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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu.
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu 
zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących 
zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, [….]/2013 [Urząd Publikacji proszony 
jest o wstawienie numeru rozporządzenia ustanawiającego przepisy w zakresie 
zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcuch żywnościowego, zdrowia zwierząt i 
dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin] oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 
2008/120/WE i 2009/128/WE
(rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych)

COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0265),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2, art. 114 i 168 ust. 4 lit. b) Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C7-0123/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania z a s a d  pomocniczości i proporcjonalności – przez luksemburskie 
Zgromadzenie Narodowe, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
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wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Do celów weryfikowania zgodności z 
zasadami dotyczącymi wspólnej 
organizacji rynków produktów rolnych 
(roślin uprawnych, wina, oliwy z oliwek, 
owoców i warzyw, chmielu, mleka i 
przetworów mlecznych, wołowiny i 
cielęciny, mięsa baraniego i mięsa koziego 
oraz miodu) już funkcjonuje właściwie 
ustanowiony i określony system kontroli. 
Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
zatem mieć zastosowania do weryfikacji 
zgodności z przepisami rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 
października 2007 r. ustanawiającego 
wspólną organizację rynków rolnych oraz 
przepisy szczegółowe dotyczące 
niektórych produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”).

(18) Do celów weryfikowania zgodności z 
zasadami dotyczącymi wspólnej 
organizacji rynków produktów rolnych 
(roślin uprawnych, wina, oliwy z oliwek, 
owoców i warzyw, chmielu, mleka i 
przetworów mlecznych, wołowiny i 
cielęciny, mięsa baraniego i mięsa koziego 
oraz miodu) już funkcjonuje właściwie 
ustanowiony i określony system kontroli. 
Niniejsze rozporządzenie nie powinno 
zatem mieć zastosowania do weryfikacji 
zgodności z przepisami rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 
października 2007 r. ustanawiającego 
wspólną organizację rynków rolnych oraz 
przepisy szczegółowe dotyczące 
niektórych produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”), z wyjątkiem części II 
tytuł II rozdział I powyższego 
rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji 
rynku”) zawiera przepisy dotyczące kontroli urzędowych w sektorze rolno-spożywczym, które 
zostaną zharmonizowane z przepisami zawartymi we wniosku dotyczącym rozporządzenia w 
sprawie kontroli urzędowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Kontrole urzędowe i inne czynności 
urzędowe należy przeprowadzać w oparciu 
o metody analiz, badań i diagnoz, które 

(60) Kontrole urzędowe i inne czynności 
urzędowe powinny być przeprowadzane w 
oparciu o metody analiz, badań i diagnoz, 
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spełniają najnowocześniejsze standardy 
naukowe oraz zapewniają prawidłowe, 
wiarygodne i porównywalne wyniki w 
całej Unii. W związku z tym należy
nieustannie poprawiać metody stosowane 
przez laboratoria urzędowe, jak również 
jakość i jednolitość danych uzyskiwanych 
przez nie w analizach, badaniach i 
diagnozach. W tym celu Komisja powinna 
mieć możliwość wyznaczania laboratoriów 
referencyjnych Unii Europejskiej oraz 
polegania na ich wsparciu w zakresie 
wiedzy fachowej we wszystkich tych 
obszarach łańcucha żywnościowego, w 
których niezbędne są precyzyjne i 
wiarygodne wyniki analiz, badań i diagnoz. 
Laboratoria referencyjne Unii Europejskiej 
powinny w szczególności dopilnować, by 
krajowe laboratoria referencyjne oraz 
laboratoria urzędowe otrzymywały 
aktualne informacje na temat dostępnych 
metod, organizować międzylaboratoryjne 
badania porównawcze i aktywnie w nich 
uczestniczyć oraz oferować kursy 
szkoleniowe dla krajowych laboratoriów 
referencyjnych lub laboratoriów 
urzędowych.

które spełniają najnowocześniejsze 
standardy naukowe oraz zapewniają 
prawidłowe, wiarygodne i porównywalne 
wyniki w całej Unii. W związku z tym 
powinno się nieustannie poprawiać metody 
stosowane przez laboratoria urzędowe, jak 
również jakość i jednolitość danych 
uzyskiwanych przez nie w analizach, 
badaniach i diagnozach. W tym celu 
Komisja powinna mieć możliwość 
wyznaczania laboratoriów referencyjnych 
Unii Europejskiej oraz polegania na ich 
wsparciu w zakresie wiedzy fachowej we 
wszystkich tych obszarach łańcucha 
żywnościowego, w których niezbędne są 
precyzyjne i wiarygodne wyniki analiz, 
badań i diagnoz. Laboratoria referencyjne 
Unii Europejskiej powinny w 
szczególności dopilnować, by krajowe 
laboratoria referencyjne oraz laboratoria 
urzędowe otrzymywały aktualne 
informacje na temat dostępnych metod, 
organizować międzylaboratoryjne badania 
porównawcze i aktywnie w nich 
uczestniczyć oraz oferować kursy 
szkoleniowe dla krajowych laboratoriów 
referencyjnych lub laboratoriów 
urzędowych. W ramach tych działań 
istnieje możliwość udostępniania 
laboratoriom urzędowym Unii 
Europejskiej technicznej i naukowej 
wiedzy fachowej Komisji Europejskiej 
oraz jej ośrodków badawczych. Wybór 
laboratoriów urzędowych Unii 
Europejskiej odbywa się w ramach 
publicznej procedury wyboru.

