
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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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 odejść 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 uznałaby za stosowne wpro-
wadzenie 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 3 A PREAMBUŁY (nowy)

3a) Należy sporządzić listę Państw Członkowskich uczestni-
czących, która może zostać rozszerzona w przypadku, gdy nowe
Państwa Członkowskie przyjmą za narodową walutę euro.

Poprawka 2
PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) W przypadku, gdy Państwo Członkowskie nie uzna okresu
przejściowego za konieczny, z dniem przyjęcia euro banknoty i
monety denominowane w euro staną się prawnym środkiem
płatniczym w tym Państwie Członkowskim. Takim Państwom
Członkowskim należy jednak umożliwić zastosowanie jedno-
rocznego okresu stopniowego wycofywania, w trakcie którego
w nowych instrumentach prawnych nadal wolno będzie czynić
odniesienia do jednostki waluty krajowej Podmiotom aktywnym
gospodarczo w takich Państwach Członkowskich da to więcej
czasu na przygotowanie się do wprowadzenia euro i tym
samym ułatwi proces przechodzenia z waluty krajowej na euro.

(5) Okres przejściowy może zostać zredukowany do zera, w
przypadku, gdy Państwo Członkowskie uzna, że dłuższy okres
przejściowy nie jest konieczny. W tym wypadku, z dniem przyję-
cia euro, banknoty i monety denominowane w euro staną się
prawnym środkiem płatniczym w tym Państwie Członkowskim.
Takim Państwom Członkowskim należy jednak umożliwić
zastosowanie jednorocznego okresu stopniowego wycofywania,
w trakcie którego w nowych instrumentach prawnych nadal
wolno będzie czynić odniesienia do jednostki waluty krajowej
Podmiotom aktywnym gospodarczo w takich Państwach Człon-
kowskich da to więcej czasu na przygotowanie się do wprowa-
dzenia euro i tym samym ułatwi proces przechodzenia z waluty
krajowej na euro.

Poprawka 3
PUNKT 5 A PREAMBUŁY (nowy)

(5a) Państwa, które w przyszłości przystąpią do strefy euro,
powinny, z odpowiednim wyprzedzeniem, opracować krajowy
plan wprowadzenia do obiegu banknotów i monet denomino-
wanych w euro oraz wycofania starych krajowych banknotów i
monet. Powinny też opracować zrównoważoną i aktywną stra-
tegię komunikacyjną skierowaną do obywateli, przedsiębior-
stw, klientów i dostawców. W ramach tych planów powinno
zostać też przewidziane przygotowanie strategii podwójnego
znakowania cen i kwot wyrażonych zarówno w euro, jaki i
jednostce waluty narodowej. Strategia ta powinna rozpocząć
się odpowiednio wcześnie przed datą wprowadzenia zmiany
waluty oraz trwać odpowiednio długo po zmianie, aby zapew-
nić obywatelom wystarczający okres czasu na dostosowanie się
do niej.
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Poprawka 4
PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Od banków należy wymagać wymiany banknotów i monet
denominowanych w jednostce waluty krajowej na banknoty i
monety denominowane w euro bez jakichkolwiek opłat w
fazie podwójnego obiegu, z zastrzeżeniem określonych puła-
pów.

(6) Od banków należy wymagać wymiany banknotów i monet
denominowanych w jednostce waluty krajowej na banknoty i
monety denominowane w euro, bez jakichkolwiek opłat, nie
dłużej, niż przez trzy miesiące po zakończeniu podwójnego
obiegu, z zastrzeżeniem określonych pułapów.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1, PUNKT 1

Artykuł 1, litera (h) (rozporządzenie (WE) Nr 974/98)

(h) „okres przejściowy” oznacza okres rozpoczynający się o
godz. 00.00 w dniu wprowadzenia euro i trwający do
godz. 00.00 w dniu wymiany środków pieniężnych;

(h) „okres przejściowy” oznacza okres, nie przekraczający jed-
nego roku, rozpoczynający się o godz. 00.00 w dniu wpro-
wadzenia euro i trwający do godz. 00.00 w dniu wymiany
środków pieniężnych;

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1, PUNKT 8, LITERA (A)

Artykuł 15, ustęp 1 i 2 (rozporządzenie (WE) Nr 974/98)

(a) W ust. 1 i 2 słowa „po zakończeniu okresu przejściowego”
zastępuje się słowami „od dnia wymiany środków pienięż-
nych”;

(a) W ust. 1 i 2 słowa „po zakończeniu okresu przejściowego”
zastępuje się słowami „od dnia wymiany środków pienięż-
nych”. W ustępie pierwszym między słowami „najpóźniej”
a „ten okres” oraz na końcu ustępu drugiego dodaje się
słowa „w Państwach Członkowskich uczestniczących,
przyjmujących euro po 1 stycznia 2002 r., ten okres trwa
maksymalnie dwa miesiące”.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1, PUNKT 8, LITERA (B)

Artykuł 15, ustęp 3, akapit 1 (rozporządzenie (WE) Nr 974/98)

W okresie, o którym mowa w ust. 1, banki w uczestniczących
Państwach Członkowskich przyjmujących euro po dniu 1 sty-
cznia 2002 r. wymienią banknoty i monety denominowane w
walucie krajowej będące w posiadaniu klientów tych banków
na banknoty i monety denominowane w euro bez opłat i ogra-
niczeń do pułapu ustalonego w prawie krajowym. Banki mogą
wymagać zawiadomienia, jeśli kwota przeznaczona do wymiany
przekracza pułap określony przez bank jako przypadający na
gospodarstwo domowe.

3. W okresie nie przekraczającym trzech miesięcy po zakoń-
czeniu podwójnego obiegu, banki w uczestniczących Państwach
Członkowskich przyjmujących euro po dniu 1 stycznia 2002 r.
wymieniają banknoty i monety denominowane w walucie krajo-
wej będące w posiadaniu klientów tych banków na banknoty i
monety denominowane w euro bez opłat i ograniczeń do
pułapu ustalonego w prawie krajowym. Banki mogą wymagać
zawiadomienia, jeśli kwota przeznaczona do wymiany przekra-
cza pułap określony przez bank jako przypadający na gospodar-
stwo domowe.
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