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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

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

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

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

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

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

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

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

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) Nr 999/2001 ustanawiającego przepisy zapobiegania, kontroli i 
zwalczania niektórych pasażowalnych form encefalopatii gąbczastych
(COM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając propozycję Komisji przedstawioną Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004) 0775)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 152 ust. 4 (b) Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja 
przedłożyła propozycję Parlamentowi (C6-0223/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i 
Bezpiecznej Żywności (A6-0000/2005),

1. zatwierdza artykuł 1, ustęp 14 i zmienia artykuł 2 propozycji Komisji;

2. zamierza kontynuować badanie dalszych części propozycji Komisji i przyjąć swoje 
pierwsze czytanie w tej sprawie, kiedy tylko będzie to możliwe

3. odpowiednio dokonuje podziału projektu; 

4. wzywa Komisję i Radę do rozważenia poprawek do przejściowych uregulowań 
rozporządzenia (WE) Nr 999/2001 i rzeczowych poprawek do rozporządzenia w dwóch 
oddzielnych rozporządzeniach;

5. zwraca się do Komisji o ponowne rozpatrzenie, jeżeli zamierza ona wprowadzić znaczące 
zmiany do swojego projektu lub zastąpić go innym tekstem;

6. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
TYTUŁ

Projekt ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY zmieniającego rozporządzenie 
(WE) Nr 999/2001 ustanawiającego 

Projekt ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY zmieniającego rozporządzenie 
(WE) Nr 999/2001 ustanawiającego 

  
1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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przepisy zapobiegania, kontroli i 
zwalczania niektórych pasażowalnych 
form encefalopatii gąbczastych 

przepisy zapobiegania, kontroli i 
zwalczania niektórych pasażowalnych 
form encefalopatii gąbczastych w zakresie 
przedłużenia okresu obowiązywania 
środków przejściowych

Uzasadnienie

Dostosowanie tytułu do podziału projektu Komisji.

Niniejsze sprawozdanie dotyczy tylko środków przejściowych.

Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 2

(2) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 1128/2003 
z dnia 16 czerwca 2003 zmieniające 
Rozporządzenie (WE) Nr 999/2001,  
dotyczące przedłużenia okresu 
obowiązywania środków przejściowych, 
przedłużyło okres obowiązywania środków 
przejściowych przewidzianych w 
rozporządzeniu (WE) Nr 999/2001 najdalej 
do 1 lipca 2005r. Należy wprowadzić 
pewne zmiany w stałych przepisach 
rozporządzenia przed tym terminem.

(2) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (EW) Nr 1128/2003z 
dnia 16 czerwca 2003 zmieniające 
Rozporządzenie (WE) Nr 999/2001,  
dotyczące przedłużenia okresu 
obowiązywania środków przejściowych, 
przedłużyło okres obowiązywania środków 
przejściowych przewidzianych w 
rozporządzeniu (WE) Nr 999/2001 najdalej 
do 1 lipca 2005r.

Uzasadnienie

Dostosowanie podpunktu uzasadnienia do podziału propozycji Komisji.

Niniejsze sprawozdanie dotyczy tylko środków przejściowych.

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 17

Z uwagi na rozwój wydarzeń w Światowej 
Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt, nie 
przewiduje się ukończenia przed 1 lipca 
2005 r. ostatecznej klasyfikacji państw 
według ryzyka występowania BSE. 
Konieczne jest zatem kolejne przedłużenie 
okresu stosowania środków przejściowych 
przewidzianych w rozporządzeniu (WE)
Nr 999/2001.

(17)  W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
prawnego po upływie okresu 
obowiązywania środków przejściowych 
przewidzianych w rozporządzeniu (WE) 
Nr 999/2001 i w oczekiwaniu na zmianę  
stałych przepisów i na stworzenie ogólnej 
strategii dotyczącej TSE, należy 
przedłużyć okres obowiązywania środków 
przejściowych do lipca 2007r.
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Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 17A (nowy)

(17a) W interesie bezpieczeństwa 
prawnego i w celu ochrony prawnie 
uzasadnionych oczekiwań podmiotów 
gospodarczych, w oczekiwaniu na 
konkretne zmiany rozporządzenia (WE) 
Nr 999/2001, niniejsze rozporządzenie 
powinno wejść w życie 1 lipca 2005 r.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 2, USTĘP 1

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
1 lipca 2005 r. 
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EXPLANATORY STATEMENT

This report only refers to Articles 1(14) and 2 of the Commission's proposal.
It is necessary to prolong the transitional measures established under Article 23 of Regulation 
(EC) No 999/20011 (TSE Regulation) until a full package of measures for tackling BSE is in 
place.
For setting up such a package, it is important to know the developments in the OIE2 and the 
progress of categorisation of countries being undertaken by the Commission.
Therefore, it is appropriate and necessary to split the proposal in order to prolong the 
transitional measures on the one hand, and leave sufficient time to discuss the necessary 
revision of the TSE Regulation on the other hand. Thus, the high level of public protection 
can be maintained and at the same time it will be possible to follow and take into account the 
discussion at OIE and Commission level in the coming months.

  
1 Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the 
prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (TSE Regulation).
2 Office international des épizooties (World Organisation for Animal Health)
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