Or. it

Uzasadnienie

Komisja Europejska dysponuje ośrodkami badawczymi, jak na przykład Wspólne Centrum 
Badawcze (JRC), które mogą wspierać laboratoria urzędowe Unii Europejskiej w 
definiowaniu metod analizy oraz prób diagnostycznych na cele kontroli urzędowych.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

60a. W ramach art. 32 akapit pierwszy 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz 
art. 21 akapit drugi rozporządzenia (WE) 
nr 1831/2003 na laboratorium 
referencyjnym Unii Europejskiej 
odpowiedzialnym za żywność i pasze 
modyfikowane genetycznie oraz 
laboratorium referencyjnym Unii 
Europejskiej odpowiedzialnym za dodatki 
paszowe spoczywają odpowiednio 
określone obowiązki w ramach procedury 
udzielania zezwoleń dotyczących żywności 
i pasz modyfikowanych genetycznie lub 
dodatków paszowych, w szczególności w 
zakresie weryfikacji, oceny i zatwierdzenia 
trybu prowadzenia badań lub analiz 
zaproponowanego przez wnioskodawcę. Z 
doświadczenia wynika, że wiedza i 
kompetencje pod względem weryfikacji, 
oceny i zatwierdzenia trybu w kontekście 
procedury udzielania zezwoleń są 
kluczowe, aby zapewnić innowacyjny 
wkład wysokiej jakości w odniesieniu do 
skuteczności kontroli urzędowych. 
Laboratoria wyznaczone zgodnie z art. 32 
akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 oraz art. 21 akapit pierwszy 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 
powinny zatem funkcjonować jako 
laboratoria urzędowe Unii Europejskiej 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Or. it

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 
oraz rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu 
zwierząt przewidują wspólnotowe laboratoria referencyjne dla sektorów będących 
przedmiotem rozporządzeń. Powyższe laboratoria nie zostaną zniesione w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przepisami określonymi w 
rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007;

a) przepisami określonymi w 
rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 w 
obszarach innych niż obszary określone w 
części II tytuł II rozdział I rozporządzenia;

Or. it

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji 
rynku”) zawiera przepisy dotyczące kontroli urzędowych w sektorze rolno-spożywczym, które 
zostaną zharmonizowane z przepisami zawartymi we wniosku dotyczącym rozporządzenia w 
sprawie kontroli urzędowych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. „środki ochrony roślin” oznaczają 
środki ochrony roślin zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 ust 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1107/2009; 

15. „środki ochrony roślin” oznaczają 
środki ochrony roślin zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 ust 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1107/2009. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia „środki ochrony roślin” 
oznaczają również substancje czynne, o 
których mowa w art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, oraz 
inne substancje i preparaty, o których 
mowa w art. 2 ust. 3 powyższego 
rozporządzenia;

Or. it

Uzasadnienie

Kiedy we wniosku dotyczącym rozporządzenia jest mowa o „środkach ochrony roślin” 
oznaczają one również substancje czynne, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1107/2009, oraz inne substancje i preparaty, o których mowa w art. 2 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 32 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

32. „urzędowy lekarz weterynarii” oznacza 
lekarza weterynarii wyznaczonego przez 
właściwe organy oraz odpowiednio 
wykwalifikowanego do przeprowadzania 
kontroli urzędowych i innych czynności 
urzędowych zgodnie z:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

38. „organ delegowany” oznacza osobę 
trzecią, której właściwe organy powierzyły 
konkretne zadania związane z kontrolą 
urzędową;

38. „organ delegowany” oznacza osobę 
trzecią, której właściwe organy powierzyły 
konkretne zadania związane z kontrolą 
urzędową oraz inne czynności urzędowe;

Or. it

Uzasadnienie

Organ delegowany oprócz kontroli urzędowych prowadzi również „inne czynności 
urzędowe”, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

39. „organ kontroli produktów 
ekologicznych” oznacza organizację 

39. „organ kontroli produkcji 
ekologicznej” oznacza organizację 
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administracji publicznej państwa 
członkowskiego, której właściwe organy 
przekazały, w całości lub częściowo, swoje 
kompetencje w związku ze stosowaniem 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007, w tym 
w stosownych przypadkach odpowiedni 
organ państwa trzeciego lub działający w 
państwie trzecim;

administracji publicznej państwa 
członkowskiego, której właściwe organy 
przekazały, w całości lub częściowo, swoje 
kompetencje w związku z inspekcjami i 
certyfikacją w sektorze produkcji 
ekologicznej w odniesieniu do treści 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007, w tym 
w stosownych przypadkach odpowiedni 
organ państwa trzeciego lub działający w 
państwie trzecim;

Or. it

Uzasadnienie

W ramach kontroli urzędowych powinno się weryfikować, czy procedury dotyczące produkcji 
ekologicznej są przestrzegane zgodnie z treścią rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy odpowiedzialne za 
weryfikację zgodności z przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. j), mogą 
delegować konkretne zadania związane z 
kontrolą urzędową jednemu lub większej 
liczbie organów kontroli w odniesieniu do 
produktów ekologicznych. W takich 
przypadkach każdemu z nich przydziela się 
kod.

3. Właściwe organy odpowiedzialne za 
weryfikację zgodności z przepisami, o 
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. j), mogą 
delegować konkretne zadania związane z 
kontrolą urzędową jednemu lub większej 
liczbie organów kontroli w odniesieniu do 
produkcji ekologicznej. W takich 
przypadkach każdemu z nich przydziela się 
kod.

Or. it

Uzasadnienie

W ramach kontroli urzędowych powinno się weryfikować, czy procedury dotyczące produkcji 
ekologicznej są przestrzegane zgodnie z treścią rozporządzenia (WE) nr 834/2007.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zainteresowany podmiot ma możliwość 
zgłoszenia uwag w odniesieniu do 
informacji, które właściwy organ ma 
zamiar opublikować lub podać do 
wiadomości publicznej w inny sposób, 
przed ich publikacją lub wydaniem;

a) zainteresowany podmiot ma możliwość 
zgłoszenia zastrzeżeń w odniesieniu do 
informacji, które właściwy organ ma 
zamiar opublikować lub podać do 
wiadomości publicznej w inny sposób, 
przed ich publikacją lub wydaniem;

Or. it

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje publikowane lub podawane 
do wiadomości publicznej w inny sposób 
uwzględniają uwagi zgłoszone przez 
zainteresowany podmiot bądź są 
publikowane lub wydawane wraz takimi 
uwagami.

b) informacje publikowane lub podawane 
do wiadomości publicznej w inny sposób 
uwzględniają zastrzeżenia zgłoszone przez 
zainteresowany podmiot bądź są 
publikowane lub wydawane wraz z takimi 
zastrzeżeniami.

