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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (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 zaznaczone są 
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 w 
sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych
(COM(2012)0089 – C7-0080/2012 – 2012/0039(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0089),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 168 ust. 4 litera b Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-
0080/2012),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 
2012 r.1,

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

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2012),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

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

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

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C … z …, s. …
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Poprawka 1
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W dyrektywie Rady 92/65/EWG z dnia 
13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania 
dotyczące zdrowia zwierząt regulujące 
handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, 
nasienia, komórek jajowych i zarodków 
nieobjętych wymaganiami dotyczącymi 
zdrowia zwierząt ustanowionymi w 
szczególnych zasadach Wspólnoty 
określonych w załączniku A pkt I do 
dyrektywy 90/425/EWG1ustanawia się m. 
in. wymogi dotyczące zdrowia zwierząt 
mające zastosowanie do handlu i przywozu 
psów, kotów i fretek, które są zwierzętami 
należącymi do gatunków podatnych na 
wściekliznę. Ponieważ gatunki te również 
trzyma się jako zwierzęta domowe i często 
podlegają one przemieszczeniu w celach 
niehandlowych wraz z ich właścicielem w 
obrębie Unii lub do niej, w niniejszym 
rozporządzeniu należy określić wymogi 
dotyczące zdrowia zwierząt mające 
zastosowanie do przemieszczania o 
charakterze niehandlowym tych gatunków 
do państw członkowskich. Gatunki te 
wymienia się w części A załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia.

(5) W dyrektywie Rady 92/65/EWG z dnia 
13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania 
dotyczące zdrowia zwierząt regulujące 
handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, 
nasienia, komórek jajowych i zarodków 
nieobjętych wymaganiami dotyczącymi 
zdrowia zwierząt ustanowionymi w 
szczególnych zasadach Wspólnoty 
określonych w załączniku A pkt I do 
dyrektywy 90/425/EWG2ustanawia się m. 
in. wymogi dotyczące zdrowia zwierząt 
mające zastosowanie do handlu i przywozu 
psów, kotów i fretek, które są zwierzętami 
należącymi do gatunków podatnych na 
wściekliznę. Ponieważ gatunki te również 
trzyma się jako zwierzęta domowe, które
często towarzyszą ich właścicielowi lub 
innej upoważnionej osobie podczas 
przemieszczania się w celach 
niehandlowych w obrębie Unii lub do niej, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić wymogi dotyczące zdrowia 
zwierząt mające zastosowanie do 
przemieszczania o charakterze 
niehandlowym tych gatunków do państw 
członkowskich. Gatunki te wymienia się w 
części A załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zwiększenie czytelności tekstu dla jego użytkowników.

Poprawka 2
                                               
1 Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.
2 Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.
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Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wykaz ten powinien ponadto 
obejmować wszystkie gatunki ptaków, z 
wyjątkiem drobiu objętego zakresem 
stosowania dyrektywy 92/65/EWG i 
dyrektywy Rady 2009/158/WE z dnia 30 
listopada 2009 r. w sprawie warunków 
zdrowotnych zwierząt, regulujących handel 
wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw 
trzecich drobiu i jaj wylęgowych1, oraz 
gryzonie i króliki domowe.

(8) Wykaz ten powinien ponadto 
obejmować wszystkie gatunki ptaków, z 
wyjątkiem drobiu objętego zakresem 
stosowania dyrektywy 92/65/EWG i 
dyrektywy Rady 2009/158/WE z dnia 30 
listopada 2009 r. w sprawie warunków 
zdrowotnych zwierząt, regulujących handel 
wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw 
trzecich drobiu i jaj wylęgowych2, oraz 
gryzonie i króliki, za wyjątkiem zwierząt 
przeznaczonych do produkcji żywności 
oraz zwierząt określonych w załączniku I 
do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego 
szczególne przepisy dotyczące higieny w 
odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego1.
_______
1 Dz.U. L 139, s. 55.

Or. de

Poprawka 3
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu wyraźnego rozróżnienia 
między zasadami mającymi zastosowanie 
do przemieszczania do celów 
niehandlowych a zasadami mającymi 
zastosowanie do przywozu do Unii z 
państw trzecich psów, kotów i fretek 
objętych wymogami dotyczącymi zdrowia 
zwierząt określonymi w dyrektywie 

(12) W celu wyraźnego rozróżnienia 
między zasadami mającymi zastosowanie 
do przemieszczania do celów 
niehandlowych a zasadami mającymi 
zastosowanie do przywozu do Unii z 
państw trzecich psów, kotów i fretek 
objętych wymogami dotyczącymi zdrowia 
zwierząt określonymi w dyrektywie 

                                               
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74.
2 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74.
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92/65/EWG oraz do handlu tymi 
zwierzętami wewnątrz Unii należy w 
niniejszym rozporządzeniu zdefiniować nie 
tylko zwierzę domowe, ale również 
przemieszczanie o charakterze 
niehandlowym takich zwierząt jako 
przemieszczanie, z którym ani 
bezpośrednio ani pośrednio nie wiąże się 
zysk finansowy ani przeniesienie tytułu 
własności i którego celem nie jest 
uzyskanie zysku finansowego ani 
przeniesienie tytułu własności.

92/65/EWG oraz do handlu tymi 
zwierzętami wewnątrz Unii należy w 
niniejszym rozporządzeniu zdefiniować nie 
tylko zwierzę domowe, ale również 
przemieszczanie o charakterze 
niehandlowym takich zwierząt jako 
przemieszczanie, podczas którego 
zwierzęciu domowemu towarzyszy jego 
właściciel lub osoba upoważniona.
Doświadczenie pokazuje, że podczas tego 
rodzaju przemieszczania nie zawsze 
istnieje możliwość, by zwierzę znajdowało 
się przez cały czas bezpośrednio przy 
swoim właścicielu lub osobie 
upoważnionej. W stosownie 
uzasadnionych i udokumentowanych 
przypadkach należy uznać, że 
przemieszczanie zwierząt powinno 
odbywać się w towarzystwie ich 
właściciela lub osoby upoważnionej, jeśli 
zwierzę domowe podlega przemieszczaniu 
przez okres dłuższy niż pięć dni bez 
przerwy lub zmiany otoczenia.

Or. de

Poprawka 4
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Doświadczenie ze stosowaniem 
dotychczasowych przepisów pokazuje, że 
może dochodzić do świadomego 
ukrywania handlu zwierzętami 
określonymi w części A załącznika I. Aby 
ograniczyć rozprzestrzenianie się tego 
rodzaju praktyk, należy dodać w części A 
załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia maksymalną liczbę 
wymienionych w niej zwierząt domowych, 
które mogą towarzyszyć ich właścicielowi 
lub osobie upoważnionej. Należy dopuścić 
możliwość przekroczenia tej maksymalnej 
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liczby, jednak tylko w określonych i 
zdefiniowanych okolicznościach.

Or. de

Poprawka 5
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W wyniku poprawy sytuacji związanej 
z wścieklizną w Unii Irlandia, Malta, 
Szwecja i Zjednoczone Królestwo 
zrezygnowały z systemu obowiązkowej 
sześciomiesięcznej kwarantanny, który 
stosowały od kilkudziesięciu lat w 
odniesieniu do określonych zwierząt 
domowych przemieszczanych na swoje 
terytoria, na rzecz alternatywnego, mniej 
restrykcyjnego systemu, określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 998/2003, w 
ramach którego zapewnia się równoważny 
poziom bezpieczeństwa. Te państwa 
członkowskie wymieniono w części A 
załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 
998/2003 i do dnia 31 grudnia 2011 r. 
oprócz ważnego szczepienia przeciwko 
wściekliźnie państwa te miały przed 
wprowadzeniem poddawać domowe psy i 
koty pochodzące z innych państw 
członkowskich i z określonych państw i 
terytoriów trzecich badaniom skuteczności 
szczepienia przeciwko wściekliźnie 
zgodnie z przepisami krajowymi.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Tekst nie ma już istotnego znaczenia dla nowo sporządzonego rozporządzenia.

Poprawka 6
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Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W części B sekcja 1 w załączniku II 
do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 
określono wykaz pozostałych państw 
członkowskich, w tym krajów i terytoriów, 
które do celów przedmiotowego 
rozporządzenia uznaje się za część tych 
państw członkowskich, ponieważ do 
zwierząt należących do gatunków 
wymienionych w załączniku I do tego 
rozporządzenia mają zastosowanie 
krajowe warunki dotyczące 
przemieszczania, lub za porównywalne do 
państw członkowskich w sytuacjach, w 
których zwierzęta te są przemieszczane do 
celów niehandlowych między państwami 
członkowskimi a tymi krajami i 
terytoriami.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie
Tekst nie ma już istotnego znaczenia dla nowo sporządzonego rozporządzenia.

Poprawka 7
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Biorąc pod uwagę zakończenie 
systemu przejściowego przewidzianego w 
rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 i mając 
na względzie przejrzystość przepisów Unii 
należy określić w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia wykaz państw 
członkowskich obejmujący Irlandię, 
Maltę, Szwecję i Zjednoczone Królestwo, 
terytoria, które stanowią część państw 
członkowskich, i Gibraltar oraz uściślić w 

skreślony
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niniejszym rozporządzeniu warunki 
dotyczące zdrowia zwierząt mające 
zastosowanie do przemieszczania o 
charakterze niehandlowym zwierząt 
domowych należących do gatunków 
wymienionych w załączniku I część A do 
państwa członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego oraz z państw i terytoriów 
trzecich.

Or. de

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy zastosować definicję państw członkowskich przyjętą w traktatach 
UE, w związku z czym załącznik II staje się zbędny.

Poprawka 8
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 
stanowi również, że w okresie 
przejściowym zwierzę domowe należące 
do jednego z gatunków wymienionych w 
częściach A i B załącznika I do tego 
rozporządzenia należy uznać za 
zidentyfikowane, jeżeli posiada wyraźnie 
czytelny tatuaż lub elektroniczny system 
identyfikacji („transponder”). Należy 
zatem uściślić w niniejszym 
rozporządzeniu zasady dotyczące 
znakowania zwierząt domowych 
należących do gatunków wymienionych w 
załączniku I część A, w tym kwalifikacje 
wymagane od osób przeprowadzających 
znakowanie, po upływie okresu 
przejściowego w dniu 3 lipca 2011 r.

(17) Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 
stanowi również, że w okresie 
przejściowym zwierzę domowe należące 
do jednego z gatunków wymienionych w 
częściach A i B załącznika I do tego 
rozporządzenia należy uznać za 
zidentyfikowane, jeżeli posiada wyraźnie 
czytelny tatuaż lub elektroniczny system 
identyfikacji („transponder”). Należy 
zatem ustanowić w niniejszym 
rozporządzeniu zasady dotyczące 
znakowania zwierząt domowych 
należących do gatunków wymienionych w 
załączniku I część A po upływie okresu 
przejściowego w dniu 3 lipca 2011 r.

Or. de

Poprawka 9
Horst Schnellhardt



PR\909117PL.doc 11/92 PE492.919v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Znakowanie zwierząt przy użyciu 
transpondera to poważny zabieg, do 
przeprowadzenia którego wymagane są 
określone kwalifikacje. Dlatego tego 
rodzaju znakowanie powinni 
przeprowadzać jedynie lekarze weterynarii 
upoważnieni przez właściwe organy.

Or. de

Poprawka 10
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Szczepionki przeciwko wściekliźnie 
podawane zwierzętom domowym 
należącym do gatunków wymienionych w 
załączniku I część A w wieku poniżej 
trzech miesięcy mogą nie wywoływać 
odporności ochronnej ze względu na 
wysokie miano przeciwciał matczynych. 
Producenci szczepionek zalecają zatem, 
aby nie szczepić młodych zwierząt, które 
nie osiągnęły tego wieku. W związku z 
tym w celu zezwolenia na przemieszczanie 
o charakterze niehandlowym młodych 
zwierząt należących do gatunków 
wymienionych w załączniku I część A, 
które nie zostały zaszczepione przeciwko 
wściekliźnie, w niniejszym rozporządzeniu 
należy ustanowić określone środki 
ostrożności, które należy przedsięwziąć, 
oraz umożliwić państwom członkowskim 
udzielanie zezwoleń na takie 
wprowadzanie na ich terytorium, jeżeli 
młode zwierzęta spełniają wymagania tych 
środków.

