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Poprawka 1
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 42 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej zapewnia sektorowi specjalny 
status, jeśli chodzi o prawo konkurencji;

A. mając na uwadze, że art. 42 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej zapewnia sektorowi specjalny 
status, jeśli chodzi o prawo konkurencji, i 
stanowi, że ma ono zastosowanie do 
produkcji rolnej i handlu produktami 
rolnymi tylko w zakresie określonym przez 
Parlament i Radę z uwzględnieniem celów 
wspólnej polityki rolnej (WPR) 
zapisanych w art. 39 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 2
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 42 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej zapewnia sektorowi specjalny 
status, jeśli chodzi o prawo konkurencji;

A. mając na uwadze, że art. 42 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej zapewnia sektorowi specjalny 
status, jeśli chodzi o prawo konkurencji, 
określając, że postanowienia dotyczące 
reguł konkurencji stosują się do produkcji 
rolnej i handlu produktami rolnymi 
jedynie w zakresie ustalonym przez 
Parlament Europejski i Radę w ramach 
art. 43 ust. 2;

Or. en

Poprawka 3
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Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 42 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej zapewnia sektorowi specjalny 
status, jeśli chodzi o prawo konkurencji;

A. mając na uwadze, że art. 42 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowi, iż reguły 
konkurencji mają zastosowanie do 
produkcji rolnej i handlu produktami 
rolnymi jedynie w zakresie ustalonym 
przez Parlament Europejski i z 
uwzględnieniem celów wspólnej polityki 
rolnej określonych w art. 39;

Or. en

Poprawka 4
Irène Tolleret

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 42 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej zapewnia sektorowi specjalny 
status, jeśli chodzi o prawo konkurencji;

A. mając na uwadze, że art. 42 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej zapewnia sektorowi specjalny 
status, jeśli chodzi o prawo konkurencji, co 
ma pozwolić osiągnąć cele wyznaczone w 
art. 39;

Or. fr

Poprawka 5
Clara Aguilera

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że sektor 
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produkcji rolnej jest szczególnie podatny 
za zagrożenia z powodu nierównowagi sił 
wynikającej z różnicy między skalą 
działalności gospodarstw rolnych, w 
tym hodowlanych, a skalą działalności 
innych podmiotów łańcucha dostaw; 
mając na uwadze, że różnice te stawiają 
gospodarstwa w bardzo niekorzystnym 
położeniu pod względem siły przetargowej, 
co zarówno Komisja Europejska, jak i 
organy krajowe odpowiedzialne za 
stosowanie reguł konkurencji powinny 
brać pod uwagę przy stosowaniu tych 
reguł;

Or. es

Poprawka 6
Carmen Avram

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że sektor 
produkcji rolnej jest podatny na 
zagrożenia ze względu na brak równowagi 
w łańcuchu dostaw żywności, wynikający 
z różnicy między wielkością ekonomiczną 
rolników a wielkością innych uczestników 
łańcucha. Takie różnice pod względem 
wielkości prowadzą do różnic pod 
względem siły rynkowej i powinny być 
uwzględniane w każdym przypadku, gdy 
Komisja Europejska i krajowe organy 
ochrony konkurencji egzekwują reguły 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 7
Irène Tolleret

Projekt opinii
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Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze rozdrobnienie 
sektora rolnego i silną koncentrację 
innych podmiotów łańcucha 
żywnościowego, zwłaszcza dużych sieci 
dystrybucji, oraz mając na uwadze, że przy 
stosowaniu reguł konkurencji należy 
uwzględniać różnice w skali działalności 
rolników w porównaniu ze skalą 
działalności innych podmiotów łańcucha 
żywnościowego;

Or. fr

Poprawka 8
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że 
rozporządzenie ustanawiające wspólną 
organizację rynków produktów rolnych 
zawiera pewne odstępstwa od stosowania 
art. 101 ust. 1 TFUE ogólnie dla 
wszystkich sektorów bądź konkretnie dla 
niektórych sektorów rolnych;