Or. it

Uzasadnienie

Zastrzeżenia przedstawione przez podmiot są odpowiedzią na uwagi, które zamierza 
opublikować właściwy organ.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z art. 139 w zakres uprawnień 
Komisji wchodzi przyjmowanie aktów 
delegowanych mających na celu 
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ustanowienie jednolitej minimalnej 
częstotliwości kontroli urzędowych, o 
których mowa w ust. 1 i 2. W razie 
potrzeby taka jednolita minimalna 
częstotliwość opierająca się na ocenie 
ryzyka jest ustalana w sposób 
zróżnicowany w odniesieniu do każdego 
produktu, procesu lub działania 
podlegających kontrolom urzędowym 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

Or. it

Uzasadnienie

Zasadniczą kwestią jest ustalenie na szczeblu wspólnotowym minimalnej częstotliwości 
kontroli w odniesieniu do każdego produktu, procesu lub działania podlegających kontrolom. 
Zasadne jest zatem, aby minimalna częstotliwość stała się zasadą ogólną. Przyczyni się to do
zwiększenia zaufania konsumentów europejskich.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W zakresie ściśle niezbędnym do 
organizacji kontroli urzędowych państwa 
członkowskie przeznaczenia mogą 
wymagać od podmiotów, którym zostały 
dostarczone zwierzęta lub towary z innego 
państwa członkowskiego, zgłoszenia 
przybycia takich zwierząt lub towarów.

7. W zakresie ściśle niezbędnym do 
organizacji kontroli urzędowych państwa 
członkowskie przeznaczenia wymagają od 
podmiotów, którym zostały dostarczone 
zwierzęta lub towary z innego państwa 
członkowskiego, zgłoszenia przybycia 
takich zwierząt lub towarów.

Or. it

Uzasadnienie

Aby zwiększyć skuteczność kontroli, państwa członkowskie wymagają zgłoszenia zwierząt lub 
towarów pochodzących z innego państwa członkowskiego.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w odniesieniu do podmiotów i czynności 
pod ich kontrolą, w odniesieniu do ich 
lokali i procesów, w odniesieniu do 
przechowywania, transportu oraz 
korzystania z towarów i utrzymywania 
zwierząt.

c) w odniesieniu do podmiotów i czynności 
pod ich kontrolą, w odniesieniu do ich 
lokali, upraw i procesów, w odniesieniu do 
przechowywania, transportu oraz 
korzystania z towarów i utrzymywania 
zwierząt.

Or. it

Uzasadnienie

Kontrole dotyczą również upraw.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy przeprowadzają 
kontrole urzędowe na wysokim poziomie 
przejrzystości i podają do wiadomości 
publicznej istotne informacje dotyczące 
organizacji i przeprowadzania kontroli 
urzędowych.

1. Właściwe organy przeprowadzają 
kontrole urzędowe na wysokim poziomie 
przejrzystości i podają do wiadomości 
publicznej istotne informacje dotyczące 
organizacji i przeprowadzania kontroli 
urzędowych, łącznie z istotnymi 
informacjami mającymi wpływ na zdrowie 
publiczne.

Or. it

Uzasadnienie

Należy podawać do wiadomości publicznej również informacje dotyczące zdrowia 
publicznego.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rodzaju, liczby i wyników kontroli 
urzędowych;

a) rodzaju, liczby i wyników końcowych 
kontroli urzędowych;

Or. it

Uzasadnienie

Należy publikować wyniki po zakończeniu procedury kontroli.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Właściwe organy, którym przysługują 
uprawnienia, o których mowa w ust. 1, 
gwarantują, że publikowane informacje 
dotyczące ratingu podmiotów są 
aktualizowane na bieżąco oraz w 
szczególności, że powyższe informacje 
uwzględniają najbardziej aktualne 
dostępne wyniki kontroli urzędowych.

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest, aby publikowane informacje dotyczące ratingu podmiotów uwzględniały 
najbardziej aktualne wyniki kontroli.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W zakresie, w jakim jest to niezbędne do 
przeprowadzenia kontroli urzędowych lub 
innych czynności urzędowych, jeżeli 

1. W zakresie, w jakim jest to niezbędne do 
przeprowadzenia kontroli urzędowych lub 
innych czynności urzędowych, jeżeli 
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wymagają tego właściwe organy, podmioty 
umożliwiają właściwym organom dostęp 
do:

wymagają tego właściwe organy, podmioty 
umożliwiają właściwym organom oraz 
pracownikom organów delegowanych w 
przypadku delegowania oceny ryzyka 
zgodnie z treścią art. 25 dostęp do:

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 25 wniosku dotyczącego rozporządzenia kontrole urzędowe mogą być 
delegowane, dlatego też dostęp do informacji podmiotów należy rozszerzyć również na 
pracowników organów delegowanych.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) swoich dokumentów i wszelkich innych 
istotnych informacji.

d) swoich dokumentów i wszelkich innych 
istotnych informacji na cele prowadzenia 
takich kontroli lub działań.

Or. it

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podczas przeprowadzania kontroli 
urzędowych i innych czynności 
urzędowych podmioty udzielają 
pracownikom właściwych organów 
pomocy w wypełnianiu ich zadań.

2. Podczas przeprowadzania kontroli 
urzędowych i innych czynności 
urzędowych podmioty udzielają 
pracownikom właściwych organów oraz 
organów delegowanych zgodnie z treścią 
art. 25 pomocy w wypełnianiu ich zadań.

