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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

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

***III Zwykła procedura prawodawcza (trzecie czytanie)

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

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

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 dobrowolnego etykietowania 
wołowiny
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0525),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 43 ust. 2 i art. 168 ust. 4 lit. b) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek 
Parlamentowi (C7-0227/2011),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
7 grudnia 2011 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia ...2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(A7–0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

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 swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 ...
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Poprawka 1

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 należy 
ustanowić system oparty na zasadzie 
dobrowolności, w ramach którego jedynie
posiadacze zwierząt, którzy mogliby w 
krótkim czasie zacząć czerpać z tego 
korzyści ekonomiczne, mieliby możliwość 
wyboru systemu identyfikacji 
elektronicznej.

Or. fr

Poprawka 2

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. Zatem do informacji 
wykraczających poza elementy wymagane 
w art. 13 i 15 rozporządzenia (WE) nr 
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1760/2000 dotyczących obowiązkowego 
systemu etykietowania mięsa wołowego 
będzie miało zastosowanie obowiązujące 
prawodawstwo horyzontalne, w tym 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności1.
_____________
1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

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, 

(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, 
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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.

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.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków dotyczących wykonania 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do rejestracji gospodarstw stosujących 
alternatywne środki identyfikacji, 
właściwości technicznych i trybu wymiany 
danych między skomputeryzowanymi 
bazami danych państw członkowskich, 
formy i konstrukcji środków identyfikacji, 
procedur i norm technicznych w zakresie 
wdrażania systemów identyfikacji 
elektronicznej, formatu paszportów i 
rejestrów prowadzonych w każdym 
gospodarstwie oraz zasad dotyczących 
stosowania sankcji nakładanych przez 
państwa członkowskie na posiadaczy 

(23) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków dotyczących wykonania 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do rejestracji gospodarstw stosujących 
alternatywne środki identyfikacji, 
właściwości technicznych i trybu wymiany 
danych między skomputeryzowanymi 
bazami danych państw członkowskich,
uznania, że system wymiany danych 
między państwami członkowskimi jest w 
pełni operacyjny formy i konstrukcji 
środków identyfikacji, procedur i norm 
technicznych w zakresie wdrażania 
systemów identyfikacji elektronicznej, 
formatu paszportów i rejestrów 
prowadzonych w każdym gospodarstwie,
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zwierząt zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1760/2000, Komisji należy przekazać 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

zasad dotyczących stosowania sankcji 
nakładanych przez państwa członkowskie 
na posiadaczy zwierząt zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 oraz 
zasad niezbędnych do zapewnienia 
właściwej zgodności z przepisami 
dotyczącymi w szczególności poziomu 
kontroli, sankcji administracyjnych i 
maksymalnych terminów, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, Komisji 
należy przekazać uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

Or. fr

Poprawka 5

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 korzystające z tej 
możliwości przekazują Komisji tekst 
takich przepisów krajowych. Z kolei 
Komisja przekazuje pozostałym państwom 
członkowskim w języku łatwo 
zrozumiałym w tych państwach 
członkowskich streszczenie przepisów 
krajowych mających zastosowanie w 
przypadku przemieszczania zwierząt do 
państw członkowskich, które wybrały 
obowiązkowy system identyfikacji 
elektronicznej. 

Or. fr
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Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szkolenia Informowanie

Or. fr

Poprawka 7

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. Informacje te będą dostarczane 
adresatowi bezpłatnie, za każdym razem, 
gdy odpowiednie przepisy ulegną zmianie, 
i tak często, jak to konieczne.

Or. fr
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Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczegółowych informacji, które można 
umieszczać na etykietach; 

skreślone

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

Or. fr

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 19 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000
Artykuł 23 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 23a

Monitorowanie zmian
Najpóźniej pięć lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie, któremu w razie 
potrzeby towarzyszyć będą odpowiednie 
wnioski dotyczące wdrożenia niniejszych 
przepisów i niezbędnych zmian w celu 
osiągnięcia lub zachowania optymalnego 
poziomu bezpieczeństwa żywności.”

Or. fr



PE478.718v01-00 12/13 PR\888691PL.doc

PL

UZASADNIENIE

Przedmiot wniosku dotyczącego rozporządzenia 

Omawiany wniosek dotyczący rozporządzenia ma za zadanie sprostać trzem nowym istotnym 
wyzwaniom: 

1) uwzględnieniu w rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 nowych technologii w zakresie 
identyfikacji elektronicznej bydła,
2) uproszczeniu przepisów dotyczących etykietowania mięsa wołowego,
3) aktualizacji zasad dotyczących uprawnień przyznawanych Komisji w celu uwzględnienia 
wejścia w życie Traktatu z Lizbony oraz nowych przepisów w zakresie aktów delegowanych 
i aktów wykonawczych. 

W ostatecznym rozrachunku chodzi o zapewnienie jasności i wykonalności prawodawstwa 
dotyczącego identyfikacji i identyfikowalności bydła oraz o osiągnięcie dzięki temu 
optymalnego poziomu bezpieczeństwa żywności.