(20) Szczepionki przeciwko wściekliźnie 
podawane zwierzętom domowym 
należącym do gatunków wymienionych w 
załączniku I część A w wieku poniżej 
trzech miesięcy mogą nie wywoływać 
odporności ochronnej ze względu na 
wysokie miano przeciwciał matczynych. 
Producenci szczepionek zalecają zatem, 
aby nie szczepić młodych zwierząt, które 
nie osiągnęły tego wieku. W związku z 
tym w celu zezwolenia na przemieszczanie 
o charakterze niehandlowym młodych 
zwierząt należących do gatunków 
wymienionych w załączniku I część A, 
które nie zostały zaszczepione przeciwko
wściekliźnie, bądź zostały zaszczepione, 
ale jeszcze się na nią nie uodporniły, w 
niniejszym rozporządzeniu należy 
ustanowić określone środki ostrożności, 
które należy przedsięwziąć, oraz 
umożliwić państwom członkowskim 
udzielanie zezwoleń na takie 
wprowadzanie na ich terytorium, jeżeli 
młode zwierzęta spełniają wymagania tych 
środków.
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Or. de

Poprawka 11
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu uproszczenia warunków w 
zakresie przemieszczania o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych 
należących do gatunków wymienionych w 
załączniku I część A między państwami 
członkowskimi o równoważnym 
właściwym stanie ochrony w zakresie 
wścieklizny w niniejszym rozporządzeniu 
należy również przewidzieć możliwość 
przyjęcia warunków dotyczących 
odstępstwa od wymogu stosowania 
szczepienia przeciwko wściekliźnie. Środki 
te powinny opierać się na 
zweryfikowanych informacjach 
naukowych i być stosowane 
proporcjonalnie do zagrożenia dla zdrowia 
publicznego lub dla zdrowia zwierząt 
związanego z przemieszczaniem o 
charakterze niehandlowym zwierząt 
podatnych na zakażenie wścieklizną. 
Powinny one obejmować zasady dotyczące 
klasyfikacji państw członkowskich i ich 
części, a także procedury zobowiązujące 
państwa członkowskie, które wymagają 
stosowania odstępstwa, do stałego 
uzasadniania powodów jego stosowania. 
Należy również przewidzieć określenie 
wykazu państw członkowskich, 
sklasyfikowanych na podstawie zasad 
klasyfikacji państw członkowskich lub ich 
części, w akcie wykonawczym, który 
należy przyjąć zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

(21) W celu uproszczenia warunków w 
zakresie przemieszczania o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych 
należących do gatunków wymienionych w 
załączniku I część A między państwami 
członkowskimi o równoważnym 
właściwym stanie ochrony w zakresie 
wścieklizny i bardzo niewielkim ryzyku 
wprowadzenia na ich terytorium 
wścieklizny w niniejszym rozporządzeniu 
należy również przewidzieć możliwość 
przyjęcia warunków dotyczących 
odstępstwa od wymogu stosowania 
szczepienia przeciwko wściekliźnie. Środki 
te powinny opierać się na 
zweryfikowanych informacjach 
naukowych i być stosowane 
proporcjonalnie do zagrożenia dla zdrowia 
publicznego lub dla zdrowia zwierząt 
związanego z przemieszczaniem o 
charakterze niehandlowym zwierząt 
podatnych na zakażenie wścieklizną. 
Powinny one obejmować zasady dotyczące 
klasyfikacji państw członkowskich i ich 
części, a także procedury zobowiązujące 
państwa członkowskie, które wymagają 
stosowania odstępstwa, do stałego 
uzasadniania powodów jego stosowania. 
Należy również przewidzieć określenie 
wykazu państw członkowskich, 
sklasyfikowanych na podstawie zasad 
klasyfikacji państw członkowskich lub ich 
części, w akcie wykonawczym, który 
należy przyjąć zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.
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Or. de

Poprawka 12
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Państwa i terytoria wymienione w 
części B sekcja 2 w załączniku II do 
rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stosują 
zasady równoważne zasadom stosowanym 
przez państwa członkowskie, natomiast 
państwa i terytoria trzecie wymienione w 
części C załącznika II do wymienionego 
rozporządzenia spełniają kryteria określone 
w art. 10 tego rozporządzenia. Należy 
zatem przewidzieć określenie tych 
wykazów, bez wprowadzania do nich 
żadnych istotnych zmian, w akcie
wykonawczym, który należy przyjąć w 
terminie jednego roku od przyjęcia
niniejszego rozporządzenia. Do czasu 
wejścia w życie wspomnianego aktu 
wykonawczego należy jednak przewidzieć 
w niniejszym rozporządzeniu dalsze 
stosowanie do celów niniejszego 
rozporządzenia wykazu państw i 
terytoriów określonego w części B sekcja 2 
i części C w załączniku II do 
rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

(22) Państwa i terytoria wymienione w 
części B sekcja 2 w załączniku II do 
rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stosują 
zasady równoważne zasadom stosowanym 
przez państwa członkowskie, natomiast 
państwa i terytoria trzecie wymienione w 
części C załącznika II do wymienionego 
rozporządzenia spełniają kryteria określone 
w art. 10 tego rozporządzenia. Należy 
zatem przewidzieć określenie tych 
wykazów, bez wprowadzania do nich 
żadnych istotnych zmian, w akcie
delegowanym, który należy przyjąć w 
terminie osiemnastu miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia. 

Or. de

Uzasadnienie

Zob. proponowana zmiana w art. 13 ust. 1.

Poprawka 13
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Wykaz takich terytoriów i państw 
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członkowskich bądź państw trzecich, 
stosujących zasady równoważne zasadom 
stosowanym przez państwa członkowskie 
dotyczące gatunków zwierząt domowych 
określonych w załączniku I część B należy 
uzgodnić z warunkami ustalonymi w 
niniejszym rozporządzeniu poprzez akt 
delegowany.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. proponowana zmiana w art. 14a (nowym).

Poprawka 14
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Dokumenty identyfikacyjne 
towarzyszące zwierzętom domowym 
należącym do gatunków wymienionych w 
załączniku I część A, przemieszczanym do 
celów niehandlowych do państwa 
członkowskiego, są niezbędne do 
potwierdzenia zgodności z warunkami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu. 
Należy zatem ustanowić w niniejszym 
rozporządzeniu warunki w zakresie 
wydawania dokumentów 
identyfikacyjnych oraz wymagań 
dotyczących ich treści, ważności i formatu.

(25) Dokumenty identyfikacyjne 
towarzyszące zwierzętom domowym 
należącym do gatunków wymienionych w 
załączniku I część A, przemieszczanym do 
celów niehandlowych do państwa 
członkowskiego, są niezbędne do 
potwierdzenia zgodności z warunkami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu. 
Należy zatem ustanowić w niniejszym 
rozporządzeniu warunki w zakresie 
wydawania dokumentów 
identyfikacyjnych oraz wymagań 
dotyczących ich treści, ważności, formatu i 
norm zabezpieczeń.

Or. de

Poprawka 15
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W niniejszym rozporządzeniu należy (27) W niniejszym rozporządzeniu należy 
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również umożliwić państwom 
członkowskim udzielanie zezwoleń, w 
przypadkach zaistnienia pilnej potrzeby 
wyjazdu, na bezpośrednie wprowadzenie 
na ich terytorium zwierząt domowych 
należących do gatunków wymienionych w 
załączniku I, które nie spełniają warunków 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, pod warunkiem że 
wniosek o udzielenie zezwolenia złożono z 
wyprzedzeniem, a państwo członkowskie 
przeznaczenia udzieliło takiego 
zezwolenia, oraz że w celu spełnienia tych 
warunków przeprowadzona zostanie 
ograniczona czasowo kwarantanna pod 
nadzorem urzędowym. Pomimo potrzeby 
pilnego wyjazdu takie zezwolenie powinno 
być niezbędne ze względu na zagrożenia 
dla zdrowia zwierząt wynikające z 
wprowadzenia na terytorium Unii 
zwierzęcia domowego niespełniającego 
warunków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu.

również umożliwić państwom 
członkowskim udzielanie zezwoleń, w 
przypadkach zaistnienia pilnej potrzeby 
wyjazdu właściciela, np. w sytuacji 
nieprzewidzianej klęski żywiołowej, 
zamieszek na tle politycznym lub 
szczególnie poważnych nagłych sytuacji 
osobistych, na bezpośrednie wprowadzenie 
na ich terytorium zwierząt domowych 
należących do gatunków wymienionych w 
załączniku I, które nie spełniają warunków 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, pod warunkiem że 
wniosek o udzielenie zezwolenia złożono z 
wyprzedzeniem, a państwo członkowskie 
przeznaczenia udzieliło takiego 
zezwolenia, oraz że w celu spełnienia tych 
warunków przeprowadzona zostanie 
ograniczona czasowo kwarantanna pod 
nadzorem urzędowym. Pomimo potrzeby 
pilnego wyjazdu takie zezwolenie powinno 
być niezbędne ze względu na zagrożenia 
dla zdrowia zwierząt wynikające z 
wprowadzenia na terytorium Unii 
zwierzęcia domowego niespełniającego 
warunków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. de

Poprawka 16
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W związku z tym, aby państwa 
członkowskie mogły weryfikować 
zgodność z zasadami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu i podejmować 
niezbędne działanie, należy w niniejszym 

(29) W związku z tym, aby państwa 
członkowskie mogły weryfikować 
zgodność z zasadami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu i podejmować 
niezbędne działanie, należy w niniejszym 
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rozporządzeniu zawrzeć wymóg, aby osoba 
towarzysząca zwierzęciu domowemu 
okazywała wymagany dokument 
identyfikacyjny w czasie przemieszczania 
o charakterze niehandlowym lub 
wprowadzania do państwa członkowskiego 
oraz należy przewidzieć ukierunkowane 
lub losowe kontrole dokumentów i 
kontrole identyfikacyjne zwierząt 
domowych przemieszczanych do celów 
niehandlowych do państwa 
członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego. Należy w nim również 
zobowiązać państwa członkowskie do 
przeprowadzania regularnych kontroli 
dokumentów i kontroli identyfikacyjnych 
w wyznaczonych punktach wjazdu 
zwierząt domowych przemieszczanych do 
celów niehandlowych do danego państwa 
członkowskiego z państw lub terytoriów 
trzecich. Kontrole takie powinny odbywać 
się z uwzględnieniem odpowiednich zasad 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
882/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
kontroli urzędowych przeprowadzanych w 
celu sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt1.

rozporządzeniu zawrzeć wymóg, aby osoba 
towarzysząca zwierzęciu domowemu 
okazywała wymagany dokument 
identyfikacyjny w czasie przemieszczania 
o charakterze niehandlowym lub 
wprowadzania do państwa członkowskiego 
oraz należy przewidzieć ukierunkowane 
lub losowe kontrole dokumentów i 
kontrole identyfikacyjne zwierząt 
domowych przemieszczanych do celów 
niehandlowych do państwa 
członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego. Należy w nim również 
zobowiązać państwa członkowskie do 
przeprowadzania regularnych kontroli 
dokumentów i kontroli identyfikacyjnych 
w wyznaczonych punktach wjazdu 
zwierząt domowych przemieszczanych do 
celów niehandlowych do danego państwa 
członkowskiego z państw lub terytoriów 
trzecich. Kontrole takie powinny odbywać 
się z uwzględnieniem odpowiednich zasad 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
882/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
kontroli urzędowych przeprowadzanych w 
celu sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt2. Mając na uwadze wykorzystanie 
daty kontroli do określenia czasu 
wygaśnięcia dokumentu identyfikacyjnego 
podczas innych przemieszczeń w obrębie 
Unii, państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane do wprowadzania do 
dokumentu identyfikacyjnego stosownego 
potwierdzenia przeprowadzonych kontroli.

Or. de

Poprawka 17
Horst Schnellhardt

                                               
1 Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
2 Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w celu 
zapewnienia jednolitych warunków w 
zakresie wdrażania tego rozporządzenia w 
odniesieniu do wykazu państw 
członkowskich lub ich części 
sklasyfikowanych zgodnie z warunkami 
dotyczącymi odstępstwa od określonych 
warunków mających zastosowanie do 
przemieszczania o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych 
należących do gatunków wymienionych w 
załączniku I część A między państwami 
członkowskimi o równoważnym stanie 
ochrony w odniesieniu do wścieklizny oraz 
z przepisami dotyczącymi zdrowotnych 
środków profilaktycznych przeciwko 
chorobom i zakażeniom innym niż 
wścieklizna, a także w odniesieniu do 
wykazu państw i terytoriów trzecich do 
celów odstąpienia od określonych 
warunków dotyczących przemieszczania o 
charakterze niehandlowym, wzoru 
dokumentów identyfikacyjnych 
towarzyszących zwierzętom domowym 
należącym do gatunków wymienionych w 
załączniku I przemieszczanych do celów 
niehandlowych do państwa 
członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego lub z państwa lub 
terytorium trzeciego, środków ochronnych 
w przypadku wystąpienia lub 
rozprzestrzenienia się wścieklizny i 
jednakowego stosowania wymogów 
informacyjnych. Uprawnienia te powinny 
być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i 
zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 

(34) Należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w celu 
zapewnienia jednolitych warunków w 
zakresie wdrażania tego rozporządzenia w 
odniesieniu do wykazu państw 
członkowskich lub ich części 
sklasyfikowanych zgodnie z warunkami 
dotyczącymi odstępstwa od określonych 
warunków mających zastosowanie do 
przemieszczania o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych 
należących do gatunków wymienionych w 
załączniku I część A między państwami 
członkowskimi o równoważnym stanie 
ochrony w odniesieniu do wścieklizny oraz 
z przepisami dotyczącymi zdrowotnych 
środków profilaktycznych przeciwko 
chorobom i zakażeniom innym niż 
wścieklizna, a także w odniesieniu do 
wykazu państw i terytoriów trzecich do 
celów odstąpienia od określonych 
warunków dotyczących przemieszczania o 
charakterze niehandlowym, wzoru 
dokumentów identyfikacyjnych 
towarzyszących zwierzętom domowym 
należącym do gatunków wymienionych w 
załączniku I przemieszczanych do celów 
niehandlowych do państwa 
członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego lub z państwa lub 
terytorium trzeciego, środków ochronnych 
w przypadku wystąpienia lub 
rozprzestrzenienia się wścieklizny, innej 
choroby lub zakażenia i jednakowego 
stosowania wymogów informacyjnych. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
182/2011 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
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uprawnień wykonawczych przez Komisję1. członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję2.

Or. de

Poprawka 18
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Komisja powinna przyjąć akty 
wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie, aktualizujące wykaz państw 
lub terytoriów trzecich w celu odstąpienia 
od określonych warunków w zakresie 
przemieszczania o charakterze 
niehandlowym i w odniesieniu do środków 
ochronnych w przypadku wystąpienia lub 
rozprzestrzenienia się wścieklizny, jeżeli w 
należycie uzasadnionych przypadkach jest 
to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą 
związaną ze zdrowiem zwierząt lub 
zdrowiem publicznym.