Or. en

Poprawka 9
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że art. 39 TFUE 
wyznacza jako cele WPR zapewnienie 
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odpowiedniego poziomu życia ludności 
wiejskiej, w szczególności przez 
podniesienie indywidualnego dochodu 
osób pracujących w rolnictwie;

Or. en

Poprawka 10
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że sektor 
rolnictwa obejmujący około 11 mln 
gospodarstw rolnych w UE stanowi 
najmniej skoncentrowany poziom w 
łańcuchu dostaw żywności, natomiast 
dostawcy i nabywcy w tym sektorze 
charakteryzują się silną koncentracją;

Or. en

Poprawka 11
Irène Tolleret

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że duże wahania 
cen produktów rolnych spowodowane 
osłabieniem europejskich mechanizmów 
zarządzania rynkami oraz wysokie koszty 
produkcji, jakie ponoszą rolnicy 
europejscy w porównaniu z konkurentami 
z państw trzecich, wymagają, by w 
przyszłej reformie wspólnej polityki rolnej 
umocnić organizacje producentów i ich 
zrzeszenia oraz złagodzić reguły 
konkurencji w stosunku do sektora 
rolnictwa;
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Or. fr

Poprawka 12
Carmen Avram

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że Grupa 
Zadaniowa ds. Rynków Rolnych nalega 
na Komisję Europejską, by podjęła 
konkretne inicjatywy, aby położyć kres 
obecnemu zamieszaniu, jeśli chodzi o 
ograniczenia operacyjności, jakie reguły 
konkurencji nakładają na działalność 
organizacji producentów, zrzeszeń 
organizacji producentów oraz innych 
form współpracy producentów należących 
do sektora rolnego;

Or. en

Poprawka 13
Clara Aguilera

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że to Dyrekcja 
Generalna ds. Rolnictwa najlepiej zna 
specyfikę poszczególnych sektorów i jest 
najlepiej przygotowana do podejmowania 
decyzji o stosowności i adekwatności 
pomocy państwa, dlatego sprawy te 
powinny nadal należeć do jej kompetencji, 
a nie do DG ds. Konkurencji;

Or. es
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Poprawka 14
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że specyfika i 
cechy strukturalne unijnego sektora 
rolnego, który tworzą głównie małe 
rodzinne gospodarstwa rolne, prowadzą 
do rozdrobnienia produkcji i niskiej 
zdolności rolników do dostosowywania się 
do zmian i popytu na rynkach;

Or. en

Poprawka 15
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że rolnicy w UE 
nadal cierpią z powodu braku integracji z 
organizacjami producentów, co sprawia, 
że ich pozycja w łańcuchu dostaw 
żywności jest w wysokim stopniu podatna 
na zagrożenia, a ich siła przetargowa jest 
mniejsza;

Or. en

Poprawka 16
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że nietrwałość 
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produktów żywnościowych i 
nieprzewidywalne warunki produkcji, 
takie jak niekorzystne warunki pogodowe, 
dodatkowo osłabiają pozycję przetargową 
rolników wobec nabywców;

Or. en

Poprawka 17
Carmen Avram

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że w minionej 
kadencji UE przyjęła wnioski 
ustawodawcze dotyczące znacznego 
rozpowszechnienia nadużyć w łańcuchu 
dostaw detalicznych oraz znaczenia 
głównych tendencji konsolidacyjnych w 
handlu detalicznym zarówno online, jak i 
offline; mając na uwadze, że te praktyki i 
ich efekty kaskadowe dotykają wszystkich 
producentów, w tym rolników, niezależnie 
od ich wielkości; mając na uwadze, że 
praktyki te są w centrum zainteresowania 
dochodzeń prowadzonych na szczeblu UE 
i na szczeblu krajowym, o czym 
wspomniano w sprawozdaniu rocznym 
Komisji z 15 lipca 2019 r. dotyczącym 
polityki konkurencji i w dokumencie 
roboczym służb Komisji;

