
P6_TA(2005)0456

Wydatki w dziedzinie weterynarii *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady
zmieniającej decyzję Rady 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (COM

(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0171) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0196/
2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Budżetowej, Komisji
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0326/2005),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

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

4. występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia
4 marca 1975 r., jeśli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

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

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

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) Zważywszy, że dyrektywa xxx została przyjęta, należy
zmienić decyzję 90/424/EWG tak, aby pomoc finansowa
Wspólnoty mogła być również przyznawana na środki elimino-
wania wprowadzone w życie przez Państwa Członkowskie w
celu zwalczania wirusów grypy ptaków o niskiej zjadliwości,
które następnie mogą mutować w wirusy wysoce zjadliwej
grypy ptaków.

(4) Zważywszy, że dyrektywa 2005/…/WE została przyjęta,
należy zmienić decyzję 90/424/EWG tak, aby pomoc finansowa
Wspólnoty mogła być również przyznawana na środki elimino-
wania wprowadzone w życie przez Państwa Członkowskie w
celu zwalczania wirusów grypy ptaków o niskiej zjadliwości,
które następnie mogą mutować w wirusy wysoce zjadliwej
grypy ptaków. Ze względu na powyższe ryzyko mutacji, jest
wskazane, aby zapewnić ten sam poziom pomocy Wspólnoty
dla przypadków ptasiej grypy zarówno o wysokiej (HPAI,)
jak i niskiej (LPAI) zjadliwości

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 2
PUNKT 5 A PREAMBUŁY (nowy)

(5a) Skutki, jakie może pociągnąć za sobą epidemia ptasiej
grypy dla zdrowia publicznego, nakazują położenie większego
nacisku na działania prewencyjne i monitoringowe począwszy
od wyznaczenia stref ryzyka w każdym kraju oraz na przepro-
wadzanie systematycznej comiesięcznej kontroli serologicznej w
ww. strefach, przekazując wyniki osobom bezpośrednio odpo-
wiedzialnym.

Poprawka 3
PUNKT 5 B PREAMBUŁY (nowy)

(5b) W trybie pilnym powinny zostać podjęte kroki wspiera-
jące rozwój badań naukowych nad doustną szczepionką dla
różnych przypadków i jej stosowanie w razie konieczności.

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 PUNKT − 1 (nowy)

Artykuł 1, akapity 2a, 2b, 2c (nowe) (decyzja 90/424/EWG)

− 1) W art. 1, po ust. 2, dodaje się następujące akapity:

Z uwagi na to, że przepisy budżetowe prawdopodobnie nie
są wystarczające w przypadku pojawienia się nowej
epidemii, Komisja rozpatrzy ustanowienie europejskiego
funduszu zdrowia zwierząt. Fundusz ten mógłby pokrywać
koszty wystąpienia ognisk zwierzęcych chorób zakaźnych.
Wkłady finansowe do tego funduszu mogliby wnosić
hodowcy, a także inne dotknięte tym zagrożeniem
wewnątrz Unii Europejskiej osoby i przedsiębiorstwa.

Komisja opracuje wniosek dotyczący harmonizacji
podziału kosztów związanych z ogniskami zwierzęcych
chorób zakaźnych pomiędzy sektor rolny a rządy
wewnątrz Państw Członkowskich.

Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2759/75) (1),(EWG)
nr 2771/75 (2), (EWG) nr 2777/75 (3), (WE)
nr 1254/1999 (4), (WE) nr 1255/1999 (5) i (WE)
nr 2529/2001 (6) dotyczące wyjątkowych środków
wsparcia rynku są wprowadzane zgodnie ze zmienioną
decyzją Rady 90/424/EWG.

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75) z dnia 29 października
1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (Dz.U.
L 282 z 1.11.1975, str. 1).

(2) Rozporządzenie Rady,(EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października
1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (Dz.U. L 282 z
1.11.1975, str. 49).

(3) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października
1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego
(Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77).

(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (Dz.U.
L 160 z 26.6.1999,str. 21).

(5) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecz-
nych (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48).

(6) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2529/2001 z dnia 19 grudnia
2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku (Dz.U. L 341 z
22.12.2001, str. 3).
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Poprawka 5

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 B)
Artykuł 3, ustęp 2, tiret pierwsze (decyzja 90/424/EWG)

― „ubój zwierząt gatunków podatnych, które zachorowały, są
zakażone lub podejrzane o zachorowanie lub zakażenie
oraz ich zniszczenie i w przypadku ptasiej grypy zniszcze-
nie jaj,”

― „ubój zwierząt gatunków podatnych, które zachorowały, są
zakażone lub podejrzane o zachorowanie lub zakażenie
oraz ich zniszczenie i w przypadku ptasiej grypy zniszcze-
nie jaj oraz utrata wartości w przypadku, gdy dla jaj lub
drobiu znaleziono inne przeznaczenie, jeśli dochód z niego
jest niższy od normalnej wartości jaj lub drobiu,”