Or. it



PE522.944v02-00 18/41 PR\1010118PL.doc

PL

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 25 wniosku dotyczącego rozporządzenia kontrole urzędowe mogą być 
delegowane, dlatego też pomoc udzielana przez podmioty pracownikom właściwych organów 
powinna odnosić się również do pracowników organów delegowanych.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określające możliwości dostępu 
właściwych organów do komputerowych 
systemów zarządzania informacjami, o 
których mowa w ust. 1 lit. b);

a) określające możliwości dostępu 
właściwych organów oraz organów 
delegowanych zgodnie z treścią art. 25 do 
komputerowych systemów zarządzania 
informacjami, o których mowa w ust. 1 
lit. b);

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 25 wniosku dotyczącego rozporządzenia kontrole urzędowe mogą być 
delegowane, dlatego też możliwość dostępu do komputerowych systemów zarządzania 
informacjami powinna odnosić się również do pracowników organów delegowanych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kontrole urzędowe w odniesieniu do 
produkcji mięsa obejmują:

1. Oprócz ogólnych zasad kontroli, o 
których mowa w art. 8, kontrole urzędowe 
w odniesieniu do produkcji mięsa 
obejmują:

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest doprecyzowanie, że oprócz przepisów sektorowych zastosowanie mają również 
zasady ogólne, o których mowa w art. 8 wniosku dotyczącego rozporządzenia.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) kryteriów w celu ustalenia, w jakich 
przypadkach na podstawie analizy ryzyka 
obecność urzędowego lekarza weterynarii 
w rzeźniach i zakładach przetwórstwa 
dziczyzny nie jest wymagana podczas 
kontroli urzędowych, o których mowa w 
ust. 1.

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

Aby zwiększyć bezpieczeństwo kontroli w sektorze mięsa, zaleca się, aby obecność lekarza 
weterynarii musiała być zapewniona zawsze, szczególnie w przypadku dziczyzny oraz zwierząt 
hodowanych na otwartej przestrzeni, gdzie ryzyko zakażenia w wyniku kontaktu z dzikimi 
zwierzętami jest większe.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konieczność umożliwienia ciągłego 
stosowania tradycyjnych metod na każdym 
etapie produkcji, przetwarzania lub 
dystrybucji żywności; lub

b) konieczność umożliwienia ciągłego 
stosowania tradycyjnych metod na każdym 
etapie produkcji, przetwarzania, 
dojrzewania lub dystrybucji żywności; lub

Or. it

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kontrole urzędowe mające na celu 
zweryfikowanie zgodności z przepisami 

1. Oprócz ogólnych zasad kontroli, o 
których mowa w art. 8, kontrole urzędowe 
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określającymi wymogi dotyczące 
dobrostanu zwierząt podczas ich transportu 
obejmują:

mające na celu zweryfikowanie zgodności 
z przepisami określającymi wymogi 
dotyczące dobrostanu zwierząt podczas ich 
transportu obejmują:

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest doprecyzowanie, że oprócz przepisów sektorowych zastosowanie mają również 
zasady ogólne, o których mowa w art. 8 wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Przepisy zawarte w art. 34, dotyczące drugiej ekspertyzy, oraz w art. 36, dotyczące 
wyznaczania laboratorium urzędowego, nie dotyczą obowiązków właściwych organów.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Akty delegowane będą zawierać określone jednolite przepisy definiujące minimalne wymogi w 
zakresie kontroli, które będą dotyczyć wszystkich kategorii materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin.

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) posiada uprawnienia wystarczające 
do prowadzenia kontroli urzędowych, do 
jakich został oddelegowany;

Or. it

Uzasadnienie

Organ delegowany działa w imieniu właściwego organu oraz na jego rzecz. W trakcie 
wykonywania czynności objętych upoważnieniem organ delegowany wykonuje uprawnienia, 
jakie zostały mu nadane przez organ delegujący.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 w 
kontekście badań przesiewowych, 
ukierunkowanych badań przesiewowych i 
innych czynności urzędowych w 
przypadku braku przepisów Unii, o których 
mowa w ust. 1, można stosować każdą z 
metod, o których mowa w ust. 2. Ta sama 
zasada ma zastosowanie do innych 
czynności urzędowych.

Or. it

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Próbki należy pobierać, oznaczać oraz 
obchodzić się z nimi w sposób 
gwarantujący ich prawną, naukową i 
techniczną ważność. Rozmiar pobranej 
próbki powinien być taki, aby było 
możliwe ewentualne przeprowadzenie 
drugiej ekspertyzy, jeśli podmiot zażąda jej 
zgodnie z art. 34.

Or. it

Uzasadnienie

Druga ekspertyza powinna być przeprowadzona na tej samej pobranej próbce, dlatego też 
rozmiary próbki powinny umożliwiać jej zbadanie lub diagnozę.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) pobranie wystarczającej ilości innych
próbek w celu przeprowadzenia drugiej 
ekspertyzy; lub

(i) pobranie wystarczającej ilości próbek w 
celu przeprowadzenia drugiej ekspertyzy; 
lub

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką zaproponowaną do art. 33 ust. 6.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) towary wysłane jako próbki komercyjne 
lub handlowe bądź artykuły wystawowe, 
które nie są przeznaczone do 
wprowadzenia na rynek;

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

Nawet jeśli nie są to towary lub zwierzęta przeznaczone do spożycia przez ludzi, mogą one 
jednak generować wirusy i bakterie. Wziąwszy pod uwagę, że celem wniosku dotyczącego 
rozporządzenia jest zapobieganie w możliwie największym stopniu rozprzestrzenianiu się 
wirusów i bakterii mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, kontrole 
muszą dotyczyć również tej kategorii towarów i zwierząt.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwierzęta i towary przeznaczone do 
celów naukowych;

skreślona
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Or. it

Uzasadnienie

Nawet jeśli nie są to towary lub zwierzęta przeznaczone do spożycia przez ludzi, mogą one 
jednak generować wirusy i bakterie. Wziąwszy pod uwagę, że celem wniosku dotyczącego 
rozporządzenia jest zapobieganie w możliwie największym stopniu rozprzestrzenianiu się 
wirusów i bakterii mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, kontrole 
muszą dotyczyć również tej kategorii towarów i zwierząt.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku, w którym takie kontrole 
dotyczą zwierząt, powinny one być 
prowadzone przez urzędowego lekarza 
weterynarii lub pod jego nadzorem, a 
lekarz weterynarii może korzystać z 
pomocy odpowiednio przeszkolonych 
pracowników pomocniczych, pozostaje on 
jednak odpowiedzialny za przeprowadzone 
kontrole.