Or. en

Poprawka 18
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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Ac. mając na uwadze, że przyszła WPR 
powinna koncentrować się na wspieraniu 
małych i rodzinnych gospodarstw rolnych, 
zapewniając jednocześnie wdrażanie 
zrównoważonych praktyk rolniczych; 
mając na uwadze, że cele te można 
osiągnąć jedynie dzięki spójnemu 
podejściu we wszystkich obszarach 
polityki UE, w tym polityce konkurencji;

Or. en

Poprawka 19
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że współpraca 
między rolnikami odgrywa zasadniczą rolę 
we wzmacnianiu ich pozycji w łańcuchu 
dostaw żywności, przyczynia się do 
realizacji celów WPR i pomaga rolnikom 
reagować na rosnące wymagania 
społeczne;

Or. en

Poprawka 20
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości orzekł 14 
listopada 2017 r. w sprawie dotyczącej 
cykorii, że praktyki polegające na 
uzgadnianiu cen lub ilości 
wprowadzanych na rynek lub na 
wymianie informacji strategicznych mogą 
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zostać wyłączone z zakresu 
przewidzianego w art. 101 ust. 1 TFUE 
zakazu porozumień, decyzji i 
uzgodnionych praktyk, w sytuacji gdy 
uczestniczą w nich członkowie tej samej 
organizacji producentów lub zrzeszenia 
organizacji producentów uznanych przez 
państwo członkowskie i gdy praktyki te są 
bezwzględnie konieczne do realizacji celu 
lub celów wyznaczonych tym 
organizacjom, zgodnie z prawodawstwem 
UE;

Or. en

Poprawka 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, 
Elsi Katainen

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że 
nieprzewidywalne klęski żywiołowe i 
zdarzenia mogą sprawić, że rynek 
produktów rolnych będzie jeszcze bardziej 
niestabilny i narażony na kryzysy; w 
związku z tym zwraca uwagę na znaczenie 
dostępu do wyjątkowych środków , 
których celem jest utrzymanie stabilności 
rynku;

Or. en

Poprawka 22
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projekt opinii
Motyw A e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że dyrektywa 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w 
sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych stanowi 
ważny krok w kierunku przywrócenia 
równowagi siły przetargowej w łańcuchu 
dostaw żywności i jego lepszego 
funkcjonowania;

Or. en

Poprawka 23
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Motyw A e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że 
konkurencyjność rolników w UE w dużej 
mierze zależy od prawidłowego i 
sprawiedliwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a także od jasnej 
interpretacji i egzekwowania przepisów 
dotyczących pomocy państwa i 
konkurencji w odniesieniu do wszystkich 
podmiotów łańcucha rolno-spożywczego;

Or. en

Poprawka 24
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Motyw A f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Af. mając na uwadze, że technologie 
cyfrowe mogą pomóc europejskim 
rolnikom dostarczać bezpieczną, wysokiej 
jakości żywność wytwarzaną przy 
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wykorzystaniu zrównoważonych metod 
oraz mogą przyczyniać się do 
ograniczania wpływu rolnictwa na 
środowisko, poprawy warunków pracy 
rolników i zwiększenia atrakcyjności 
obszarów wiejskich, w szczególności dla 
młodszych pokoleń; mając na uwadze, że 
obszary te są mniej atrakcyjne dla sektora 
prywatnego jako miejsce inwestycji w sieci 
szerokopasmowe;

Or. en

Poprawka 25
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje badanie 
dotyczące organizacji producentów i ich 
działalności w sektorach oliwy z oliwek, 
wołowiny i cielęciny oraz roślin 
uprawnych, które potwierdza rolę tych 
organizacji i ich zrzeszeń we wzmacnianiu 
pozycji producentów surowców w 
łańcuchu żywnościowym;

