
1. zatwierdza projekt Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu,
o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

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

P6_TA(2004)0041

Wsparcie makrofinansowe dla Serbii i Czarnogóry *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej
makrofinansowego wsparcia dla Serbii i Czarnogóry, zmieniającej decyzję 2002/882/WE przewidu-
jącą dalsze makrofinansowe wsparcie dla Federalnej Republiki Jugosławii (COM(2004)0605

— C6-0146/2004 — 2004/0204(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0605) (1),

— uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0146/2004),

— uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0025/2004),

1. zatwierdza projekt Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu,
o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2004)0042

Powołanie członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Kikisa Kazamiasa na stanowisko Członka
Trybunału Obrachunkowego (C6-0116/2004 — 2004/0811(CNS))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 247 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 160b ust. 3
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy których Rada skonsulto-
wała się z Parlamentem (C6-0116/2004),

— uwzględniając, że na posiedzeniu w dniu 6 października 2004 r. Komisja Kontroli Budżetowej przesłu-
chała osobę desygnowaną przez Radę na członka Trybunału Obrachunkowego oraz rozważyła jej kwa-
lifikacje w świetle wymogów określonych w art. 247 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską oraz art. 160b Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
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— uzględniając art. 101 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0015/2004),

1. wydaje opinię przychylną w sprawie powołania Kikisa Kazamiasa na członka Trybunału Obrachunko-
wego;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz podanie jej do
wiadomości Trybunałowi Obrachunkowemu, innym instytucjom Wspólnot Europejskich oraz urzędom kon-
troli państwowej w Państwach Członkowskich.

P6_TA(2004)0043

Pasażowalne gąbczaste encefalopatie (TSE) i pasza dla zwierząt

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego
Załącznik IV do rozporządzenia (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (TSE) i paszy dla zwierząt

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 152 ust. 1 Traktatu WE,

— uwzględniając rozporządzenie (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja
2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i eliminacji pewnych postaci zakaźnego
gąbczastego zwyrodnienia mózgu (1), ze zmianami,

— uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego Załącznik IV do rozporządzenia (WE) Nr
999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie paszy dla zwierząt (SANCO/3027/2004),

— uwzględniając art. 81 Regulaminu,

A. mając na uwadze art. 2 decyzji Rady 2000/766/WE z 4 grudnia 2000r. w sprawie niektórych środków
ochrony wobec zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu oraz karmienia białkami pochodzenia
zwierzęcego (2) przewidujący, że Państwa Członkowskie zakażą karmienia zwierząt gospodarskich, cho-
wanych, tuczonych lub hodowanych w celu produkcji żywności, przetworzonymi białkami zwierzę-
cymi,

B. mając na uwadze, że art. 7 ust. 2 oraz Załącznik IV rozporządzenia (WE) Nr 999/2001, ze zmianami,
zakazuje skarmiania przeżuwaczy białkami pochodzenia zwierzęcego i paszy zawierającej takie białka,
z wyłączeniem pewnych przypadków szczególnych,

C. mając na uwadze, że Komisja zapewnia w punkcie 3 motywów powyższego projektu rozporządzenia,
że kontrole jakości przeprowadzonych analiz dowiodły, że skuteczność laboratoriów w wykrywaniu
małych ilości białek pochodzących od ssaków w paszy zawierającej mączkę rybną poprawiła się wyraź-
nie od wejścia w życie dyrektywy Komisji 2003/126/WE z 23 grudnia 2003r. w sprawie metody
analitycznej służącej do określenia składników pochodzenia zwierzęcego przy urzędowych kontrolach
paszy (3),

D. mając na uwadze, że Komisja przyjmuje w związku z tym, że podstawa do zakazu skarmiania przeżu-
waczy mączka rybną straciła swą zasadność, a więc zakaz powinien zostać zniesiony. Niemniej jednak
Komisja przyznaje, że konieczna jest stała ocena kompetencji oraz szkolenia pracowników laboratoriów,
aby utrzymać lub poprawić jakość przeprowadzanych kontroli,

(1) Dz. U. L 147 z 31.5.2001, str. 1.
(2) Dz. U. L 306 z 7.12.2000, str. 32.
(3) Dz. U. L 339 z 24.12.2003, str. 78.
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