Or. it

Uzasadnienie

Podczas wykonywania swojej pracy lekarz weterynarii może korzystać z pomocy 
pracowników pomocniczych, pozostaje on jednak odpowiedzialny za kontrole.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) zwierząt domowych spełniających 
warunki określone w art. 5 
rozporządzenia wykonawczego 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
576/201350a.
__________
50a Rozporządzenie Parlamentu 



PR\1010118PL.doc 25/41 PE522.944v02-00

PL

Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z 
dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 
przemieszczania o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych oraz 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 
998/2003.

Or. it

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Decyzje dotyczące przesyłek zwierząt są 
podejmowane przez urzędowego lekarza 
weterynarii, a lekarz weterynarii może 
korzystać z pomocy odpowiednio 
przeszkolonych pracowników 
pomocniczych, pozostaje on jednak 
odpowiedzialny za przeprowadzone 
kontrole.

Or. it

Uzasadnienie

Podczas wykonywania swojej pracy lekarz weterynarii może korzystać z pomocy 
pracowników pomocniczych, pozostaje on jednak odpowiedzialny za kontrole.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia sobie odpowiednich 
zasobów do przeprowadzania kontroli 
urzędowych właściwe organy pobierają 
opłaty, mające na celu odzyskanie kosztów 
poniesionych przez nie w związku z:

1. W celu zapewnienia skutecznego
przeprowadzania kontroli urzędowych 
właściwe organy pobierają opłaty, mające 
na celu pokrycie kosztów poniesionych 
przez nie w związku z:

Or. it
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Uzasadnienie

Opłaty pobierane od podmiotów muszą przyczyniać się do pokrywania kosztów prowadzenia
kontroli urzędowych.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole urzędowe, o których mowa w lit. 
a) niniejszego ustępu, nie obejmują 
kontroli w sektorze produkcji podstawowej 
zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 17 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002, łącznie 
z agroprzetwarzaniem wykonywanym na 
miejscu.

Or. it

Uzasadnienie

Sektor produkcji podstawowej objęty jest specjalnym systemem kontroli w ramach wzajemnej 
zgodności w ramach płatności bezpośrednich przewidzianych we wspólnej polityce rolnej 
oraz przepisach wprowadzonych w ramach niedawnej reformy wspólnej polityki rolnej 
dotyczących finansowania, zarządzania i kontroli. Aby zapewnić spójność, sektor produkcji 
podstawowej powinien zostać wyłączony z obowiązku uiszczania obowiązkowych opłat.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kosztów szkolenia pracowników, o 
których mowa w lit. a), z wyłączeniem 
szkoleń koniecznych do uzyskania 
kwalifikacji niezbędnych, aby być 
zatrudnionym przez właściwe organy;

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

Koszty szkolenia pracowników prowadzących kontrole muszą być ponoszone przez właściwy 
organ.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli opłaty są ustalane zgodnie z art. 79 
ust. 1 lit. a), poziom opłaty stosowany w 
odniesieniu do każdego podmiotu określa 
się, uwzględniając historię przestrzegania 
przez podmiot przepisów, o których mowa 
w art. 1 ust. 2, potwierdzonej przez 
kontrole urzędowe, aby opłaty stosowane 
wobec podmiotów stale przestrzegających 
przepisów były niższe niż te stosowane 
wobec pozostałych podmiotów.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. it

Uzasadnienie

Dotyczy wersji włoskiej.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 
10 osób, których roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 mln
EUR, są zwolnione z uiszczania opłat 
przewidzianych w art. 77.

2. Przedsiębiorstwa, których roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
200 000 EUR, są zwolnione z uiszczania 
opłat przewidzianych w art. 77.

Or. it

Uzasadnienie

W Unii Europejskiej przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach łańcucha rolno-
spożywczego stanowią średnio 90%. Proponowane zwolnienie spowoduje nieuchronnie 
znaczną redukcję zasobów niezbędnych do utrzymania kontroli urzędowych. Zwolnienie 
powinno ograniczać się do niewielkich przedsiębiorstw, które z uwagi na swoje zdolności 
produkcyjne nie są w stanie ponosić kosztów kontroli. Zaproponowany próg obrotów jest na 
tę chwilę szacunkowy w perspektywie weryfikacji i zaproponowania progu, który będzie 
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stanowił zabezpieczenie dla niewielkich podmiotów.

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) w razie potrzeby współpracują z 
ośrodkami badawczymi Unii Europejskiej 
oraz ze służbami Komisji w trakcie 
opracowywania najwyższych standardów 
metod przeprowadzania analiz, badań lub 
diagnoz.