(35) Komisja powinna przyjąć akty 
wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie, aktualizujące wykaz państw 
lub terytoriów trzecich w celu odstąpienia 
od określonych warunków w zakresie 
przemieszczania o charakterze 
niehandlowym i w odniesieniu do środków 
ochronnych w przypadku wystąpienia lub 
rozprzestrzenienia się wścieklizny, innej 
choroby lub zakażenia, jeżeli w należycie 
uzasadnionych przypadkach jest to 
uzasadnione szczególnie pilną potrzebą 
związaną ze zdrowiem zwierząt lub 
zdrowiem publicznym.

Or. de

Poprawka 19
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

                                               
1 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
2 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przemieszczania o 
charakterze niehandlowym zwierząt 
domowych należących do gatunków 
wymienionych w załączniku I do państwa 
członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego lub z państwa lub 
terytorium trzeciego.

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przemieszczania o 
charakterze niehandlowym zwierząt 
domowych do państwa członkowskiego z 
innego państwa członkowskiego lub z 
państwa lub terytorium trzeciego.

Or. de

Uzasadnienie

Usunięcie tej informacji poprawi czytelność tekstu.

Poprawka 20
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bez uszczerbku dla środków podjętych 
przez państwa członkowskie mających na 
celu ograniczenie przemieszczania 
niektórych gatunków lub ras zwierząt 
domowych z innych względów niż względy 
związane ze zdrowiem zwierząt.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Zasada jednolitego rynku może podlegać ograniczeniu tylko z uwagi na zagadnienia 
dotyczące ochrony zdrowia zwierząt. Jest to zgodne z art. 4.
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Poprawka 21
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a)„przemieszczanie o charakterze 
niehandlowym” oznacza każde 
przemieszczanie, z którym ani 
bezpośrednio ani pośrednio nie wiąże się 
zysk finansowy ani przeniesienie tytułu 
własności i którego celem nie jest 
uzyskanie zysku finansowego ani 
przeniesienie tytułu własności;

a)„przemieszczanie o charakterze 
niehandlowym” oznacza każde 
przemieszczanie, z którym nie wiąże się 
ani sprzedaż zwierzęcia domowego ani 
przeniesienie jego tytułu własności;

Or. de

Uzasadnienie

Doświadczenie ze stosowaniem dotychczasowych zasad pokazuje, że w określonych 
przypadkach kryterium bezpośredniego lub pośredniego zysku finansowego nie jest 
dostatecznie jasne.

Poprawka 22
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „zwierzę domowe” oznacza zwierzę 
należące do gatunku wymienionego w 
załączniku I, które towarzyszy w celach 
przemieszczenia o charakterze 
niehandlowym swojemu właścicielowi lub 
osobie fizycznej działającej w imieniu 
właściciela i w porozumieniu z nim oraz 
za które w czasie takiego przemieszczenia 
o charakterze niehandlowym 
odpowiedzialny jest właściciel lub taka 
osoba;

b) „zwierzę domowe” oznacza zwierzę 
należące do gatunku wymienionego w 
załączniku I, które towarzyszy w celach 
przemieszczenia o charakterze 
niehandlowym swojemu właścicielowi lub 
osobie upoważnionej oraz za które w 
czasie takiego przemieszczenia o 
charakterze niehandlowym odpowiedzialny 
jest właściciel lub taka osoba 
upoważniona;

Or. de
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Poprawka 23
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „właściciel” oznacza osobę fizyczną, 
której własność stanowi i w której 
posiadaniu znajduje się dane zwierzę 
domowe;

c) „właściciel” oznacza osobę fizyczną, 
która posiada zwierzę domowe i która 
widnieje w dokumencie identyfikacyjnym 
jako jego właściciel;

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapobieżenia pomyłkom wystarczy wprowadzić odpowiednie oznaczenie.

Poprawka 24
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) „osoba upoważniona” oznacza osobę 
fizyczną, którą właściciel upoważnił 
pisemnie do przemieszczania o 
charakterze niehandlowym zwierzęcia 
domowego w jego imieniu.

Or. de

Uzasadnienie

Doświadczenie ze stosowaniem dotychczasowych zasad pokazuje, że może dochodzić do 
ukrywania handlu zwierzętami domowymi w sytuacji braku dostatecznego potwierdzenia 
okoliczności przemieszczania zwierząt, a zwierzę podlega przemieszczaniu bez zaświadczenia 
w imieniu osoby trzeciej.

Poprawka 25
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „dokument identyfikacyjny” oznacza 
każdy dokument umożliwiający wyraźną 
identyfikację danego zwierzęcia 
domowego oraz kontrolę jego stanu 
zdrowia pod względem zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem;

e) „dokument identyfikacyjny” oznacza 
dokument umożliwiający wyraźną 
identyfikację danego zwierzęcia 
domowego oraz kontrolę jego stanu 
zdrowia pod względem zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem, który 
sporządzono zgodnie z ustaleniami 
niniejszego rozporządzenia;

Or. de

Uzasadnienie

Dokument identyfikacyjny powinien umożliwiać organom kontrolującym łatwe rozpoznanie i 
zidentyfikowanie danego zwierzęcia. Dlatego w niniejszym rozporządzeniu konieczne jest 
wprowadzenie odpowiednich ustaleń.

Poprawka 26
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „państwa członkowskie” oznaczają 
państwa i terytoria wymienione w 
załączniku II;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Zastosowanie będzie miała definicja państw członkowskich zawarta w traktatach UE, w 
związku z czym załącznik II staje się zbędny.

Poprawka 27
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „punkt wjazdu podróżnych” oznacza 
każdą strefę odprawy wyznaczoną przez 
państwa członkowskie do celów art. 36 ust. 
1.

g) „punkt wjazdu podróżnych” oznacza 
każdy punkt wyznaczony przez państwa 
członkowskie do celów kontroli, o których 
mowa w art. 36 ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Nie muszą to być formalnie wyznaczone strefy odprawy, o ile podróżujący mają jasne 
informacje na temat tego, gdzie odbywają się kontrole.

Poprawka 28
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „urzędowy lekarz weterynarii”
oznacza lekarza weterynarii 
wyznaczonego przez właściwe organy;

Or. de

Poprawka 29
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) „upoważniony lekarz weterynarii”
oznacza lekarza weterynarii, którego 
właściwe władze upoważniły do 
wykonywania określonych czynności 
zgodnych z niniejszym rozporządzeniem 
bądź innym ustaleniem przyjętym w 
oparciu o niniejsze rozporządzenie;

Or. de
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Poprawka 30
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera g c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) „kontrola dokumentów” oznacza 
weryfikację dokumentu identyfikacyjnego, 
który towarzyszy zwierzęciu domowemu;

Or. de

Poprawka 31
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera g d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gd) „kontrola identyfikacyjna” oznacza 
sprawdzenie zgodności dokumentu 
identyfikacyjnego ze zwierzęciem 
domowym i jego oznakowaniem.

Or. de

Poprawka 32
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy) – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna liczba zwierząt domowych

Or. de

Poprawka 33
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy) – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Liczba zwierząt domowych z gatunków 
określonych w załączniku I część A, które 
mogą podlegać jednorazowemu 
przemieszczeniu przez ich właściciela lub 
osobę upoważnioną, nie może przekraczać 
pięciu.

Or. de

Uzasadnienie

Warto wprowadzić ograniczenie dopuszczalnej liczby zwierząt, aby uniemożliwić nadużycia o 
charakterze handlowym bądź je utrudnić.

Poprawka 34
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a nowy – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 liczba 
zwierząt domowych należących do 
gatunków określonych w części A 
załącznika I może przekraczać pięć, jeśli:

Or. de

Uzasadnienie

Należy umożliwić odstępstwa od zapisu dotyczącego maksymalnej liczby zwierząt, zwłaszcza 
że w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe ich uczestnictwo w określonych wydarzeniach.

Poprawka 35
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy) – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przemieszczanie o charakterze 
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niehandlowym zwierząt domowych 
odbywa się w celu uczestnictwa w 
konkursach, wystawach, wydarzeniach 
sportowych bądź rekreacyjnych lub w 
szkoleniach związanych z takimi 
wydarzeniami; oraz

Or. de

Uzasadnienie
Należy objąć odstępstwem wydarzenia, do celów których należy przetransportować większą 
liczbę zwierząt.

Poprawka 36
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy) – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściciel lub osoba upoważniona może 
przedstawić pisemne zaświadczenie w 
formie zaproszenia lub programu 
wydarzenia, w którym ma zamiar 
uczestniczyć, zgodnie z lit. a), bądź może 
potwierdzić przez pisemne zaświadczenie, 
że dane zwierzęta domowe zostały 
zarejestrowane w stowarzyszeniu, które 
organizuje wydarzenia określone w lit. a).

Or. de

Uzasadnienie

Należy uregulować kwestię zaświadczenia o rodzaju wydarzenia.

Poprawka 37
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
ROZDZIAŁ II – nagłówek (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 1
Zwierzęta domowe z gatunków 

wymienionych w załączniku I część A

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie czytelności tekstu.

Poprawka 38
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach 
zastosowano wobec nich zdrowotne środki 
profilaktyczne dotyczące chorób lub 
zakażeń innych niż wścieklizna:

c) w stosownych przypadkach 
zastosowano wobec nich zdrowotne środki 
profilaktyczne dotyczące chorób lub 
zakażeń innych niż wścieklizna na 
podstawie art. 18 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia; 

(i) na podstawie art. 18 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia lub

(ii) przyjętych zgodnie z art. 5 ust. 1 
akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 
998/2003;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zwiększenie czytelności tekstu poprzez usunięcie odniesienia do 
rozporządzenia podlegającego zmianom.

Poprawka 39
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) towarzyszy im należycie wypełniony 
dokument identyfikacyjny wydany zgodnie 
z art. 20 ust. 1.

d) towarzyszy im należycie wypełniony 
dokument identyfikacyjny wydany zgodnie 
z art. 22a.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie numeracji ze względu na zmienioną kolejność odnośnych artykułów.

Poprawka 40
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 lit. b) 
państwa członkowskie mogą udzielać 
zezwoleń na przemieszczanie o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych w 
wieku poniżej trzech miesięcy, które nie 
zostały zaszczepione przeciwko 
wściekliźnie, pod warunkiem że posiadają 
one należycie wypełniony dokument 
identyfikacyjny wydany zgodnie z art. 20 
oraz że:

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 lit. b) 
państwa członkowskie mogą udzielać 
zezwoleń na przemieszczanie o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych 
należących do gatunków wymienionych w 
załączniku I część A na ich terytoriach, 
jeśli:

Or. de

Uzasadnienie
Zwiększenie czytelności tekstu.

Poprawka 41
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściciel lub osoba fizyczna działająca 
w imieniu właściciela i w porozumieniu z 
nim przedstawi dowód, że zwierzęta od 
chwili urodzenia pozostawały w miejscu 
urodzenia bez kontaktu z dzikimi 
zwierzętami należącymi do gatunków 
podatnych, które mogły być narażone na 
zarażenie wścieklizną, lub

a) są one w wieku poniżej trzech miesięcy 
i nie zostały jeszcze zaszczepione 
przeciwko wściekliźnie; lub

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na ochronę zdrowia zwierząt nie szczepi się zwierząt, które nie przekroczyły wieku 3 
miesięcy.

Poprawka 42
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwierzętom tym towarzyszy ich matka, 
od której są w dalszym ciągu uzależnione, 
oraz zostało udokumentowane, że przed 
ich urodzeniem matkę poddano 
szczepieniu przeciwko wściekliźnie, które 
było zgodne z wymaganiami dotyczącymi 
ważności określonymi w załączniku IV.

b) są one w wieku od trzech do czterech 
miesięcy i zostały zaszczepione przeciwko 
wściekliźnie, ale nie spełniają jeszcze 
wymogów określonych w załączniku IV 
pkt 2 lit. d).

Or. de

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, by zwierzęta, które nie spełniają jeszcze wymogów określonych w 
załączniku IV pkt 2 lit. d) mogły podlegać przemieszczaniu o charakterze niehandlowym. Dla 
uodpornienia się zwierząt w wieku poniżej 3 miesięcy nie ma znaczenia, czy towarzyszy im ich 
matka.
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Poprawka 43
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wymienione w ust. 1 zezwolenie 
można wydać tylko wtedy, gdy właściciel 
lub osoba upoważniona złoży pisemne 
oświadczenie, iż zwierzę domowe od 
urodzenia do momentu przemieszczenia 
nie miało żadnego kontaktu z dzikimi 
zwierzętami należącymi do gatunków 
podatnych na wściekliznę.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na brak odporności zwierząt na wściekliznę, właściciel lub osoba upoważniona 
winna przedstawić stosowną deklarację.

