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PR_COD_1app

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

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

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

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

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

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

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

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

Poprawki do tekstu legislacyjnego

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

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego 
decyzję Rady 79/542/EWG ustalającą wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i 
ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw 
weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich 
świeżego mięsa.
(COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza:  pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0516),

– uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 37 oraz art. 152 ust. 4 lit. (b) traktatu WE, zgodnie z 
którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0211/2009),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. 
„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 43 ust. 2 i art. 168 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej,

– 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 (A7– 0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko zatwierdzające wniosek Komisji;

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

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i 
parlamentom krajowym.
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UZASADNIENIE

Wstęp

Dyrektywa 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i 
inspekcji weterynaryjnej przed przywozem z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i 
świeżego mięsa lub produktów mięsnych przewiduje w art. 3 ust. 1, że Rada, działając na 
wniosek Komisji, sporządza wykaz państw lub części państw, z których państwa 
członkowskie zezwalają na przywóz bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa.

Na mocy art. 3 ust. 1 Rada sporządziła taki wykaz i zamieściła go w decyzji 79/542/EWG. 
Przez lata wykaz ten mógł być i był często zmieniany w ramach procedury komitologii.

Dyrektywę 72/462/EWG uchylono w 2004 r. dyrektywą 2004/68, która w art. 20 gwarantuje 
ciągłość obowiązywania decyzji 79/542/EWG, artykuł ten brzmi:

„Przepisy wykonawcze ustanowione na podstawie decyzji przyjętych dla przywozu żywych 
zwierząt, mięsa oraz produktów mięsnych na mocy dyrektywy 72/462/EWG, jak wymieniono 
w załączniku V do tej dyrektywy, pozostają w mocy do czasu zastąpienia ich przez środki 
przyjęte na podstawie nowych ram regulacyjnych”.

Co więcej, w dyrektywie 2004/41/WE w art. 4 ust. 3 lit. c) zawarto odniesienie do przepisów 
wdrażających przyjętych w oparciu o dyrektywę 72/462/EWG, jako do przepisów, które nadal 
obowiązują mutatis mutandis, do czasu przyjęcia przepisów na podstawie rozporządzeń 
852/2004, 853/2004 i 854/2004.

Jednocześnie Komisja zaproponowała:

1. uchylenie w drodze procedury współdecyzji decyzji 79/542/EWG;

2. zastąpienie decyzji 79/542/EWG w drodze procedury komitologii (procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą) rozporządzeniem Komisji kodyfikującym wszelkie 
odnośnie zmiany wprowadzone na przestrzeni lat w drodze procedury komitologii, które 
będzie podlegało częstej modyfikacji w krótkim terminie w celu uwzględnienia nowych 
okoliczności.

Można by uznać, że decyzja ta przestaje automatycznie obowiązywać w momencie 
zastąpienia jej rozporządzeniem (zob. art. 20 dyrektywy 2004/68 powyżej), jednak dla 
jasności i przejrzystości nie tylko wśród państw członkowskich oraz organów 
odpowiedzialnych za wdrażanie tych przepisów, lecz również wśród krajów trzecich 
eksportujących dane produkty do UE, Komisja opowiedziała się za bardziej radykalnym 
podejściem, wnioskując o uchylenie w drodze procedury współdecyzji.

Sprawozdawca zgadza się z tym i wnioskuje o przyjęcie bez poprawek.


