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Zarządzanie wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt 
i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do 
reprodukcji roślin ***I

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy w zakresie zarządzania wydatkami 
odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi 
zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniającego dyrektywy Rady 98/56/WE, 
2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę 
2009/128/WE i rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG 

i 2009/470/WE (COM(2013)0327 – C7-0167/2013 – 2013/0169(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2017/C 408/20)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2013)0327),

— uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 43 ust. 2 i art. 168 ust. 4 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0167/2013),

— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 października 2013 r. (1),

— po konsultacji z Komitetem Regionów,

— uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 5 lutego 2014 r. do przyjęcia 
stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

— uwzględniając art.55 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0424/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany 
do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także 
parlamentom narodowym. 
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(1) Dz.U. C 67 z 6.3.2014, s. 166.
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 kwietnia 2014 r. w celu 
przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2014 ustanawiającego przepisy w zakresie 
zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 
oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniającego dyrektywy 
Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, 
(WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE 
i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego decyzje Rady 66/ 

399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu 
prawnego, rozporządzenia (UE) nr 652/2014.) 
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ZAŁACZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

OŚWIADCZENIE KOMISJI

w sprawie procedur zatwierdzania programów weterynaryjnych i fitosanitarnych

W celu lepszego informowania państw członkowskich Komisja zwoła coroczne posiedzenie Stałego Komitetu ds. Roślin, 
Zwierząt, Żywności i Pasz, które zajmie się procedurą oceny programów. Posiedzenie to odbywać się będzie nie później niż 
w dniu 30 listopada roku poprzedzającego realizację programów.

W związku z tym posiedzeniem Komisja przedstawi listę programów, które zostały zatwierdzone pod względem 
technicznym oraz zaproponowane do współfinansowania. Zarówno finansowe, jak i techniczne szczegóły zostaną 
przedyskutowane przez delegacje krajowe, a uwagi delegacji zostaną uwzględnione.

Ponadto, przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie, Komisja, na styczniowym posiedzeniu Stałego Komitetu ds. 
Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, przekaże państwom członkowskim ostateczną listę programów wybranych do 
współfinansowania oraz ostateczną kwotę przyznaną każdemu z programów.

Prace wstępne mające na celu opracowanie programu prac do realizacji środków, o których mowa w art. 9, 19 i 25, zostaną 
przeprowadzone z udziałem ekspertów z państw członkowskich na początku lutego każdego roku w celu przekazania 
państwom członkowskim odpowiednich informacji z myślą o ustanowieniu programów zwalczania i programów nadzoru. 
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