1. z zadowoleniem przyjmuje badanie 
dotyczące organizacji producentów i ich 
działalności w sektorach oliwy z oliwek, 
wołowiny i cielęciny oraz roślin 
uprawnych, które potwierdza rolę tych 
organizacji i ich zrzeszeń we wzmacnianiu 
pozycji producentów surowców w 
łańcuchu żywnościowym; zauważa, że w 
badaniu podkreślono, iż w tych sektorach 
istnieje ogólnie pięć razy więcej 
nieuznanych organizacji 
producentów/zrzeszeń organizacji 
producentów niż oficjalnie uznanych; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
propagowała wiedzę o korzyściach, jakie 
przynosi uznanie organizacji producentów 
na podstawie rozporządzenia w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rolnych;

Or. en

Poprawka 26
Ivo Hristov
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje badanie 
dotyczące organizacji producentów i ich 
działalności w sektorach oliwy z oliwek, 
wołowiny i cielęciny oraz roślin 
uprawnych, które potwierdza rolę tych 
organizacji i ich zrzeszeń we wzmacnianiu 
pozycji producentów surowców w 
łańcuchu żywnościowym;

1. z zadowoleniem przyjmuje badanie 
dotyczące organizacji producentów i ich 
działalności w sektorach oliwy z oliwek, 
wołowiny i cielęciny oraz roślin 
uprawnych, które potwierdza rolę tych 
organizacji i ich zrzeszeń we wzmacnianiu 
pozycji producentów surowców w 
łańcuchu żywnościowym; odnotowuje z 
zaniepokojeniem ustalenie, że brak 
wsparcia ze strony rządu i organizacji 
branżowych nadal odgrywa ważną rolę w 
procesie tworzenia organizacji 
producentów i zrzeszeń organizacji 
producentów; zauważa, że nadal jest to 
bardziej powszechna tendencja w 
przypadku nowych państw członkowskich, 
które przystąpiły do UE w 2004 r. lub 
później;

Or. en

Poprawka 27
Mairead McGuinness

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje badanie 
dotyczące organizacji producentów i ich 
działalności w sektorach oliwy z oliwek, 
wołowiny i cielęciny oraz roślin 
uprawnych, które potwierdza rolę tych 
organizacji i ich zrzeszeń we wzmacnianiu 
pozycji producentów surowców w 
łańcuchu żywnościowym;

1. z zadowoleniem przyjmuje badanie 
dotyczące organizacji producentów i ich 
działalności w sektorach oliwy z oliwek, 
wołowiny i cielęciny oraz roślin 
uprawnych, które potwierdza rolę tych 
organizacji i ich zrzeszeń we wzmacnianiu 
pozycji producentów surowców w 
łańcuchu żywnościowym; zachęca do 
tworzenia większej liczby organizacji 
producentów w sektorze wołowiny, aby 
rolnicy mogli skutecznie negocjować ceny 
i radzić sobie z brakiem równowagi sił 
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między rolnikami a wytwórniami;

Or. en

Poprawka 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje badanie 
dotyczące organizacji producentów i ich 
działalności w sektorach oliwy z oliwek, 
wołowiny i cielęciny oraz roślin 
uprawnych, które potwierdza rolę tych 
organizacji i ich zrzeszeń we wzmacnianiu 
pozycji producentów surowców w 
łańcuchu żywnościowym;

1. z zadowoleniem przyjmuje badanie 
dotyczące organizacji producentów i ich 
działalności w sektorach oliwy z oliwek, 
wołowiny i cielęciny oraz roślin 
uprawnych, które potwierdza rolę tych 
organizacji i ich zrzeszeń we wzmacnianiu 
pozycji producentów surowców w 
łańcuchu żywnościowym; zauważa, że 
mimo tych obiecujących wyników 
producenci wciąż z trudem uzyskują 
wystarczające dochody;

Or. fr

Poprawka 29
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje badanie 
dotyczące organizacji producentów i ich 
działalności w sektorach oliwy z oliwek, 
wołowiny i cielęciny oraz roślin 
uprawnych, które potwierdza rolę tych 
organizacji i ich zrzeszeń we wzmacnianiu 
pozycji producentów surowców w 
łańcuchu żywnościowym;