Poprawka 44
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W drodze odstępstwa od art. 5 lit. b) 
można zezwolić na przemieszczanie o 
charakterze niehandlowym zwierząt 
domowych należących do gatunków 
wymienionych w załączniku I część A, 
które nie zostały zaszczepione przeciwko 
wściekliźnie, między państwami 
członkowskimi lub ich częściami, w 
których nie występuje wścieklizna, o ile 

1. W drodze odstępstwa od art. 5 lit. b) 
można zezwolić na przemieszczanie o 
charakterze niehandlowym zwierząt 
domowych należących do gatunków 
wymienionych w załączniku I część A, 
które nie zostały zaszczepione przeciwko 
wściekliźnie, między państwami 
członkowskimi lub ich dającymi się 
geograficznie wydzielić częściami, w 
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spełniają one warunki szczególne. Aby 
zapewnić wdrożenie środków niezbędnych 
dla odpowiedniego udzielania zezwoleń na 
przemieszczanie o charakterze 
niehandlowym na mocy tego odstępstwa,
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących tych 
szczególnych warunków udzielania 
zezwoleń na takie przemieszczanie o 
charakterze niehandlowym zgodnie z art. 
41.

których nie występuje wścieklizna lub w 
których istnieje bardzo niewielkie ryzyko 
wprowadzenia wścieklizny, o ile spełniają 
one warunki szczególne. Komisja zostaje
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących tych 
szczególnych warunków udzielania 
zezwoleń na takie przemieszczanie o 
charakterze niehandlowym zgodnie z art. 
41.

Or. de

Uzasadnienie
Ułatwienie czytelności tekstu.

Poprawka 45
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczególne warunki dotyczące 
udzielania zezwolenia określone w aktach 
delegowanych przyjętych na podstawie 
ust. 1 muszą opierać się na odpowiednich, 
rzetelnych i zweryfikowanych 
informacjach naukowych dotyczących 
oceny statusu zdrowotnego pod kątem 
wścieklizny w państwach członkowskich 
lub ich częściach i być stosowane 
proporcjonalnie do zagrożeń dla zdrowia
publicznego lub dla zdrowia zwierząt 
związanych z przemieszczaniem o 
charakterze niehandlowym zwierząt 
domowych należących do gatunków 
wymienionych w załączniku I część A, 
podatnych na zakażenie wścieklizną.

2. Akty delegowane muszą opierać się na:
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a) odpowiednich, rzetelnych i 
zweryfikowanych informacjach 
naukowych dotyczących oceny statusu 
zdrowotnego pod kątem wścieklizny w 
państwach członkowskich lub ich 
częściach, które bazują na dostępnych 
wcześniej i aktualnych danych 
dotyczących ich statusu zdrowotnego pod 
kątem wścieklizny oraz systemów 
monitorowania i sprawozdawczości w 
odniesieniu do wścieklizny; oraz

b) być stosowane proporcjonalnie do 
zagrożeń dla zdrowia publicznego lub dla 
zdrowia zwierząt związanych z 
przemieszczaniem o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych 
należących do gatunków wymienionych w 
załączniku I część A, podatnych na 
zakażenie wścieklizną.

Or. de

Uzasadnienie
Ułatwienie czytelności tekstu.

Poprawka 46
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W tym samym celu akty delegowane, o 
których mowa w ust. 1, mogą również 
zawierać:

skreślony

a) przepisy dotyczące klasyfikacji 
państw członkowskich lub ich części na 
podstawie danych historycznych 
dotyczących ich statusu w odniesieniu do 
wścieklizny oraz na ich systemach 
nadzoru i sprawozdawczości w zakresie 
wścieklizny;
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b) warunki, które państwa 
członkowskie muszą spełnić, aby nadal 
były uprawnione do udzielania zezwoleń, 
o których mowa w ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Zapisy niniejszego ustępu zawarto już w nowym ustępie 2.

Poprawka 47
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
ROZDZIAŁ III – nagłówek (przed artykułem 9)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 2

Zwierzęta domowe należące do gatunków 
wymienionych w załączniku I część B

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie czytelności tekstu.

Poprawka 48
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) towarzyszy im należycie 
wypełniony dokument identyfikacyjny 
wydany:

c) towarzyszy im należycie 
wypełniony dokument identyfikacyjny 
wydany:

(i) zgodnie z art. 28; (i) zgodnie z art. 30a; 
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(ii) w formacie określonym w art. 30. (ii) w formacie określonym w art. 28a.

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 38.

Poprawka 49
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
ROZDZIAŁ III – nagłówek (przed artykułem 10)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 1 – Zwierzęta domowe należące do 
gatunków wymienionych w załączniku I 
część A

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie czytelności tekstu.

Poprawka 50
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w stosownych przypadkach 
zastosowano wobec nich zdrowotne środki 
profilaktyczne dotyczące chorób lub 
zakażeń innych niż wścieklizna:
(i) na podstawie art. 18 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia lub 

d) w stosownych przypadkach 
zastosowano wobec nich zdrowotne środki 
profilaktyczne dotyczące chorób lub 
zakażeń innych niż wścieklizna na 
podstawie art. 18. ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia lub 
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(ii) art. 5 ust. 1 akapit drugi 
rozporządzenia (WE) nr 998/2003;

Or. de

Uzasadnienie

Usunięcie odniesienia do rozporządzenia, które zostanie zmienione poprzez niniejszy wniosek.

Poprawka 51
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) towarzyszy im należycie wypełniony 
dokument identyfikacyjny wydany zgodnie
z art. 24.

e) towarzyszy im należycie wypełniony 
dokument identyfikacyjny wydany zgodnie 
z art. 26a.

Or. de

Uzasadnienie

Por. 38

Poprawka 52
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zwierzęta domowe należące do 
gatunków wymienionych w załączniku I 
część A przemieszcza się do państw 
członkowskich przez punkty wjazdu dla 
podróżnych tylko z państw lub terytoriów 
trzecich, które wymieniono w art. 13 ust. 
1.
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W tym celu państwa członkowskie 
sporządzają i aktualizują wykaz punktów 
wjazdu podróżnych.

Or. de

Uzasadnienie

Należy dopilnować, by zwierzęta domowe z państw trzecich mogły być objęte przywozem tylko 
w sytuacji braku zagrożenia dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w obrębie UE.

Poprawka 53
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 b – wprowadzenie (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1a 
państwa członkowskie mogą zezwalać na 
przywóz zarejestrowanych psów 
wojskowych, poszukiwawczych lub 
ratowniczych przez inny punkt wjazdu niż 
punkt wjazdu dla podróżujących pod 
warunkiem, że:

Or. de

Uzasadnienie

Należy ustalić zasady, na jakich zezwala się na dane odstępstwa.

Poprawka 54
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 b – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściciel lub osoba upoważniona 
złożyła wcześniej wniosek o odpowiednie 



PR\909117PL.doc 37/92 PE492.919v01-00

PL

zezwolenie, a państwo członkowskie, 
postępując zgodnie z warunkami 
dotyczącymi wjazdu, udzieliło go;

Or. de

Uzasadnienie
Należy zostawić państwom członkowskim dostateczny margines elastyczności w zakresie 
udzielania zezwoleń na zasadzie odstępstwa.

Poprawka 55
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 b – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) psy sprawdzane są przez organy 
właściwe dla danej miejscowości pod 
kątem zgodności z ustaleniami zawartymi 
w zezwoleniu.

Or. de

Poprawka 56
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 10 lit. b) 
państwa członkowskie mogą udzielać 
zezwoleń na przemieszczenie o charakterze 
niehandlowym na ich terytorium zwierząt 
domowych w wieku poniżej trzech 
miesięcy, które nie zostały zaszczepione 
przeciwko wściekliźnie, z państw lub 
terytoriów trzecich wymienionych w 
aktach wykonawczych przyjętych na 
podstawie art. 13, pod warunkiem że 
towarzyszy im należycie wypełniony 
dokument identyfikacyjny wydany zgodnie 
z art. 24 oraz że:

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 10 lit. b) 
państwa członkowskie mogą udzielać 
zezwoleń na przemieszczenie o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych z 
państw lub terytoriów trzecich 
wymienionych w aktach wykonawczych 
przyjętych na podstawie art. 13, jeśli:

Or. de
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Poprawka 57
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściciel lub osoba fizyczna działająca 
w imieniu właściciela i w porozumieniu z 
nim przedstawi dowód, że zwierzęta od 
chwili urodzenia pozostawały w miejscu 
urodzenia bez kontaktu z dzikimi 
zwierzętami należącymi do gatunków 
podatnych, które mogły być narażone na 
zarażenie wścieklizną, lub

a) są one w wieku poniżej trzech miesięcy 
i nie zostały jeszcze zaszczepione 
przeciwko wściekliźnie; lub

Or. de

Poprawka 58
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwierzętom tym towarzyszy ich 
matka, od której są w dalszym ciągu 
uzależnione, oraz zostało 
udokumentowane, że przed ich urodzeniem 
matkę poddano szczepieniu przeciwko 
wściekliźnie, które było zgodne z 
wymaganiami dotyczącymi ważności 
określonymi w załączniku IV.

b) są one w wieku od trzech do czterech 
miesięcy i zostały zaszczepione przeciwko 
wściekliźnie, ale nie spełniają jeszcze 
wymogów określonych w załączniku IV 
pkt 2 lit. d).

Or. de

Poprawka 59
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wymienione w ust. 1 zezwolenie 
można przyznać tylko wtedy, gdy 
właściciel lub osoba upoważniona złoży 
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pisemne oświadczenie, iż zwierzę domowe 
od urodzenia do momentu 
przemieszczenia nie miało żadnego 
kontaktu z dzikimi zwierzętami 
należącymi do gatunków podatnych na 
wściekliznę.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zwiększenie zrozumiałości tekstu dla jego użytkowników.

Poprawka 60
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Późniejsze przemieszczenie o 
charakterze niehandlowym do innego 
państwa członkowskiego tych zwierząt 
domowych jest jednak zakazane z 
wyjątkiem przypadków, w których 
przemieszcza się je zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 5.

2. Późniejsze przemieszczenie o 
charakterze niehandlowym do innego 
państwa członkowskiego tych zwierząt 
domowych jest jednak zakazane z 
wyjątkiem przypadków, w których 
przemieszcza się je zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 5 lub zezwolono na nie 
zgodnie z art. 6.

Or. de

Uzasadnienie

W art. 6 zawarto warunki, na jakich młode zwierzęta mogą zostać objęte odstępstwem.

Poprawka 61
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 10 lit. c) Na zasadzie odstępstwa od art. 10 lit. c) 
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badanie poziomu przeciwciał metodą 
miareczkowania nie jest wymagane w 
odniesieniu do zwierząt domowych 
przemieszczanych do danego państwa 
członkowskiego:

badanie poziomu przeciwciał metodą 
miareczkowania w przypadku gatunków 
wymienionych w załączniku I część A nie 
jest wymagane w odniesieniu do zwierząt 
domowych przemieszczanych z państwa 
lub terytorium trzeciego, które zostało 
wymienione w wykazie zawartym w art. 13 
ust. 1, do danego państwa członkowskiego:

Or. de

Uzasadnienie

Ułatwienie czytelności zapisów zawartych w podporządkowanych literach.

Poprawka 62
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bezpośrednio z państwa lub terytorium 
trzeciego wymienionego w aktach 
wykonawczych przyjętych na podstawie 
art. 13 albo po pobycie wyłącznie na 
obszarze jednego lub kilku z tych państw 
lub terytoriów trzecich, albo

a) bezpośrednio albo po pobycie wyłącznie 
na obszarze jednego lub kilku z tych 
państw lub terytoriów trzecich, albo

Or. de

Uzasadnienie

Ułatwienie czytelności tekstu.

Poprawka 63
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) z państwa lub terytorium trzeciego 
wymienionego w aktach wykonawczych 
przyjętych na podstawie art. 13 po 
tranzycie przez państwa lub terytoria 
trzecie inne niż wymienione w aktach 
wykonawczych przyjętych na podstawie 
art. 13, pod warunkiem że właściciel lub 
osoba fizyczna działająca w imieniu 
właściciela i w porozumieniu z nim
przedstawi dowód, że w czasie takiego 
tranzytu dane zwierzęta domowe nie miały 
kontaktu z gatunkami podatnymi na 
zakażenie wścieklizną i pozostały 
zamknięte w środku transportu lub na 
terenie międzynarodowego portu 
lotniczego.

b) po tranzycie przez inne państwa lub 
terytoria trzecie, pod warunkiem że 
właściciel lub osoba upoważniona
przedstawi dowód w postaci pisemnego 
oświadczenia, że w czasie takiego tranzytu 
dane zwierzęta domowe nie miały kontaktu 
ze zwierzętami należącymi do gatunków 
podatnych na zakażenie wścieklizną i 
pozostały zamknięte w środku transportu 
lub na terenie międzynarodowego portu 
lotniczego.

Or. de

Uzasadnienie

Ułatwienie czytelności tekstu.

Poprawka 64
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie wykazu państw lub 
terytoriów trzecich do celów art. 12

Ustanowienie wykazu państw lub 
terytoriów trzecich 

Or. de

Uzasadnienie

Wykaz ma znaczenie nie tylko w kontekście art. 12.

Poprawka 65
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [date to be inserted: one year 
after entry into force of this Regulation]
Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego wykaz państw lub 
terytoriów trzecich, które wykazały, że 
stosują zasady równoważne zasadom 
określonym w rozdziale II, w niniejszym 
rozdziale i w rozdziale VI sekcja 2 w 
odniesieniu do gatunków wymienionych w 
załączniku I część A.

1. Do dnia [...]* Komisja wydaje akty 
delegowane, ustanawiające wykaz państw 
lub terytoriów trzecich, które wykazały, że 
stosują zasady równoważne zasadom 
określonym w rozdziale II sekcja 1, w 
niniejszym rozdziale i w rozdziale VI 
sekcja 2 w odniesieniu do gatunków 
wymienionych w załączniku I część A, a w 
razie potrzeby ustalenia, które przyjęto na 
podstawie tych przepisów.
___
* Dzień rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 
47 ust. 2.

