odzwierciedlone – i o ile to konieczne 
zaktualizowane i poprawione– w 
ustawodawstwie wspólnotowym 
dotyczącym wołowiny.

Or. es

Poprawka 96
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuły 16 - 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) skreśla się art. 16, 17 i 18; 14) skreśla się art. 16, 17 i 18. Komisja 
dopilnowuje, aby postanowienia zawarte 
w skreślonych artykułach zostały 
odzwierciedlone – i o ile to konieczne 
zaktualizowane i poprawione– w 
ustawodawstwie wspólnotowym 
dotyczącym wołowiny.

Or. es

Uzasadnienie

Wniosek Komisji spowodowałby lukę prawną w zakresie dobrowolnego etykietowania, który 
przynosi korzyści zarówno sektorowi, jak i konsumentom dzięki dostarczaniu pożytecznych 
informacji pomagających zwiększyć wartość dodaną produktów. 

Poprawka 97
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuły 16 - 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) skreśla się art. 16, 17 i 18; 14) skreśla się art. 17 i 18;

Or. fr

Uzasadnienie

Jako że „system” dobrowolnego etykietowania nie sprawdził się, powinien on zostać 
zniesiony.

Poprawka 98
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 19 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) definicji mielonego mięsa wołowego, 
okrawków mięsa wołowego lub siekanego 
mięsa wołowego, o których mowa w art. 
14;

skreślona

Or. en

Poprawka 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczegółowych informacji, które można 
umieszczać na etykietach;

skreślona

Or. it
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(Zob. poprawka do punktu 22 preambuły.)

Poprawka 100
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 19 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczegółowych informacji, które można 
umieszczać na etykietach;

b) definicji i wymogów dotyczących
szczegółowych informacji, które można 
umieszczać na etykietach;

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące zatwierdzenia szczegółowych informacji, które można umieszczać na 
etykietach, są różne w poszczególnych państwach członkowskich i dlatego prowadzą do 
zakłóceń konkurencji pomiędzy podmiotami w różnych państwach członkowskich. Właściwym 
zatem wydaje się przyjęcie wytycznych dotyczących warunków umieszczania szczegółowych 
informacji na etykietach.

Poprawka 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 19 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przepisów w zakresie etykietowania 
związanych z uproszczeniem informacji 
na temat pochodzenia;

skreślona

Or. it

(Zob. poprawka do punktu 22 preambuły.)
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Poprawka 102
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 19 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) procedur zatwierdzenia związanych z 
warunkami dotyczącymi etykietowania 
opakowań mięsa siekanego;

skreślona

Or. en

Poprawka 103
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 18
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 22 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 4 
ust. 5, w art. 4a ust. 2 i w art. 5, 7, 10, 14 i 
19, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia * [*data wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia lub każda 
inna data określona przez ustawodawcę].

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 4 
ust. 5, w art. 4a ust. 2 i w art. 5, 7, 10 i 19, 
powierza się Komisji na okres 5 lat od dnia 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia lub każdej innej daty 
określonej przez ustawodawcę.

Or. en

Poprawka 104
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 19 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 23 a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 23 a

Sprawozdanie
Nie później niż w ciągu pięciu lat od dnia 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawia 
Parlamentowi i Radzie sprawozdanie.

Or. es

Poprawka 105
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 a
Przepisy przejściowe

Art. 1 ust. 14 wchodzi w życie dnia 
1 stycznia 2014 r.

Or. es

Poprawka 106
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 a
Przepisy przejściowe

Art. 1 ust. 14 wchodzi w życie dnia 
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1 stycznia 2014 r.

Or. es

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zapewnienie wystarczającego okresu na przygotowanie i 
przyjęcie na szczeblu europejskim bardziej odpowiednich przepisów szczegółowych 
dotyczących dobrowolnego etykietowania.