Stanowisko sprawozdawczyni

Bezpieczeństwo żywności to jeden z głównych przedmiotów troski obywateli europejskich. 
Prawodawstwo europejskie musi zatem zapewnić jego optymalny poziom za pośrednictwem 
aktualizowanych i wzmacnianych przepisów, wprowadzanych tak często, jak tylko powstanie 
ku temu potrzeba. I tak w 1997 r. po wybuchu kryzysu związanego z gąbczastą encefalopatią 
bydła (BSE) Unia Europejska przyjęła surowe przepisy dotyczące identyfikacji i 
identyfikowalności bydła. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje obecny wniosek 
ustawodawczy Komisji, gdyż zwiększy on bezpieczeństwo mięsa wołowego z punktu 
widzenia konsumentów. Proponuje ona jednak dodatkowe uściślenia w stosunku do każdego 
z trzech zagadnień poruszonych w tym tekście. 

1) Identyfikacja elektroniczna

Identyfikacja elektroniczna bydła umożliwia otrzymywanie bardziej wiarygodnych danych, 
co wzmacnia system identyfikowalności, a więc i bezpieczeństwo żywności. Ponadto pozwala 
ona przyspieszyć rejestrację bydła, zautomatyzować pewne zadania i zapewnić skuteczniejsze 
zarządzanie stadem. Należy zatem sprzyjać rozwojowi tej nowej technologii. Konieczne jest 
jednak pewne dostosowanie obowiązującego prawodawstwa, zwłaszcza w celu uznania 
identyfikacji elektronicznej za oficjalne narzędzie identyfikacji bydła. Trzeba też zadbać 
o harmonizację norm technicznych, aby uniknąć ewentualnej niespójności w rozwoju tej 
metody identyfikacji oraz braku interoperacyjności między systemami krajowymi. 

Niemniej ze względu na znaczne zróżnicowanie sytuacji hodowli bydła w UE, identyfikacja 
elektroniczna powinna nadal być dobrowolna dla hodowców, chyba że państwo członkowskie 
postanowi wprowadzić ją jako obowiązkową na swoim terytorium. Sprawozdawczyni w pełni 
popiera to podejście, polegające na zachęcaniu hodowców do wyboru tej technologii, a nie na 
jej narzucaniu. Dużym gospodarstwom i niektórym sektorom hodowli, które dostrzegają 
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więcej możliwych zastosowań identyfikacji elektronicznej niż inne, najlepiej umożliwić 
wybór tej nowej metody szybciej niż w przypadku pozostałych. Dzięki omawianemu 
rozporządzeniu, poprzez rozszerzenie rynku systemów elektronicznych sprawozdawczyni ma 
nadzieję na obniżkę cen i ostateczne rozpowszechnienie tej metody identyfikacji w ślad za 
zmianami zachodzącymi na całym świecie.

Idąc dalej niż propozycje Komisji sprawozdawczyni wnioskuje, by informacje pochodzące od 
uczestników systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt były z jednej strony „bezpłatne dla 
adresata” w celu ochrony drobnych hodowców i innych uczestników systemu identyfikacji, 
a z drugiej strony były dostarczane „tak często, jak to konieczne”, aby uwzględnić 
dostosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 oraz aktów delegowanych i 
wykonawczych, które zostaną dostosowane na podstawie tego rozporządzenia. Ponadto aby 
nie utrudniać handlu na rynku wewnętrznym, sprawozdawczyni uważa za konieczne, by 
Komisja informowała państwa członkowskie o systemach dopuszczanych na terytoriach tych 
państw członkowskich, które zdecydowały się na obowiązkowy system identyfikacji 
elektronicznej. 

2) Uproszczenie etykietowania

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja pragnie uprościć 
etykietowanie mięsa wołowego, skreślając przepisy dotyczące dobrowolnego systemu 
etykietowania. Rzeczywiście stanowią one istotne obciążenie administracyjne, którego nie 
kompensują wystarczająco duże korzyści. Sprawozdawczyni uważa jednak, że te aspekty 
związane ze etykietowaniem mięsa wołowego są objęte prawodawstwem horyzontalnym i nie 
powinny być przedmiotem przyznania uprawnień Komisji. Rolę redaktora tekstów 
ustawodawczych powinien odgrywać wyłącznie prawodawca.

3) Uprawnienia przyznawane Komisji

Sprawozdawczyni zgadza się, by przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania pewnych 
aktów delegowanych i wykonawczych. Przypomina ona jednak, że przekazanie uprawnień 
może w każdej chwili zostać odwołane przez Parlament Europejski lub Radę oraz że 
prawodawcy muszą być w pełni informowani o przygotowywaniu aktów opartych na 
rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000. Ponadto sprawozdawczyni zwraca się do Komisji 
o przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie najpóźniej pięć lat po wejściu w 
życie omawianego rozporządzenia sprawozdania, któremu w razie potrzeby towarzyszyć będą 
odpowiednie wnioski dotyczące wdrożenia omawianych przepisów i niezbędnych zmian w 
celu osiągnięcia lub zachowania optymalnego poziomu bezpieczeństwa żywności.