Or. de

Poprawka 66
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia [date to be inserted: one year 
after entry into force of this Regulation] 
Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego wykaz państw lub 
terytoriów trzecich, które wykazały, że w 
odniesieniu do zwierząt należących do 
gatunków wymienionych w załączniku I 
część A spełniają przynajmniej następujące 
kryteria:

2. Do dnia [...]* Komisja przyjmuje w 
drodze aktu wykonawczego wykaz państw 
lub terytoriów trzecich, które wykazały, że 
w odniesieniu do zwierząt należących do 
gatunków wymienionych w załączniku I 
część A spełniają przynajmniej następujące 
kryteria:

___
* Dzień rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 
47 ust. 2.

Or. de
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Uzasadnienie

Do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia należy przyjąć akt wykonawczy, aby 
przeciwdziałać lukom w stosowaniu przepisów.

Poprawka 67
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
ROZDZIAŁ III – nagłówek (nowy, przed artykułem 14)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 2
Zwierzęta domowe należące do gatunków 
wymienionych w załączniku I część B

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie czytelności tekstu.

Poprawka 68
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) towarzyszy im należycie wypełniony 
dokument identyfikacyjny wydany:

c) towarzyszy im należycie wypełniony 
dokument identyfikacyjny wydany:

(i) zgodnie z art. 28; (i) zgodnie z art. 33a; 

(ii) w formacie określonym w art. 33. (ii) w formacie określonym w art. 31a.

Or. de

Uzasadnienie
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Por. 38.

Poprawka 69
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a

Do dnia [...]* Komisja, zgodnie z art. 41, 
wydaje akty delegowane, ustanawiające 
wykaz państw lub terytoriów trzecich, 
które wykazały, że stosują zasady 
równoważne zasadom określonym w 
rozdziale II sekcja 2, w niniejszym 
rozdziale i w rozdziale VI sekcja 2 w 
odniesieniu do gatunków wymienionych w 
załączniku I część B, a w razie potrzeby 
ustalenia, które przyjęto na podstawie tych 
przepisów.
___
* Dzień rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 
47 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Do stosowania niniejszego rozporządzenia konieczny jest wykaz państw i terytoriów trzecich, 
stosujących równoważne przepisy dotyczące przemieszczania zwierząt wymienionych w 
załączniku I część B.

Poprawka 70
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
ROZDZIAŁ III – nagłówek (przed artykułem 15)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 3
Odstępstwo od warunków dotyczących 
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przemieszczania o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych

Or. de

Uzasadnienie

Dodanie pośredniego nagłówka zwiększy czytelność tekstu.

Poprawka 71
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli takie zwierzę jest oznakowane za 
pomocą transpondera, który nie spełnia 
wymagań technicznych określonych w 
załączniku III, właściciel lub osoba
fizyczna działająca w imieniu właściciela i 
w porozumieniu z nim zapewnia środki 
niezbędne do odczytu tego transpondera w 
czasie każdej weryfikacji tożsamości 
przewidzianej w art. 20 ust. 2, art. 24 ust. 
2, art. 35 i art. 36 ust. 1.

Jeżeli takie zwierzę jest oznakowane za 
pomocą transpondera, który nie spełnia 
wymagań technicznych określonych w 
załączniku III, właściciel lub osoba 
upoważniona zapewnia środki niezbędne 
do odczytu tego transpondera w czasie 
każdej weryfikacji tożsamości 
przewidzianej w art. 20, art. 24 ust. 2, art. 
35 i art. 36 ust. 1.

Or. de

Poprawka 72
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące minimalnych 
kwalifikacji wymaganych od osób 
dokonujących wszczepienia 
transponderów zwierzętom domowym.

Wszczepienie transponderów
przeprowadza upoważniony lekarz 
weterynarii.

Or. de

Uzasadnienie
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Wszczepienie transpondera należy przeprowadzić w specjalistyczny sposób, z zachowaniem 
zasad weterynaryjnych i w taki sposób, by nie zmieniło się jego umiejscowienie. W celu 
zachowania spójności ustala się, że tylko lekarz weterynarii może zapisać numer 
transpondera w książeczce szczepień zwierzęcia.

Poprawka 73
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreślony

Wystawianie dokumentu 
identyfikacyjnego

1. Dokument identyfikacyjny, o którym 
mowa w art. 5 lit. d):

a) wystawia lekarz weterynarii 
upoważniony w tym celu przez właściwy 
organ;

b) dokumentuje zgodność z wymaganiami 
przewidzianymi w art. 5 lit. a), b) i c) oraz, 
w stosownych przypadkach, w art. 27 lit. 
b) ppkt (ii); taką zgodność można 
udokumentować w większej liczbie 
dokumentów identyfikacyjnych niż jeden, 
sporządzonych w formacie przewidzianym 
w art. 22 ust. 1.
2. Zgodność z wymaganiami w zakresie 
oznakowania przewidzianymi w art. 5 lit. 
a) sprawdza się przed:

a) wystawieniem dokumentu 
identyfikacyjnego zgodnie z ust. 1 lit. a);

b) udokumentowaniem zgodności z 
wymaganiami, o których mowa w ust. 1 
lit. b).

Or. de
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Uzasadnienie

Wersja zmieniona zawarta będzie w tekście jako art. 22a.

Poprawka 74
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 a – nagłówek (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 a

Format dokumentu identyfikacyjnego

Or. de

Poprawka 75
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 a – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokument identyfikacyjny, o którym
mowa w art. 5 lit. d), ma format paszportu 
zgodnie ze wzorem ustanowionym w 
załączniku Va. Zawiera on pozycje 
przeznaczone do wprowadzenia informacji 
wymaganych zgodnie z art. 21 ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Aby poprawić stosowanie niniejszego rozporządzenia, należy zawrzeć w nim gotowy wzór 
dokumentu identyfikacyjnego. Znacząco ułatwi to użytkownikom stosowanie przepisów.
Przepisy dotyczące formatu dokumentu identyfikacyjnego, pozycji przeznaczonych do 
wprowadzania informacji oraz jego wydawania uporządkowano na nowo w logice stosowania 
rozporządzenia.

Poprawka 76
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 a – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja zostaje uprawniona do 
ustanowienia w akcie wykonawczym 
wymagań dotyczących języków, norm 
bezpieczeństwa oraz układu paszportu, 
którym mowa w ust. 1. Ponadto ustanawia 
ona w drodze aktu wykonawczego 
postanowienia przejściowe, które będą 
obowiązywać do momentu zużycia 
istniejących zapasów. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 43 ust. 
2.

Or. de

Uzasadnienie

Zmieniona wersja art. 22 ust. 2 zawartego we wniosku Komisji.

Poprawka 77
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 a – ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Paszport, o którym mowa w ust. 1, jest 
oznaczony numerem składającym się z 
kodu ISO państwa członkowskiego, w 
którym został wystawiony, po którym 
następuje niepowtarzalny kod 
alfanumeryczny.

Or. de

Uzasadnienie

Przyjęcie art. 22 ust. 3 wniosku Komisji.

Poprawka 78
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Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) imię i nazwisko, adres oraz podpis 
upoważnionego lekarza weterynarii, który 
wystawia lub uzupełnia dokument 
identyfikacyjny;

Or. de

Poprawka 79
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) datę pobrania próbki krwi do badania 
poziomu przeciwciał przeciwko 
wściekliźnie metodą miareczkowania w 
przypadku przewidzianym w art. 27 lit. b) 
ppkt (ii);

d) datę pobrania próbki krwi do badania 
poziomu przeciwciał przeciwko 
wściekliźnie metodą miareczkowania;

Or. de

Poprawka 80
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) przyjętych zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia (WE) nr 998/2003;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Usunięcie odniesienia do rozporządzenia, które zostanie zmienione poprzez niniejszy wniosek.
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Poprawka 81
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) gatunek, rasę, płeć i ubarwienie 
zwierzęcia;

Or. de

Uzasadnienie

Uzupełnienie zasadnych kryteriów służących do opisu zwierzęcia, które ułatwią jego 
identyfikację.

Poprawka 82
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inne istotne informacje dotyczące opisu i 
stanu zdrowia zwierzęcia.

f) inne istotne informacje dotyczące opisu 
stanu zdrowia zwierzęcia.

Or. de

Poprawka 83
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Lekarz weterynarii wystawiający 
dokument identyfikacyjny rejestruje 
informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a) 
i b), oraz przechowuje dokumentację 
związaną z tymi informacjami przez co 
najmniej 10 lat od daty wystawienia 
danego dokumentu identyfikacyjnego.

2. Lekarz weterynarii wystawiający 
dokument identyfikacyjny rejestruje 
informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a) 
i b), oraz przechowuje dokumentację 
związaną z tymi informacjami przez
wyznaczony przez właściwy organ okres, 
który nie może przekraczać trzech lat od 
daty wystawienia danego dokumentu 
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identyfikacyjnego.

Or. de

Poprawka 84
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 skreślony
Format dokumentu identyfikacyjnego

1. Dokument identyfikacyjny, o którym 
mowa w art. 5 lit. d), ma format paszportu 
zgodnie ze wzorem, który przyjmie 
Komisja w drodze aktu wykonawczego, i 
zawiera pozycje przeznaczone do 
wprowadzenia informacji wymaganych 
zgodnie z art. 21 ust. 1. Ten akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 43 ust. 2, do dnia [date to be inserted:
three years after entry into force of this 
Regulation].
2. Aktem wykonawczym, o którym mowa 
w ust. 1, ustanawia się wymagania 
dotyczące języków i układu paszportu, o 
którym mowa w tym ustępie.

3. Paszport, o którym mowa w ust. 1, jest 
oznaczony numerem składającym się z 
kodu ISO państwa członkowskiego, w 
którym został wystawiony, po którym 
następuje niepowtarzalny kod 
alfanumeryczny.

Or. de

Uzasadnienie

Zmieniona wersja zawarta została we wniosku jako art. 20a (nowy).
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Poprawka 85
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a – nagłówek (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a

Wystawianie dokumentu 
identyfikacyjnego

Or. de

Poprawka 86
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a – wprowadzenie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokument identyfikacyjny, o którym 
mowa w art. 5 lit. d), wystawia 
uprawniony do tego lekarz weterynarii po:

Or. de

Uzasadnienie
Wersja zmieniona oparta na art. 21 ust. 1 wniosku Komisji, w której określono, kto wystawia 
dokument identyfikacyjny dla zwierzęcia oraz jakie są etapy tego postępowania.

Poprawka 87
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sprawdzeniu, że zwierzę oznakowano 
zgodnie z art. 16 ust. 1;

Or. de
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Uzasadnienie
Wersja zmieniona oparta na art. 21 ust. 1 wniosku Komisji, w której określono, kto wystawia 
dokument identyfikacyjny dla zwierzęcia oraz jakie są etapy tego postępowania.

Poprawka 88
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokładnym wprowadzeniu do 
dokumentu identyfikacyjnego istotnych 
danych, o których mowa w art. 21 ust. 1, a 
tym samym udokumentowaniu zgodności 
z wymaganiami przewidzianymi w art. 5 
lit. b) i c) oraz, w stosownych 
przypadkach, w art. 27 lit. b) ppkt (ii);
oraz

Or. de

Uzasadnienie

Wersja zmieniona oparta na art. 21 ust. 1 wniosku Komisji, w której określono, kto wystawia 
dokument identyfikacyjny dla zwierzęcia oraz jakie są etapy tego postępowania.

Poprawka 89
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podpisaniu dokumentu 
identyfikacyjnego przez właściciela 
zwierzęcia.

Or. de

Uzasadnienie
Wersja zmieniona oparta na art. 21 ust. 1 wniosku Komisji, w której określono, kto wystawia 
dokument identyfikacyjny dla zwierzęcia oraz jakie są etapy tego postępowania.

Poprawka 90
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Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 22 ust. 1
państwa członkowskie udzielają 
zezwolenia na przemieszczanie o 
charakterze niehandlowym do państwa 
członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego zwierząt domowych, 
którym towarzyszy dokument 
identyfikacyjny wystawiony do celów art. 
10 lit. e):

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 20a ust. 
1 państwa członkowskie udzielają 
zezwolenia na przemieszczanie o 
charakterze niehandlowym do państwa 
członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego zwierząt domowych, 
którym towarzyszy dokument 
identyfikacyjny wystawiony do celów art. 
10 lit. e):

a) zgodnie z art. 24; a) zgodnie z art. 26a;
b) w formacie określonym w art. 26 ust. 1. b) w formacie określonym w art. 24a ust. 

1.

Or. de

Uzasadnienie

Por. 38.

Poprawka 91
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Wystawianie dokumentu 

identyfikacyjnego

1. Dokument identyfikacyjny, o którym 
mowa w art. 10 lit. e), jest oznaczony 
numerem seryjnym oraz:
a) jest wystawiany przez:



PR\909117PL.doc 55/92 PE492.919v01-00

PL

(i) urzędowego lekarza weterynarii z 
państwa trzeciego wysyłki na podstawie 
dokumentacji uzupełniającej lub
(ii) lekarza weterynarii upoważnionego w 
tym celu przez właściwy organ państwa 
trzeciego wysyłki, a następnie jest 
zatwierdzany przez dany właściwy organ;
b) dokumentuje zgodność z wymaganiami 
przewidzianymi w art. 10 lit. a)–d).

2. Zgodność z wymaganiami w zakresie 
oznakowania przewidzianymi w art. 10 lit. 
a) sprawdza się przed:
a) wystawieniem dokumentu 
identyfikacyjnego zgodnie z ust. 1;

b) udokumentowaniem zgodności z 
wymaganiami, o których mowa w art. 10 
lit. b), c) i d).

Or. de

Uzasadnienie
Niniejszy artykuł przedstawiony zostanie w zmienionej wersji jako nowy art. 26a. Zmieniona 
kolejność ułatwi stosowanie przepisów.