Poprawka 6

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2
Artykuł 3 a, ustęp 1 (decyzja 90/424/EWG)

1. Niniejszy artykuł stosuje się w przypadku wystąpienia pta-
siej grypy na terytorium Państwa Członkowskiego.

1. Niniejszy artykuł stosuje się w przypadku wystąpienia pta-
siej grypy na terytorium Państwa Członkowskiego; dotyczy on
również wspólnotowego wsparcia dla działań służących zapo-
bieganiu, współpracy oraz pomocy technicznej dla krajów trze-
cich;

Poprawka 7

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2
Artykuł 3 a, ustęp 2 (decyzja 90/424/EWG)

2. Zainteresowane Państwo Członkowskie otrzymuje wkład
finansowy ze strony Wspólnoty na zwalczanie ptasiej grypy,
jeżeli minimalne środki kontroli ustanowione w dyrektywie xxx
zostały w pełni i skutecznie wdrożone zgodnie z właściwymi
przepisami wspólnotowymi, a także, w przypadku zabijania
zwierząt gatunków podatnych, które zachorowały, są zakażone
lub podejrzane o zachorowanie lub zakażenie, jeżeli właściciele
zwierząt otrzymali szybkie i właściwe odszkodowania.

2. Zainteresowane Państwo Członkowskie otrzymuje wkład
finansowy ze strony Wspólnoty na zwalczanie ptasiej grypy,
jeżeli minimalne środki kontroli ustanowione w dyrektywie xxx
zostały w pełni i skutecznie wdrożone zgodnie z właściwymi
przepisami wspólnotowymi, a także, w przypadku zabijania
zwierząt gatunków podatnych, niszczenia jaj oraz utraty war-
tości w przypadku, gdy dla jaj lub drobiu znaleziono inne
przeznaczenie, jeśli dochód z niego jest niższy od ich normalnej
wartości, i które zachorowały, są zakażone lub podejrzane o
zachorowanie lub zakażenie, jeżeli właściciele zwierząt otrzy-
mali szybkie i właściwe odszkodowania. Oznacza to między
innymi, że podczas przyznawania odszkodowania należy stoso-
wać rozróżnienie pomiędzy różnymi rodzajami jaj.

Poprawka 8

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2
Artykuł 3 a, ustęp 2 a (nowy) (decyzja 90/424/EWG)

2a. Państwa Członkowskie korzystają ze wsparcia Wspól-
noty przeznaczonego na rozwój systemu obserwacji/monito-
ringu choroby, w tym analizy laboratoryjne i badania
naukowe nad odpowiednimi szczepionkami, organizację prac
badawczych i spotkań ekspertów, wprowadzenie działań infor-
macyjnych oraz wydawanie publikacji oraz wszelkie działania
zmierzające do oceny wpływu przemieszczania się ptaków węd-
rownych na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych w Europie
oraz do zapewnienia obserwacji ich szlaków migracyjnych.
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Poprawka 9
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 3 a, ustęp 3, tiret pierwsze (decyzja 90/424/EWG)

— w przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków 50% i w
przypadku grypy ptaków o niskiej zjadliwości 30% kosz-
tów poniesionych przez Państwo Członkowskie na odszko-
dowania dla hodowców z tytułu kosztów uboju i zniszcze-
nia zwierząt, zniszczenia produktów zwierzęcych,
czyszczenia i dezynfekcji gospodarstw i wyposażenia, zni-
szczenia zakażonych pasz oraz na zniszczenie skażonego
sprzętu, który nie może być poddany dezynfekcji,

— w przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków 50% i w
przypadku grypy ptaków o niskiej zjadliwości również
50% kosztów poniesionych przez Państwo Członkowskie
na odszkodowania dla hodowców z tytułu kosztów uboju
i zniszczenia zwierząt, zniszczenia produktów zwierzęcych,
utraty wartości w przypadku, gdy dla jaj lub drobiu zna-
leziono inne przeznaczenie, jeśli dochód z niego jest niższy
od ich normalnej wartości, czyszczenia i dezynfekcji gos-
podarstw i wyposażenia, zniszczenia zakażonych pasz oraz
na zniszczenie skażonego sprzętu, który nie może być pod-
dany dezynfekcji,

Poprawka 10
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 3 a, ustęp 3, tiret drugie a) (nowe) (decyzja 90/424/EWG)

— 100% kosztów szczepienia

Poprawka 11
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 3 a, ustęp 3 a (nowy) (decyzja 90/424/EWG)

3a. Wspólnota wspiera również rozwój działań służących
współpracy oraz pomocy technicznej dla krajów trzecich, w
szczególności krajów azjatyckich, tak aby zapewnić wykrywa-
nie oraz zapobieganie ptasiej grypie w krajach, z których się
ona wywodzi.

P6_TA(2005)0457

Euro (ramy prawne rozszerzenia strefy euro) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (COM(2005)

0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0357) (1),

— po konsultacji Parlamentu przez Radę zgodnie z Traktatem WE (C6-0374/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0329/2005),

(1) Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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