Or. it

Uzasadnienie

Komisja Europejska dysponuje ośrodkami badawczymi, jak na przykład Wspólne Centrum 
Badawcze (JRC), które mogą wspierać laboratoria urzędowe Unii Europejskiej w 
definiowaniu metod analizy oraz prób diagnostycznych na cele kontroli urzędowych.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu laboratoria 
referencyjne, o których mowa w art. 32 
akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 oraz art. 21 akapit pierwszy 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, 
stanowią laboratoria referencyjne Unii 
Europejskiej, których zadania i obowiązki, 
o których mowa w art. 92 niniejszego 
rozporządzenia, dotyczą odpowiednio:
a) organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO) oraz żywności i pasz 
modyfikowanych genetycznie;
b) dodatków paszowych.
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Or. it

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 
oraz rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu 
zwierząt przewidują wspólnotowe laboratoria referencyjne dla sektorów będących 
przedmiotem rozporządzeń. Powyższe laboratoria nie zostaną zniesione w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ust. 1 i 2 niniejszego artykułu mają 
zastosowanie bez uszczerbku dla art. 32 
akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 oraz zasad przyjętych w 
oparciu o art. 32 akapit czwarty i piąty 
tego rozporządzenia, jak również dla art. 
21 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) 
nr 1831/2003 oraz zasad przyjętych w 
oparciu o art. 21 akapit trzeci i czwarty 
tego rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 
oraz rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu 
zwierząt przewidują wspólnotowe laboratoria referencyjne dla sektorów będących 
przedmiotem rozporządzeń. Powyższe laboratoria nie zostaną zniesione w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) opracowanie i koordynację rozwoju 
metod oceny poziomu dobrostanu zwierząt 

c) przyczynienie się do opracowania i
koordynacji rozwoju metod oceny 
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oraz metod poprawy dobrostanu zwierząt; poziomu dobrostanu zwierząt oraz metod 
poprawy dobrostanu zwierząt;

Or. it

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 96a
Wyznaczanie ośrodków referencyjnych 
Unii Europejskiej na rzecz autentyczności 
i integralności łańcucha rolno-
spożywczego
1. Komisja może wyznaczyć w drodze 
aktów wykonawczych unijne ośrodki 
referencyjne, które wspierają działania 
Komisji i państw członkowskich, mające 
na celu zapobieganie celowym 
naruszeniom przepisów, o których mowa 
w art. 1 ust. 2, identyfikowanie ich i 
zwalczanie.

2. Wyznaczenia przewidziane w ust. 1 lit. 
a) odbywają się w ramach publicznej 
procedury wyboru i są poddawane 
regularnemu przeglądowi.
3. Ośrodki referencyjne Unii Europejskiej 
na rzecz autentyczności i integralności 
łańcucha rolno-spożywczego:

a) dysponują wysokim poziomem 
naukowej i technicznej wiedzy fachowej w 
odniesieniu do sektorów podlegających 
przepisom, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
oraz w odniesieniu do praktyk prawnych, 
mających zastosowanie w tych sektorach, 
wraz z wynikającą z powyższego 
umiejętnością prowadzenia i koordynacji 
badań na najbardziej zaawansowanym 
poziomie w przedmiocie autentyczności i 
integralności towarów, jak również 



PR\1010118PL.doc 31/41 PE522.944v02-00

PL

opracowywania, stosowania i 
zatwierdzania metod stosowanych w 
wykrywaniu celowych naruszeń 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2;

b) dysponują właściwie 
wykwalifikowanymi pracownikami 
odpowiednio przeszkolonymi w 
dziedzinach, o których mowa w lit. a), 
oraz niezbędnymi pracownikami 
pomocniczymi;
c) posiadają infrastrukturę, sprzęt i 
produkty niezbędne do wykonywania 
powierzonych im zadań lub mają do nich 
dostęp;
d) zapewniają to, że ich pracownicy 
dysponują dobrą znajomością 
międzynarodowych norm i praktyk w 
dziedzinach, o których mowa w lit. a), 
oraz że pracownicy ci uwzględniają w 
swojej pracy najnowsze zmiany w zakresie 
badań na szczeblu krajowym, unijnym i 
międzynarodowym w przedmiotowych 
dziedzinach.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapobiegania oszustwom w sektorze rolno-spożywczym konieczne jest wyznaczenie 
ośrodków referencyjnych Unii Europejskiej na rzecz autentyczności i integralności łańcucha 
rolno-spożywczego.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 96b 
Zakres obowiązków i zadań ośrodków 
referencyjnych Unii Europejskiej na rzecz 
autentyczności i integralności łańcucha 
rolno-spożywczego
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1. Ośrodki referencyjne Unii Europejskiej 
wyznaczone zgodnie z art. 96a ust. 1, 
według rocznych lub wieloletnich 
programów prac zatwierdzonych przez 
Komisję, są odpowiedzialne za 
następujące zadania:
a) dzielenie się wiedzą fachową w 
przedmiocie autentyczności i integralności 
towarów oraz metod wykrywania 
celowych naruszeń przepisów, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, w odniesieniu do 
praktyk prawnych mających zastosowanie 
do sektorów podlegających tym 
przepisom;
b) wykonywanie określonych analiz 
mających na celu zidentyfikowanie 
obszarów łańcucha rolno-spożywczego 
potencjalnie narażonych na celowe, 
spowodowane względami ekonomicznymi, 
naruszenia przepisów, o których mowa w 
art. 1 ust. 2, oraz udzielanie wsparcia przy 
opracowywaniu technik i protokołów 
poszczególnych kontroli urzędowych;
c) w razie potrzeby wykonywanie 
obowiązków, o których mowa w art. 92 
ust. 2 lit. a)–g);
d) w razie potrzeby ustanowienie i 
prowadzenie zbiorów lub baz danych 
poświadczonych materiałów 
referencyjnych służących do weryfikacji 
autentyczności bądź integralności 
towarów;
e) rozpowszechnianie wyników badań 
naukowych oraz innowacji 
technologicznych w dziedzinach 
wchodzących w zakres ich misji.

Or. it

Uzasadnienie

Tak jak w przypadku innych ośrodków referencyjnych Unii Europejskiej wskazane są zakres 
odpowiedzialności i obowiązki ośrodków referencyjnych Unii Europejskiej na rzecz 
autentyczności i integralności łańcucha rolno-spożywczego.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Niniejszy artykuł ma zastosowanie bez 
uszczerbku dla art. 32 akapit drugi 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz 
zasad przyjętych w oparciu o art. 32 
akapit czwarty i piąty tego rozporządzenia, 
jak również dla załącznika II 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 oraz 
zasad przyjętych w oparciu o art. 21 
akapit trzeci i czwarty tego 
rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy artykuł ma zastosowanie bez 
uszczerbku dla art. 32 akapit drugi 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz 
zasad przyjętych w oparciu o art. 32 
akapit czwarty i piąty tego rozporządzenia, 
jak również dla załącznika II 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 oraz 
zasad przyjętych w oparciu o art. 21 
akapit trzeci i czwarty tego 
rozporządzenia.