Poprawka 92
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a – nagłówek (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a

Format dokumentu identyfikacyjnego

Or. de

Poprawka 93
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokument identyfikacyjny, o którym 
mowa w art. 10 lit. e), ma format 
świadectwa zdrowia zwierzęcia zgodnie ze 
wzorem zawartym w załączniku Vb i 
zawiera pozycje przeznaczone do 
wprowadzenia informacji wymaganych 
zgodnie z art. 25.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiany formatu świadectwa zdrowia zwierzęcia wprowadzone w oparciu o art. 26 wniosku 
Komisji.
Aby poprawić stosowanie niniejszego rozporządzenia, należy zawrzeć w nim gotowy wzór 
dokumentu identyfikacyjnego. Znacząco ułatwi to użytkownikom stosowanie przepisów.

Poprawka 94
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a (nowy) – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja zostaje uprawniona do 
ustanowienia w aktach wykonawczych 
wymagań dotyczących języków, układu 
oraz ważności świadectwa zdrowia 
zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 43 ust. 2.

Or. de

Poprawka 95
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) imię i nazwisko oraz adres właściciela 
lub osoby fizycznej działającej w imieniu 
właściciela i w porozumieniu z nim;

b) imię i nazwisko oraz adres i podpis
właściciela lub osoby uprawnionej;

Or. de

Poprawka 96
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) imię i nazwisko, adres oraz podpis 
upoważnionego lekarza weterynarii, który 
wystawia lub uzupełnia dokument 
identyfikacyjny;

Or. de

Poprawka 97
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ust. 1 – lit. e) – ppkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) przyjętych zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia (WE) nr 998/2003;

skreślony

Or. de

Poprawka 98
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) gatunek, rasę, płeć i ubarwienie 
zwierzęcia;

Or. de

Poprawka 99
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inne istotne informacje dotyczące opisu i 
stanu zdrowia zwierzęcia.

f) inne istotne informacje dotyczące opisu 
stanu zdrowia zwierzęcia.

Or. de

Poprawka 100
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dokumentu identyfikacyjnego, o 
którym mowa w art. 10 lit. e), dołącza się 
oświadczenie pisemne podpisane przez 
właściciela lub osobę fizyczną działającą w 
imieniu właściciela i w porozumieniu z 
nim, w którym stwierdza się, że dane 
zwierzę domowe wprowadza się do Unii 
do celów niehandlowych.

2. Do dokumentu identyfikacyjnego, o 
którym mowa w art. 10 lit. e), dołącza się 
oświadczenie pisemne podpisane przez 
właściciela lub osobę upoważnioną, w 
którym stwierdza się, że dane zwierzę 
domowe wprowadza się do Unii do celów 
niehandlowych.

Or. de

Poprawka 101
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Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 skreślony
Format dokumentu identyfikacyjnego

1. Dokument identyfikacyjny, o którym 
mowa w art. 10 lit. e), ma format 
świadectwa zdrowia zwierzęcia zgodnie ze 
wzorem, który Komisja przyjmie w drodze 
aktu wykonawczego, i zawiera pozycje 
przeznaczone do wprowadzenia informacji 
wymaganych zgodnie z art. 25 ust. 1. Ten 
akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 43 ust. 2. do dnia [date to be inserted:
three years after entry into force of this 
Regulation].
2. Aktem wykonawczym, o którym mowa 
w ust. 1, ustanawia się wymagania 
dotyczące języków, układu oraz ważności 
świadectwa zdrowia zwierzęcia, o którym 
mowa w tym ustępie.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy wprowadzone jako art. 24a (nowy) w zmienionej formie i kolejności.

Poprawka 102
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Wystawianie dokumentu 
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identyfikacyjnego
Dokument identyfikacyjny, o którym 
mowa w art. 10 lit. e), jest oznaczony 
numerem seryjnym oraz jest wystawiany 
przez urzędowego lekarza weterynarii z 
państwa trzeciego wysyłki na podstawie 
dokumentacji uzupełniającej lub przez 
upoważnionego lekarza weterynarii, a 
następnie jest zatwierdzany przez dany 
właściwy organ, po tym jak lekarz 
weterynarii
a) sprawdził, czy zwierzę zostało 
oznakowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w art. 16 ust. 1; oraz

b)dokładnie wprowadził do dokumentu 
identyfikacyjnego istotne dane, o których 
mowa w art. 25 lit. a) do e), a tym samym 
udokumentował zgodność z wymaganiami 
przewidzianymi w art. 10 ust. 1 lit. b), c) i 
d);

Or. de

Poprawka 103
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 26 ust. 1
państwa członkowskie udzielają 
zezwolenia na przemieszczanie o 
charakterze niehandlowym zwierząt 
domowych posiadających dokument 
identyfikacyjny o formacie przewidzianym 
w art. 22 ust. 1, jeżeli: 

Na zasadzie odstępstwa od art. 24a ust. 1 
państwa członkowskie udzielają 
zezwolenia na przemieszczanie o 
charakterze niehandlowym zwierząt 
domowych posiadających dokument 
identyfikacyjny o formacie przewidzianym 
w art. 20a ust. 1, jeżeli: 

Or. de

Uzasadnienie

Por. 38.
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Poprawka 104
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) takie zwierzęta domowe są 
wprowadzane do państwa członkowskiego 
po ich tymczasowym przemieszczeniu do 
państwa trzeciego lub na terytorium trzecie 
lub po ich tranzycie przez państwo lub 
terytorium trzecie z państwa 
członkowskiego, przy czym lekarz 
weterynarii upoważniony przez właściwy 
organ udokumentował, że przed 
opuszczeniem Unii dane zwierzęta 
domowe:

b) takie zwierzęta domowe są 
wprowadzane do państwa członkowskiego 
po ich przemieszczeniu do państwa 
trzeciego lub na terytorium trzecie lub po 
ich tranzycie przez państwo lub terytorium 
trzecie z państwa członkowskiego, przy 
czym upoważniony lekarz weterynarii 
udokumentował, że przed opuszczeniem 
Unii dane zwierzęta domowe:

Or. de

Poprawka 105
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony

Wystawianie dokumentu 
identyfikacyjnego

1. Dokument identyfikacyjny, o 
którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. c):

a) wystawia lekarz weterynarii 
upoważniony w tym celu przez właściwy 
organ;
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b) dokumentuje zgodność z art. 9 ust. 
1 lit. a), b) i c).

2. Zgodność z wymaganiami w 
zakresie oznakowania lub opisu 
przewidzianymi w art. 9 ust. 1 lit. a) 
sprawdza się przed:

a) wystawieniem dokumentu 
identyfikacyjnego zgodnie z ust. 1 lit. a);

b) udokumentowaniem wymagań 
przewidzianych w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) 
zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. c).

Or. de

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł wprowadzony jest w zmienionej formie jako art. 30a (nowy), przy czym 
zmieniona kolejność ma zagwarantować lepsze stosowanie przepisów.

Poprawka 106
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a – nagłówek (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a

Format dokumentu identyfikacyjnego

Or. de

Poprawka 107
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokument identyfikacyjny, o którym 
mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), jest zgodny ze 
wzorem ustanowionym w załączniku Vc i 
zawiera pozycje przeznaczone do 
wprowadzenia informacji wymaganych 
zgodnie z art. 29.

Or. de

Uzasadnienie
Aby poprawić stosowanie niniejszego rozporządzenia, należy zawrzeć w nim gotowy wzór 
dokumentu identyfikacyjnego. Znacząco ułatwi to użytkownikom stosowanie przepisów.

Poprawka 108
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja zostaje uprawniona do 
ustanowienia w akcie wykonawczym 
wymagań dotyczących języków, norm 
bezpieczeństwa, układu oraz ważności 
dokumentu identyfikacyjnego, o którym 
mowa w ust. 1. Akt wykonawczy 
przyjmowany jest zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 43 ust. 
2.

Or. de

Poprawka 109
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) imię i nazwisko, adres i podpis 
upoważnionego lekarza weterynarii;

Or. de

Poprawka 110
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) gatunek, a w uzasadnionych 
przypadkach rasę, płeć i ubarwienie 
zwierzęcia;

Or. de

Poprawka 111
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inne istotne informacje dotyczące opisu
i stanu zdrowia zwierzęcia.

d) inne istotne informacje dotyczące opisu 
stanu zdrowia zwierzęcia.

Or. de

Poprawka 112
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
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Format dokumentu identyfikacyjnego

1. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego wzór dokumentu 
identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 9 
ust. 1 lit. c), zawierającego pozycje 
przeznaczone do wprowadzenia informacji 
wymaganych zgodnie z art. 29. Ten akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 43 ust. 2.
2. Aktem wykonawczym, o którym mowa 
w ust. 1, ustanawia się wymagania 
dotyczące języków, układu oraz ważności 
dokumentu identyfikacyjnego, o którym 
mowa w tym ustępie.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzony w zmienionej formie jako nowy art. 28a.

Poprawka 113
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a – nagłówek (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30a
Wystawianie dokumentu 

identyfikacyjnego

Or. de

Poprawka 114
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a – wprowadzenie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokument identyfikacyjny, o którym 
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mowa w art. 9 ust. 1 lit. c), wystawia 
uprawniony do tego lekarz weterynarii po:

Or. de

Poprawka 115
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sprawdzeniu, czy zwierzę oznakowano 
zgodnie z art. 16 ust. 2;

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie czytelności tekstu w celu ułatwienia stosowania.

Poprawka 116
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokładnym wprowadzeniu do 
dokumentu identyfikacyjnego istotnych 
danych, o których mowa w art. 29, a tym 
samym udokumentowaniu zgodności z 
wymaganiami przewidzianymi w art. 9 ust. 
1; oraz

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie czytelności tekstu w celu ułatwienia stosowania.
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Poprawka 117
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podpisaniu dokumentu 
identyfikacyjnego przez właściciela 
zwierzęcia.

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie czytelności tekstu w celu ułatwienia stosowania. Wymóg dotyczący podpisu 
właściciela w dokumencie identyfikacyjnym utrudni niewłaściwe wydawanie tego dokumentu.

Poprawka 118
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Wystawianie dokumentu 

identyfikacyjnego

1. Dokument identyfikacyjny, o którym 
mowa w art. 14 ust. 1 lit. c):

a) jest wystawiany przez:
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(i) urzędowego lekarza weterynarii, na 
podstawie dokumentacji uzupełniającej, 
lub

(ii) lekarza weterynarii upoważnionego w 
tym celu przez właściwy organ, a 
następnie jest zatwierdzany przez dany 
właściwy organ;

b) dokumentuje zgodność z art. 14 ust. 1 
lit. a), b) i c).

2. Zgodność z wymaganiami w zakresie 
oznakowania lub opisu przewidzianymi w 
art. 14 ust. 1 lit. a) sprawdza się przed:

a) wystawieniem dokumentu 
identyfikacyjnego zgodnie z ust. 1 lit. a);

b) udokumentowaniem wymagań 
przewidzianych w art. 14 ust. 1 lit. a), b) i 
c) zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. c).

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy wprowadzone jako art. 33a (nowy) w zmienionej formie.

Poprawka 119
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a – nagłówek (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31a

Format dokumentu identyfikacyjnego

Or. de

Poprawka 120
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokument identyfikacyjny, o którym 
mowa w art. 14 ust. 1 lit. c), jest zgodny ze 
wzorem ustanowionym w załączniku Vd i 
zawiera pozycje przeznaczone do 
wprowadzenia informacji wymaganych 
zgodnie z art. 32 ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Aby poprawić stosowanie niniejszego rozporządzenia, należy zawrzeć w nim gotowy wzór 
dokumentu identyfikacyjnego. Znacząco ułatwi to użytkownikom stosowanie przepisów.

Poprawka 121
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja zostaje uprawniona do 
ustanowienia w akcie wykonawczym 
wymagań dotyczących języków, układu 
oraz ważności dokumentu 
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identyfikacyjnego, o którym mowa w tym 
ust. 1. Akt wykonawczy przyjmowany jest 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 43 ust. 2.

Or. de

Poprawka 122
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) gatunek, a w uzasadnionych 
przypadkach rasę, płeć i ubarwienie 
zwierzęcia;

Or. de

Poprawka 123
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) imię i nazwisko oraz adres właściciela 
lub osoby fizycznej działającej w imieniu 
właściciela i w porozumieniu z nim;

b) imię i nazwisko oraz adres i podpis 
właściciela lub osoby upoważnionej;

Or. de

Poprawka 124
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) imię i nazwisko, adres i podpis 
upoważnionego lekarza weterynarii;

Or. de
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Poprawka 125
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inne istotne informacje dotyczące opisu 
i stanu zdrowia zwierzęcia.

d) inne istotne informacje dotyczące opisu 
stanu zdrowia zwierzęcia.

Or. de

Poprawka 126
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dokumentu identyfikacyjnego, o 
którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. c), 
dołącza się oświadczenie pisemne 
podpisane przez właściciela lub osobę 
fizyczną działającą w imieniu właściciela i 
w porozumieniu z nim, w którym 
stwierdza się, że dane zwierzę domowe 
wprowadza się do Unii do celów 
niehandlowych.

2. Do dokumentu identyfikacyjnego, o 
którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. c), 
dołącza się oświadczenie pisemne 
podpisane przez właściciela lub osobę 
upoważnioną, w którym stwierdza się, że 
dane zwierzę domowe wprowadza się do 
Unii do celów niehandlowych.

