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Dnia 22 czerwca 2006 r. Rada, działając na podstawie art. 37 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspom-
nianej powyżej.

Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego, której powierzono przygotowanie prac Komitetu
w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 8 września 2006 r. Sprawozdawcą był Leif E. NIELSEN.

Mając na względzie odnowienie składu Komitetu, Zgromadzenie Plenarne postanowiło przeprowadzić głoso-
wanie nad niniejszą opinią na sesji plenarnej w październiku i zgodnie z art. 20 regulaminu wewnętrznego
wyznaczyło Leifa E. NIELSENA na sprawozdawcę generalnego.

Na 430. sesji plenarnej w dniu 26 października 2006 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jedno-
myślnie przyjął następującą opinię:

1. Kontekst

1.1 Wniosek Komisji ma na celu kodyfikację dyrektywy
91/629/EWG ustanawiającej minimalne normy ochrony cieląt,
co oznacza możliwość zastosowania przyspieszonej procedury
zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia
20 grudnia 1994 r. Kodyfikacji podlegają akty prawne, które w
wyniku licznych zmian stały się trudne do zrozumienia.

1.2 Przedmiotowa dyrektywa była wielokrotnie przeredago-
wywana, wskutek czego zrozumienie treści i zakresu tego aktu
prawnego bez dokonywania analizy prawnej i wykładni stało się
trudne dla jego adresatów.

2. Uwagi Komitetu

2.1 Z wyżej wymienionych względów Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny z zadowoleniem przyjął wniosek doty-
czący kodyfikacji, dzięki której obywatele Unii mają łatwiejszy
dostęp do prawa wspólnotowego oraz która przyczynia się do
lepszego stanowienia prawa, co Komitet postulował i do czego
wzywał w swoich wcześniejszych opiniach (1).

2.2 Zgodnie z art. 6 dyrektywy Komisja miała przedstawić
Radzie nie później niż 1 stycznia 2006 r. sprawozdanie przygo-
towane na podstawie opinii otrzymanej z Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności na temat systemów intensywnej
hodowli, które są zgodne z wymogami dotyczącymi właściwych
warunków utrzymania cieląt z punktu widzenia patologicznego,
zootechnicznego, fizjologicznego i behawioralnego, jak również
na temat społeczno-gospodarczych wpływów różnych
systemów. Ponadto sprawozdanie przedstawiać miało wnioski

dotyczące zawartych w nim ustaleń. Następnie w odniesieniu do
powyższych wniosków Rada miała podjąć decyzję kwalifiko-
waną większością głosów nie później niż w ciągu trzech
miesięcy od ich przedłożenia.

2.3 Tak się jednak nie stało. Komisja zaś najwidoczniej
proponuje kodyfikację, która miałaby wejść w życie w tymże
ustalonym terminie, choć ten dawno już minął, co mogłoby
skutkować niemożnością zastosowania procedury uproszczonej,
jako że zmiana wymagałaby przecież nowej decyzji.

2.4 EKES wielokrotnie zwracał uwagę, iż niedopuszczalne
jest, by instytucje i państwa członkowskie ustalały terminy,
których same nie są w stanie dotrzymać. Podważa to szacunek i
zaufanie do przepisów wspólnotowych, co może powodować,
że inne zainteresowane strony również nie będą czuły się zobli-
gowane do przestrzegania terminów.

2.5 W swoim wniosku w sprawie wspólnotowego planu
działań dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt Komisja
zapowiedziała również na 2008 r. „przedłożenie Radzie
i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania w sprawie ochrony
cieląt hodowlanych” (2). Sprawozdanie to opierać się będzie na
opublikowanym w czerwcu 2006 r. raporcie Europejskiego
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (3). Komisja prze-
analizuje go teraz, zgromadzi dodatkowe dane, oceni aspekty
społeczno-gospodarcze oraz przeprowadzi konsultacje z eksper-
tami, państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi
stronami, a następnie przedstawi konkretne wnioski. EKES z
zadowoleniem przyjmuje gruntowne prace wstępne, ubolewa
jednak nad tym, że nie dotrzymano terminu.

Bruksela, 26 października 2006 r.
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