Or. it
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Poprawka 51

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. 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.

Or. it

Uzasadnienie

Jest to poprawka techniczna, ponieważ art. 26 wniosku dotyczącego rozporządzenia nie 
zawiera ust. 2.

Poprawka 52

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 148
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 
wprowadza się następujące zmiany:

skreślony

a) w art. 32 wprowadza się następujące 
zmiany:
(i) skreśla się akapit pierwszy i drugi;

(ii) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Wnioskodawcy ubiegający się o 
zezwolenie dotyczące genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy wnoszą 
wkład w koszty wykonywania zadań 
laboratorium referencyjnego Unii 
Europejskiej i krajowych laboratoriów 
referencyjnych wyznaczonych w tej 
dziedzinie zgodnie z art. 91 ust. 1 i art. 98 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXXX 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie numeru niniejszego 
rozporządzenia]”;
(iii) w akapicie piątym skreśla się wyrazy 
„i przepisów załącznika”;
(iv) w akapicie szóstym skreśla się wyrazy 
„i dostosowujące załącznik”;
b) skreśla się załącznik.

Or. it

Uzasadnienie

Laboratorium ds. żywności i pasz modyfikowanych genetycznie, o którym mowa w art. 32 
akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, zostaje utrzymane.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 149
Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 
wprowadza się następujące zmiany:

skreślony

a) art. 7 ust. 3 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„oświadczenie na piśmie, że trzy próbki 
dodatku paszowego zostały wysłane przez 
wnioskodawcę bezpośrednio do 
laboratorium referencyjnego Unii 
Europejskiej, o którym mowa w art. 21.”;
b) w art. 21 wprowadza się następujące 
zmiany:
(i) skreśla się akapity pierwszy, trzeci i 
czwarty;
(ii) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Wnioskodawcy ubiegający się o 
zezwolenie na stosowanie dodatków 
wnoszą wkład w koszty wykonywania 
zadań laboratorium referencyjnego Unii 
Europejskiej i krajowych laboratoriów 
referencyjnych wyznaczonych w tej 
dziedzinie zgodnie z art. 91 ust. 1 i art. 98 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXXX 
[Urząd Publikacji proszony jest o 
wstawienie numeru niniejszego 
rozporządzenia]”;
c) skreśla się załącznik II.

Or. it

Uzasadnienie

Wspólnotowe laboratorium referencyjne, o którym mowa w art. 21 akapit pierwszy 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, 
zostaje utrzymane.
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 161 – akapit pierwszy – litera a – podpunkt ii
Rozporządzenie (UE) nr […]/2013
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ośrodki referencyjne Unii 
Europejskiej na rzecz autentyczności i 
spójności łańcucha rolno-spożywczego.

Or. it

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 161 – akapit pierwszy – litera b
Rozporządzenie (UE) nr […]/2013
Artykuł 29 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, 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. it
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 162 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

b) art. 26 ust. 1 lit. b) ppkt (iv), 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. it

Uzasadnienie

Art. 26 ust. 1 lit. b) ppkt (iv) wchodzi w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 58

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. 150 lit. b), c) ppkt (i), 
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.

Or. it

Uzasadnienie

Lit. c) ppkt (i) wchodzi w zakres stosowania rozporządzenia, którego dotyczy wniosek.
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UZASADNIENIE

Bezpieczeństwo żywności zawsze odgrywało kluczową rolę w działaniach wspólnotowych. 
Zagwarantowanie wysokiego poziomu zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin w całym łańcuchu 
żywnościowym jest celem Traktatu o Unii Europejskiej, który na przestrzeni lat doprowadził 
do powstania zbioru aktów prawnych liczącego ok. 70 aktów prawnych, dzięki którym 
europejski przemysł rolno-spożywczy osiągnął uznane na szczeblu międzynarodowym 
poziomy bezpieczeństwa i jakości. 

W UE przemysł rolno-spożywczy jest pod względem znaczenia drugim sektorem, przy 
całkowitej produkcji łańcucha żywnościowego przynoszącej ok. 750 mld EUR rocznie, 
zatrudniającym ponad 48 mln osób: od produkcji podstawowej, po handel detaliczny oraz 
usługi gastronomiczne.

W łańcuchu żywnościowym kontrole urzędowe są kluczowe dla zagwarantowania wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia, jak również wdrożenia złożonego zestawu przepisów w całym 
łańcuchu rolno-spożywczym oraz zbudowania zaufania konsumentów. W przypadku sektora 
pasz i żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt kontrole podlegają obecnie przepisom 
rozporządzenia (WE) nr 882/2001, natomiast pozostałe obszary, jak na przykład kontrola 
pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w przypadku żywych zwierząt lub 
kontrola zdrowia roślin, podlegają przepisom odpowiednich regulacji.
Aby stworzyć zharmonizowane i ogólne ramy, we wniosku dotyczącym rozporządzenia 
jednym wspólnym aktem prawnym objęto kontrole dotyczące wszystkich obszarów łańcucha 
rolno-spożywczego (aktualnie objętych ok. 16 aktami ustawodawczymi – rozporządzeniami i 
dyrektywami), proponując pogłębioną analizę obowiązujących przepisów w celu 
wyeliminowania pokrywających się zapisów oraz umożliwiając proporcjonalne i elastyczne 
podejście, aby w szybszy sposób reagować na sytuacje awaryjne, na przykład poprzez 
utworzenie przyspieszonych procedur akredytacji laboratoriów urzędowych.