Or. de

Poprawka 127
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreślony

Format dokumentu identyfikacyjnego



PE492.919v01-00 72/92 PR\909117PL.doc

PL

1. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego wzór dokumentu 
identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 
14 ust. 1 lit. c), zawierającego pozycje 
przeznaczone do wprowadzenia informacji 
wymaganych zgodnie z art. 32 ust. 1. Ten 
akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 43 ust. 2.
2. Aktem wykonawczym, o którym mowa 
w ust. 1, ustanawia się wymagania 
dotyczące języków, układu oraz ważności 
dokumentu identyfikacyjnego, o którym 
mowa w tym ustępie.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy przedstawione w zmienionej formie jako nowy art. 31a.

Poprawka 128
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33a

Wystawianie dokumentu 
identyfikacyjnego

Dokument identyfikacyjny, o którym 
mowa w art. 14 ust. 1 lit. c), jest 
oznaczony numerem seryjnym oraz jest 
wystawiany przez urzędowego lekarza 
weterynarii z państwa trzeciego wysyłki na 
podstawie dokumentacji uzupełniającej 
lub przez upoważnionego lekarza 
weterynarii, a następnie jest zatwierdzany 
przez dany właściwy organ, po tym jak 
lekarz weterynarii
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a) sprawdził, czy zwierzę zostało 
oznakowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w art. 16 ust. 2; oraz
b) dokładnie wprowadził do dokumentu 
identyfikacyjnego istotne dane, o których 
mowa w art. 32 ust. 1 lit. a) do c), a tym 
samym udokumentował zgodność z 
wymaganiami przewidzianymi w art. 14 
ust. 2 lit. a) i b);

Or. de

Poprawka 129
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
ROZDZIAŁ VI – sekcja 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odstępstwo w przypadku bezpośredniego
przemieszczania o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych do 
państw członkowskich

Odstępstwo w przypadku przemieszczania 
o charakterze niehandlowym zwierząt 
domowych do państw członkowskich

Or. de

Poprawka 130
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od warunków 
przewidzianych w art. 5, 9, 10 i 14 państwa 
członkowskie mogą udzielać zezwoleń na 
przemieszczanie do celów niehandlowych 
na ich terytorium zwierząt domowych 
należących do gatunków wymienionych w 
załączniku I, które nie spełniają warunków 
określonych w tych artykułach, pod 
warunkiem że:

1. Na zasadzie odstępstwa od warunków 
przewidzianych w art. 5, 9, 10 i 14 państwa 
członkowskie mogą udzielać w 
wyjątkowych sytuacjach zezwoleń na 
przemieszczanie do celów niehandlowych 
na ich terytorium zwierząt domowych 
należących do gatunków wymienionych w 
załączniku I, które nie spełniają warunków 
określonych w tych artykułach, pod 
warunkiem że:
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Or. de

Poprawka 131
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wniosek o udzielenie zezwolenia został 
wcześniej złożony przez właściciela lub 
osobę fizyczną działającą w imieniu 
właściciela i w porozumieniu z nim, a 
państwo członkowskie przeznaczenia 
udzieliło takiego zezwolenia;

a) wniosek o udzielenie zezwolenia został 
wcześniej złożony przez właściciela lub 
osobę upoważnioną, a państwo 
członkowskie przeznaczenia udzieliło 
takiego zezwolenia;

Or. de

Poprawka 132
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole dokumentów, kontrole 
identyfikacyjne i kontrole fizyczne 
przeprowadzane w przypadku 
przemieszczania o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych do 
państwa członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego lub z państwa lub 
terytorium trzeciego wymienionego w 
wykazie przyjętym na podstawie art. 13 
ust. 1

Kontrole dokumentów, kontrole 
identyfikacyjne i kontrole fizyczne 
przeprowadzane w przypadku 
przemieszczania o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych do 
państwa członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego lub z państwa lub 
terytorium trzeciego wymienionego w 
wykazie przyjętym na podstawie art. 13 
ust. 1 i art. 14a

Or. de

Poprawka 133
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Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 15, 
państwa członkowskie przeprowadzają 
ukierunkowane lub losowe kontrole 
dokumentów i kontrole identyfikacyjne 
oraz, w stosownych przypadkach, kontrole 
fizyczne zwierząt domowych 
przemieszczanych do celów 
niehandlowych do państwa 
członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego lub z państwa lub 
terytorium trzeciego wymienionego w 
akcie wykonawczym przyjętym na 
podstawie art. 13 ust. 1 w celu sprawdzenia 
w niedyskryminacyjny sposób zgodności z 
rozdziałem II.

1. Nie naruszając przepisów art. 15, 
państwa członkowskie przeprowadzają 
ukierunkowane lub losowe kontrole 
dokumentów i kontrole identyfikacyjne 
oraz, w stosownych przypadkach, kontrole 
fizyczne zwierząt domowych 
przemieszczanych do celów 
niehandlowych do państwa 
członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego lub z państwa lub 
terytorium trzeciego wymienionego w 
akcie wykonawczym przyjętym na 
podstawie art. 13 ust. 1 i art. 14a w celu 
sprawdzenia w niedyskryminacyjny sposób 
zgodności z rozdziałem II.

Or. de

Poprawka 134
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W czasie każdego przemieszczania o 
charakterze niehandlowym do państwa 
członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego lub z państwa lub 
terytorium trzeciego wymienionego w 
wykazie przyjętym na podstawie art. 13 
ust. 1, na wniosek właściwego organu 
odpowiedzialnego za kontrole 
przewidziane w ust. 1 niniejszego artykułu, 
właściciel lub osoba fizyczna działająca w 
imieniu właściciela i w porozumieniu z 
nim:

2. W czasie każdego przemieszczania o 
charakterze niehandlowym do państwa 
członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego lub z państwa lub 
terytorium trzeciego wymienionego w 
wykazie przyjętym na podstawie art. 13 
ust. 1 i art. 14a, na wniosek właściwego 
organu odpowiedzialnego za kontrole 
przewidziane w ust. 1 niniejszego artykułu, 
właściciel lub osoba upoważniona:

Or. de
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Poprawka 135
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawia dokument identyfikacyjny 
wykazujący zgodność z wymaganiami w 
zakresie takiego przemieszczania w 
formacie przewidzianym w:

a) przedstawia wymagany w niniejszym 
rozporządzeniu dokument identyfikacyjny 
wykazujący zgodność z wymaganiami w 
zakresie takiego przemieszczania.

(i) art. 22 ust. 1 lub

(ii) art. 23 ust. 1;

Or. de

Poprawka 136
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole dokumentów, kontrole 
identyfikacyjne i kontrole fizyczne 
przeprowadzane w przypadku 
przemieszczania o charakterze 
niehandlowym do państwa 
członkowskiego z państwa lub terytorium 
trzeciego

Kontrole dokumentów, kontrole 
identyfikacyjne i kontrole fizyczne 
przeprowadzane w przypadku 
przemieszczania o charakterze 
niehandlowym z państwa lub terytorium 
trzeciego, których nie określono w art. 13 
ust. 1 lub art. 14a

Or. de

Poprawka 137
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przemieszczanie zwierząt domowych o 1. Przemieszczanie zwierząt domowych o 
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charakterze niehandlowym do państwa 
członkowskiego z państwa lub terytorium 
trzeciego innego niż wymienione w akcie 
wykonawczym przyjętym na podstawie art. 
13 ust. 1 podlega kontrolom dokumentów i 
kontrolom identyfikacyjnym oraz, w 
stosownych przypadkach, kontrolom 
fizycznym przeprowadzanym przez 
właściwy organ w punkcie wjazdu 
podróżnych.

charakterze niehandlowym do państwa 
członkowskiego z państwa lub terytorium 
trzeciego innego niż wymienione w akcie 
wykonawczym przyjętym na podstawie art. 
13 ust. 1 i w art. 14a podlega kontrolom 
dokumentów i kontrolom identyfikacyjnym 
oraz, w stosownych przypadkach, 
kontrolom fizycznym przeprowadzanym 
przez właściwy organ w punkcie wjazdu 
podróżnych w celu sprawdzenia zgodności 
z zapisami rozdziału III.

Or. de

Poprawka 138
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W czasie wprowadzania do państwa 
członkowskiego z państwa lub terytorium 
trzeciego innego niż wymienione w akcie 
wykonawczym przyjętym na podstawie art. 
13 ust. 1, na wniosek właściwego organu 
przewidzianego w ust. 1, właściciel lub 
osoba fizyczna działająca w imieniu 
właściciela i w porozumieniu z nim:

2. W czasie wprowadzania do państwa 
członkowskiego z państwa lub terytorium 
trzeciego innego niż wymienione w akcie 
wykonawczym przyjętym na podstawie art. 
13 ust. 1 i art. 14a, na wniosek właściwego 
organu przewidzianego w ust. 1 w punkcie 
wjazdu dla podróżujących, właściciel lub 
osoba uprawniona:

Or. de

Poprawka 139
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawia dokument identyfikacyjny 
wykazujący zgodność z wymaganiami w 
zakresie takiego przemieszczania w 
formacie przewidzianym w:

a) przedstawia dokument identyfikacyjny 
wykazujący zgodność z wymaganiami w 
zakresie takiego przemieszczania w 
formacie przewidzianym w niniejszym 
rozporządzeniu.

(i) art. 26 ust. 1 lub
(ii) art. 27 lit. b).
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Or. de

Poprawka 140
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadził dokumentację 
przeprowadzonych kontroli;

b) prowadził dokumentację zawierającą 
dane na temat zbiorczej liczby
przeprowadzonych kontroli oraz 
zastrzeżeń;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ograniczenie nakładów administracyjnych, w związku z tym, że w 
późniejszym terminie istotne są tylko ewentualne dane dotyczące zastrzeżeń.

Poprawka 141
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dokumentował przeprowadzone kontrole 
wpisane w dokumencie identyfikacyjnym, 
o którym mowa w:

c) dokumentował przeprowadzone kontrole 
wpisane w dokumencie identyfikacyjnym.

(i) art. 10 lit. e) lub
(ii) art. 27 lit. b).

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie czytelności tekstu.
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Poprawka 142
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli kontrole przewidziane w art. 35 i 
36 ujawnią, że dane zwierzę domowe nie 
spełnia warunków ustanowionych w 
rozdziałach II i III, po konsultacji z 
urzędowym lekarzem weterynarii właściwe 
organy podejmują decyzję:

1. Jeżeli kontrole przewidziane w art. 35 i 
36 ujawnią, że dane zwierzę domowe nie 
spełnia warunków ustanowionych w 
rozdziałach II i III, po konsultacji z 
urzędowym lekarzem weterynarii właściwe 
organy podejmują decyzję oraz, w razie 
konieczności, z właścicielem lub osobą 
upoważnioną:

Or. de

Poprawka 143
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) o zawróceniu danego zwierzęcia 
domowego do jego państwa lub terytorium 
wysyłki, lub

a) o zawróceniu danego zwierzęcia 
domowego – na koszt właściciela – do 
jego państwa lub terytorium wysyłki, lub

Or. de

Poprawka 144
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) o izolowaniu danego zwierzęcia 
domowego na koszt właściciela pod 
urzędową kontrolą przez czas niezbędny do 
spełnienia przez dane zwierzę warunków 
ustanowionych w rozdziałach II i III, lub

b) o izolowaniu danego zwierzęcia 
domowego na koszt właściciela pod 
urzędową kontrolą przez czas niezbędny do 
spełnienia przez dane zwierzę warunków 
ustanowionych w rozdziałach II bądź III, 
lub
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Or. de

Poprawka 145
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) o uśpieniu danego zwierzęcia 
domowego, bez wypłacania właścicielowi 
lub osobie fizycznej działającej w imieniu 
właściciela i w porozumieniu z nim 
rekompensaty finansowej, jeżeli 
zawrócenie zwierzęcia nie jest możliwe lub 
jeżeli jego izolacja nie jest wykonalna.

c) jako ostateczna możliwość, o uśpieniu 
danego zwierzęcia domowego, bez 
wypłacania właścicielowi lub osobie 
fizycznej działającej w imieniu właściciela 
i w porozumieniu z nim rekompensaty 
finansowej, jeżeli zawrócenie zwierzęcia 
nie jest możliwe lub jeżeli jego izolacja nie 
jest wykonalna.

Or. de

Poprawka 146
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia lub 
rozprzestrzenienia się wścieklizny w 
państwie członkowskim, w państwie 
trzecim lub na terytorium trzecim, 
mogącego stanowić poważne zagrożenie 
dla zdrowia publicznego lub zdrowia 
zwierząt, Komisja, działając z własnej 
inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego, niezwłocznie i w 
zależności od powagi sytuacji, może 
przyjąć w drodze aktu wykonawczego 
jeden z następujących środków:

W przypadku wystąpienia lub 
rozprzestrzenienia się wścieklizny, innej 
choroby lub zakażenia w państwie 
członkowskim, w państwie trzecim lub na 
terytorium trzecim, mogącego stanowić 
poważne zagrożenie dla zdrowia 
publicznego lub zdrowia zwierząt, 
Komisja, działając z własnej inicjatywy lub 
na wniosek państwa członkowskiego, 
niezwłocznie i w zależności od powagi 
sytuacji, może przyjąć w drodze aktu 
wykonawczego jeden z następujących 
środków:

Or. de
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Poprawka 147
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia [date to be inserted:
one year after entry into force of this 
Regulation] państwa członkowskie 
dostarczają ogółowi społeczeństwa jasne i 
łatwo dostępne informacje dotyczące 
następujących kwestii:

1. Państwa członkowskie dostarczają 
ogółowi społeczeństwa jasne i łatwo 
dostępne informacje dotyczące 
następujących kwestii:

Or. de

Uzasadnienie

Ogół społeczeństwa powinien w momencie wejścia w życie rozporządzenia posiadać 
informacje pozwalające na stosowanie nowych przepisów.

Poprawka 148
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wykazu punktów wjazdu podróżnych 
wymaganego w art. 36 ust. 3, w tym 
właściwego organu wyznaczonego do 
przeprowadzenia kontroli, o którym mowa 
w art. 36 ust. 4;

d) wykazu punktów wjazdu podróżnych 
wymaganego w art. 36 ust. 3 lub zgodnie z 
art. 10 ust. 2, w tym właściwego organu 
wyznaczonego do przeprowadzenia 
kontroli, o którym mowa w art. 36 ust. 4;

Or. de

Poprawka 149
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp – 1 litera e a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) danych dotyczących szczepień 
przeciwko wściekliźnie, dla celów 
zezwolenia na wprowadzenie ich do 
obrotu zgodnie z art. 1 ust. b załącznika 
IV, a także szczególnych wskazówek 
dotyczących stosowania.

Or. de

Poprawka 150
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu uniknięcia sytuacji, w których 
przemieszczanie o charakterze handlowym 
jest fałszywie deklarowane jako 
przemieszczanie zwierząt domowych o 
charakterze niehandlowym, Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 41 w celu 
ustanowienia przepisów ograniczających 
liczbę zwierząt domowych należących do 
gatunków wymienionych w załączniku I, 
jaka może towarzyszyć właścicielowi lub 
osobie fizycznej działającej w imieniu 
właściciela i w porozumieniu z nim 
podczas pojedynczego przemieszczenia o 
charakterze niehandlowym.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Maksymalna liczba i warunki odstępstwa przedstawione zostaną w poprawce do art. 4a 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 151
Horst Schnellhardt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie Komisji uprawnień, 
o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 16 ust. 
2 akapit drugi, art. 18 ust. 1 akapit 
pierwszy i art. 40, dokonywane jest na czas 
nieokreślony od dnia (*).

2. Przekazanie Komisji uprawnień, 
o którym mowa w art. 4a, art. 7 ust. 1, art. 
16 ust. 2 akapit drugi, art. 18 ust. 1 akapit 
pierwszy i art. 40, dokonywane jest na 
okres pięciu lat od dnia (*). Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem okresu 
pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.
____
* Data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 152
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powiadamiają o 
tych przepisach Komisję najpóźniej do 
dnia [date to be inserted: one year after 
entry into force of this Regulation] oraz 
niezwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych ich zmianach.

Państwa członkowskie powiadamiają o 
tych przepisach Komisję oraz niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszystkich 
późniejszych ich zmianach.

Or. de

Poprawka 153
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Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Uchylenie rozporządzenia, o którym 
mowa w ust. 1, nie ma wpływu na 
utrzymanie rozporządzenia delegowanego 
Komisji nr 1152/2011, które przyjęto na 
podstawie art. 5 ust. 1 wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 154
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W drodze odstępstwa od art. 22 ust. 1
dokument identyfikacyjny uznaje się za 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
jeżeli:

1. W drodze odstępstwa od art. 20a ust. 1
dokument identyfikacyjny uznaje się za 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
jeżeli:

Or. de

Uzasadnienie

Por. 38.

Poprawka 155
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jest on sporządzony zgodnie ze wzorem a) został on sporządzony zgodnie ze 
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paszportu ustanowionym dyrektywą 
2003/803/WE;

wzorem paszportu ustanowionym 
dyrektywą 2003/803/WE;

Or. de

Uzasadnienie

Od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokumenty identyfikacyjne 
wydawane są zgodnie ze wzorem zawartym w załącznikach. Decyzja 2003/803/WE będzie 
miała zastosowanie tylko dla wydanych już dokumentów.

Poprawka 156
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) został wystawiony nie później niż jeden 
rok od daty wejścia w życie aktu 
wykonawczego przyjętego na podstawie 
art. 22 ust. 1.

b) został wystawiony przed wejściem w 
życie aktu wykonawczego przyjętego na 
podstawie art. 22 ust. 1.

Or. de

Poprawka 157
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od art. 26 ust. 1
dokument identyfikacyjny uznaje się za 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
jeżeli:

2. W drodze odstępstwa od art. 24a ust. 1
dokument identyfikacyjny uznaje się za 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
jeżeli:

Or. de

Uzasadnienie
Por. 38.
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Poprawka 158
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jest on sporządzony zgodnie ze wzorem 
świadectwa określonym w załączniku II do 
decyzji 2011/874/UE;

a) został on sporządzony zgodnie ze 
wzorem świadectwa określonym w 
załączniku II do decyzji 2011/874/UE;

Or. de

Uzasadnienie

Od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokumenty identyfikacyjne 
wydawane są zgodnie ze wzorem zawartym w załącznikach. Decyzja 2011/874/WE będzie 
miała zastosowanie tylko dla wydanych już dokumentów.

Poprawka 159
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) został wystawiony nie później niż jeden 
rok od daty wejścia w życie aktu 
wykonawczego przyjętego na podstawie 
art. 26 ust. 1.

b) został wystawiony przed wejściem w 
życie aktu wykonawczego przyjętego na 
podstawie art. 26 ust. 1.

Or. de

Poprawka 160
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia xxxx [date to be inserted: one year 
after entry into force of this Regulation].

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia …*.

_____

* 18 miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 161
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik zostaje skreślony.

Or. de

Poprawka 162
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Va
Wzór dokumentu identyfikacyjnego 

zgodnie z art. 20a
(Wzór należy opracować podczas 
negocjacji międzyinstytucjonalnych 
dotyczących niniejszego rozporządzenia.)

Or. de

Uzasadnienie

Aby poprawić stosowanie niniejszego rozporządzenia, należy zawrzeć w nim gotowy wzór 
dokumentu identyfikacyjnego. Przepisy dotyczące formatu dokumentu identyfikacyjnego, 
pozycji przeznaczonych do wprowadzania informacji oraz jego wydawania uporządkowano 
na nowo w logice stosowania rozporządzenia.
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Poprawka 163
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Vb
Wzór dokumentu identyfikacyjnego 

zgodnie z art. 24a
(Wzór należy opracować podczas 
negocjacji międzyinstytucjonalnych 
dotyczących niniejszego rozporządzenia.)

Or. de

Poprawka 164
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Vc
Wzór dokumentu identyfikacyjnego 

zgodnie z art. 28a
(Wzór należy opracować podczas 
negocjacji międzyinstytucjonalnych 
dotyczących niniejszego rozporządzenia.)

Or. de

Poprawka 165
Horst Schnellhardt
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Vd
Wzór dokumentu identyfikacyjnego 

zgodnie z art. 31a
(Wzór należy opracować podczas 
negocjacji międzyinstytucjonalnych 
dotyczących niniejszego rozporządzenia.)
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Or. de
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Od 2003 r. przemieszczanie zwierząt domowych podlega uregulowaniom zawartym w 
rozporządzeniu nr 998/2003 oraz w 17 późniejszych zmianach. Okoliczności przemieszczania 
zwierząt domowych podlegały od tego czasu zmianom: Komisja i państwa członkowskie m. 
in. przeprowadziły udane kampanie przeciwko wściekliźnie, dzięki którym obecnie choroba 
ta zasadniczo nie występuje w wielu częściach Unii, choć, jak zawsze, konieczne jest stałe 
monitorowanie sytuacji. Wścieklizna oraz jej niewystępowanie to główne, ale nie jedyne 
powody, dla których utrzymuje się specjalny system przejściowy w zakresie przemieszczania 
zwierząt do niektórych państw członkowskich (art. 6, 8 i 16 rozporządzenia nr 998/2003). 

Wygaśnięcie kolejnego systemu przejściowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 (znakowanie 
zwierząt przy pomocy tatuażu bądź transpondera), stanowiło kolejną okazję do tego, by 
wprowadzić zmiany w obowiązującym rozporządzeniu nr 998/2003. 

Ponadto w rzeczonym okresie wszedł w życie Traktat z Lizbony, do którego rozporządzenie 
nr 998/2003 dostosowane zostało tylko częściowo (poprzez rozporządzenie nr 438/2010). W 
związku z tym następnym logicznym krokiem będzie całkowite dostosowanie i zmiana 
środków przyjętych w drodze procedury komitetowej do nowych art. 290 i 291 TFUE. 
Komisja potwierdziła swoje zaangażowanie w ten proces w oświadczeniu zawartym w 
rozporządzeniu nr 438/2010. 

Uwagi

 Sprawozdawca miał na uwadze głównie ułatwienie właścicielom zwierząt 
podróżowania w ich towarzystwie w obrębie Unii oraz do państw trzecich, przy 
jednoczesnym zadbaniu o wysoki poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do 
potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego i zwierząt. W związku z tym 
sprawozdawca dołożył starań, by poprawić czytelność i jasność wniosku Komisji, a 
tym samym umożliwić jasne i jednoznaczne stosowanie przepisów przez właścicieli 
zwierząt domowych, lekarzy weterynarii, organy ścigania, właściwe organy i inne 
podmioty zaangażowane w przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt 
domowych. Dlatego w niektórych miejscach wprowadzono zmiany brzmienia oraz 
zmodyfikowano kolejność niektórych artykułów, często z zachowaniem głównego 
przesłania odnośnych postanowień. Zmiany te zostały wskazane w uzasadnieniu.

 Sprawozdawca zgadza się z tym, by utrzymano podwójną podstawę prawną i 
dostosowano ją do odpowiednich artykułów Traktatu z Lizbony, tzn. art. 43 ust. 2 
(rolnictwo) oraz art. 168 ust. 4 (zdrowie publiczne).

 Jak pokazuje doświadczenie, psy, koty oraz czasami fretki często podlegają 
przemieszczaniu o charakterze handlowym, przy czym proceder ten próbuje się ukryć 
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i podaje jako przemieszczanie o charakterze niehandlowym – próbując w ten sposób 
obejść stosowanie bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących handlu i przywozu 
tych zwierząt. Dążąc do przeciwdziałania takim praktykom, w stosowanych obecnie 
przepisach opartych na rozporządzeniu Komisji nr 388/2010 zawarto ograniczenie 
maksymalnej liczby zwierząt, które mogą towarzyszyć właścicielowi, do pięciu. 
Jednak ograniczenie to spowodowało liczne trudności dla obywateli pragnących wziąć 
udział w określonych konkursach, wystawach czy wydarzeniach sportowych, na 
potrzeby których muszą przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi wraz ze zwierzętami w liczbie większej niż pięć. Dlatego 
sprawozdawca proponuje odstępstwa od tej maksymalnej liczby, które będą 
dostatecznie jasne i użyteczne zarówno dla uczestników tych wydarzeń, jak i dla 
organów odpowiedzialnych za wdrażanie i egzekwowanie tych przepisów.

 Mające obecnie zastosowanie przepisy przyznają państwom członkowskim prawo do 
specjalnych odstępstw od obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliźnie w 
przypadku psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy. Odstępstwa te 
spowodowane są tym, że z punktu widzenia weterynarii tak młode zwierzęta nie 
powinny być szczepione. Jednak od momentu zaszczepienia do pełnego uodpornienia 
się zwierzęcia na chorobę może minąć okres do 4 tygodni, w zależności od rodzaju 
szczepionki. Obecne przepisy nie uwzględniają tego okresu, przez co dochodzi do 
niepewności w przypadku osób pragnących podróżować z młodymi zwierzętami w 
wieku powyżej 3 miesięcy, które nie nabyły odporności ochronnej, o której mowa w 
załączniku IV pkt 2 lit. d). Dlatego też sprawozdawca sugeruje, by wyjaśnić tę 
sytuację wszystkim stronom poprzez objęcie także młodych zwierząt w wieku od 
trzech do czterech miesięcy odstępstwem od wymogów dotyczących ważności 
szczepienia przeciwko wściekliźnie ustanowionych w załączniku IV.

 Struktura i brzmienie przepisów dotyczących uzupełniania dokumentów 
identyfikacyjnych były źródłem niejasności dla lekarzy weterynarii oraz właścicieli 
zwierząt domowych. W związku z tym sprawozdawca proponuje nową strukturę tych 
części rozporządzenia: w każdej sekcji najpierw określono format danego dokumentu 
identyfikacyjnego zgodnie z rodzajem zwierzęcia i rodzajem przemieszczania o 
charakterze niehandlowym (w obrębie państw członkowskich UE lub z państw 
trzecich); następnie wymieniono wszystkie istotne pozycje do uzupełnienia przez 
lekarza weterynarii. Na koniec każdej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób ma 
postępować lekarz weterynarii w celu należytego uzupełnienia dokumentu 
identyfikacyjnego. Wprowadzenie kilku dodatkowych pozycji, które zostały 
zasugerowane, może usprawnić identyfikację danego zwierzęcia i poprawić ochronę 
dokumentów identyfikacyjnych przed fałszowaniem. Gdy było to możliwe, 
sprawozdawca, zamiast odwoływać się do innych artykułów przedmiotowego 
rozporządzenia, starał się szczegółowo wyjaśnić wymogi lub postanowienia konieczne 
do spełnienia postanowień danego artykułu.

Aby tekst był bardziej przyjazny dla użytkownika, stosowanie rozporządzenia –
łatwiejsze, a także aby zagwarantować jednolitość, sprawozdawca pragnie dołączyć 
wzór każdego z rodzajów dokumentu identyfikacyjnego do załącznika do 
przedmiotowego rozporządzenia, dzięki czemu nie będzie konieczności poszukiwania 
i czytania licznych późniejszych aktów prawnych, aby określić poprawny układ 
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takiego dokumentu. 