Ogół ram prawnych obowiązujących dotychczas w UE okazał się skuteczny w zapobieganiu 
zagrożeniom i eliminowaniu ich. Produkty pochodzące z UE są jednymi z najbardziej 
bezpiecznych na świecie właśnie dzięki kontrolom, jakim są poddawane. Niemniej jednak 
współczesny rynek ogólnoświatowy, w szczególności coraz dłuższy i bardziej złożony 
łańcuch rolno-spożywczy, naraża Unię Europejską na nowe zagrożenia i wymaga 
nieustannego usprawniania kontroli w całym łańcuchu rolno-spożywczym. Wśród braków, 
jakie zauważono w obowiązujących obecnie przepisach wymagających dalszego 
usprawnienia, są między innymi:

– konieczność uproszczenia ogólnych ram prawnych, które cechują się fragmentarycznością, 
nakładaniem się przepisów oraz powodują rozbieżne interpretacje i stosowanie na szczeblu 
krajowym;

– konieczność bardziej spójnego stosowania zasady „kontroli opartych na analizie ryzyka”;

– konieczność rozwiązania wszystkich aktualnych wątpliwości dotyczących długoterminowej 
trwałości kontroli urzędowych poprzez zagwarantowanie odpowiedniego i spójnego 
finansowania tych kontroli;
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– konieczność zagwarantowania spójności podejścia między wszystkimi sektorami. Ponadto 
w odniesieniu do opłat należy zapewnić przejrzystość metody ich obliczania i ogólny dostęp 
do niej;

– konieczność bardziej systematycznego i spójnego stosowania instrumentów współpracy 
administracyjnej oraz systemów informacyjnych służących do zarządzania informacjami.

W świetle powyższych spostrzeżeń sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji Europejskiej dotyczący stworzenia wspólnych i zharmonizowanych ram 
proceduralnych kontroli urzędowych, służący tym samym realizacji celów komunikatu w 
sprawie inteligentnych regulacji w Unii Europejskiej. Sprawozdawca uważa, że wniosek 
dotyczący rozporządzenia spełnia założenie zapewnienia spójności całemu systemowi 
kontroli i próbuje się w nim w miarę możliwości nie pozostawiać miejsca na interpretacje w 
chwili wprowadzenia rozporządzenia w życie w państwach członkowskich.
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wspólne podejście, które zawarto we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia, i popiera podejście do kontroli opartych na analizie ryzyka.
Uważa ponadto, że w przypadku kontroli granicznych oraz sektora mięsa nie można i nie 
należy obniżać progów nadzoru, dlatego też kontrole powinno się powierzyć wysoko 
wykwalifikowanym pracownikom, którzy będą w stanie zidentyfikować możliwe ryzyko i 
zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Minimalna częstotliwość kontroli
Harmonizacja częstotliwości kontroli da konsumentom gwarancję bezpieczeństwa, dlatego też 
sprawozdawca proponuje minimalną częstotliwość opartą na ocenie ryzyka, określaną w 
różny sposób dla każdego z produktów, procesów lub działań, dzięki czemu będzie możliwe 
uniknięcie znacznych różnic między jednym a drugim państwem członkowskim, jak różnice 
obserwowane w sektorze mleczarskim, gdzie w niektórych państwach kontrole odbywają się
raz na dziesięć lat, w innych w odstępach rocznych. Powyższe przekłada się nie tylko na cenę 
końcową, lecz może mieć również wpływ na bezpieczeństwo produktu wprowadzanego na 
rynek. Należy zatem utworzyć atmosferę budującą zaufanie konsumentów poprzez jednolity 
system kontroli przeprowadzanych z jednakową częstotliwością w każdym z państw 
członkowskich UE.

Oszustwa żywieniowe
Złożone prawodawstwo nie uchroniło jednak europejskich konsumentów przed możliwymi 
oszustwami żywieniowymi, czego dowodzi niedawna afera z koniną. Zatem aby możliwie 
najbardziej ograniczyć pojawianie się nowych przypadków, sprawozdawca proponuje 
utworzyć europejskie ośrodki referencyjne, których szczególnym zadaniem będzie 
opracowywanie i zatwierdzanie metod, jakie będą używane w przypadku celowych naruszeń 
przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2 wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Zwolnienia mikroprzedsiębiorstw z opłat oraz opłaty
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zasadę zwolnienia mikroprzedsiębiorstw z 
uiszczania opłat obowiązkowych i popiera ją, jednak uważa, że wskazane kryteria są zbyt 
szerokie i wiązałyby się ze zwolnieniem z opłat średnio między 80% a 90% przedsiębiorstw, 
które działają w sektorze rolno-spożywczym. Skutkiem wprowadzenia takiego przepisu 
mogłoby być zmniejszenie liczby kontroli lub podniesienie opłat wobec przedsiębiorstw, 
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których roczny obrót lub bilans przekracza 2 mln EUR. W związku z powyższym 
sprawozdawca proponuje obniżyć próg do 200 000 EUR, lecz próg ten jest obecnie progiem 
szacunkowym i konieczne jest zbadanie tematu, w wyniku którego, zdaniem sprawozdawcy, 
możliwe będzie wskazanie progu wykluczenia zabezpieczającego te mikroprzedsiębiorstwa, 
które faktycznie z uwagi na swoje zdolności produkcyjne nie są w stanie ponosić kosztów 
kontroli.
Zdaniem sprawozdawcy przy obliczaniu wysokości opłat nie należy uwzględniać kosztów 
szkolenia pracowników przeprowadzających kontrole, ponieważ szkolenia takie powinny 
leżeć w całości po stronie właściwego organu i stanowić gwarancję jakości świadczonych 
usług. Ponadto opłaty pobierane przez właściwe organy muszą w pełni pokrywać koszty 
kontroli.

Wziąwszy pod uwagę, że przed przygotowaniem sprawozdania nie było możliwości wymiany 
opinii, sprawozdawca uznał, iż obecnie powinien skupić się wyłącznie na głównych 
aspektach, zastrzegając sobie możliwość późniejszej interwencji i zaproponowania dalszych 
zmian do proponowanego tekstu.