1. z zadowoleniem przyjmuje badanie 
dotyczące organizacji producentów i ich 
działalności w sektorach oliwy z oliwek, 
wołowiny i cielęciny oraz roślin 
uprawnych, które potwierdza rolę tych 
organizacji i ich zrzeszeń we wzmacnianiu 
pozycji producentów surowców w 
łańcuchu żywnościowym; ubolewa z 
powodu różnego stopnia organizacji grup 
producentów w poszczególnych państwach 
członkowskich;
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Or. ro

Poprawka 30
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje badanie 
dotyczące organizacji producentów i ich 
działalności w sektorach oliwy z oliwek, 
wołowiny i cielęciny oraz roślin 
uprawnych, które potwierdza rolę tych 
organizacji i ich zrzeszeń we wzmacnianiu 
pozycji producentów surowców w 
łańcuchu żywnościowym;

1. z zadowoleniem przyjmuje badanie 
dotyczące organizacji producentów i ich 
działalności w sektorach oliwy z oliwek, 
wołowiny i cielęciny oraz roślin 
uprawnych, które potwierdza rolę tych 
organizacji i ich zrzeszeń we wzmacnianiu 
pozycji producentów surowców w 
łańcuchu dostaw żywności oraz ich 
pozytywny wkład w realizację celów WPR 
określonych w art. 39 TFUE;

Or. en

Poprawka 31
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje badanie 
dotyczące organizacji producentów i ich 
działalności w sektorach oliwy z oliwek, 
wołowiny i cielęciny oraz roślin 
uprawnych, które potwierdza rolę tych 
organizacji i ich zrzeszeń we wzmacnianiu 
pozycji producentów surowców w 
łańcuchu żywnościowym;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
wspierane przez Komisję Europejską 
badanie z 2018 r. dotyczące organizacji 
producentów i ich działalności w sektorach 
oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz 
roślin uprawnych, które potwierdza rolę 
tych organizacji i ich zrzeszeń we 
wzmacnianiu pozycji producentów 
surowców w łańcuchu żywnościowym;

Or. en
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Poprawka 32
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że celem wsparcia ze 
środków WPR jest między innymi 
zapewnienie zrównoważonego charakteru 
gospodarstw rolnych i zachęcenie 
rolników do produkowania żywności 
wysokiej jakości po rozsądnych cenach; 
wyraża zaniepokojenie z powodu coraz 
większej rozbieżności między ceną 
producenta a ceną sprzedaży w sektorze 
spożywczym; wzywa Komisję Europejską 
do określenia i wdrożenia skutecznych 
środków rynkowych, które ograniczą tę 
lukę oraz zapewnią wyważoną i trwałą 
korelację między ww. cenami;

Or. ro

Poprawka 33
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca się do Komisji 
Europejskiej, by skupiła się na budowie 
uczciwego otoczenia handlowego dla 
wszystkich podmiotów, wspierając 
innowacje w UE oraz tworzenie wartości i 
jakości dla konsumentów, a także by 
przygotowała kompleksową analizę, czy 
potrzebne jest dostosowanie unijnej 
polityki konkurencji do najnowszych 
zmian na konsumenckim rynku 
detalicznym, obejmującą zagadnienia 
koncentracji i nadużyć;

Or. en
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Poprawka 34
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję, by pamiętała, że 
cele WPR są nadrzędne w stosunku do 
celów polityki konkurencji, jak stwierdził 
Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, i by w związku z tym 
stosowała reguły konkurencji do 
producentów i ich organizacji z 
zachowaniem elastyczności, jasności i 
przewidywalności;

Or. es

Poprawka 35
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że w 2018 r. w UE 
gwałtownie rozprzestrzeniały się choroby 
takie jak afrykański pomór świń, co miało 
poważne konsekwencje dla branży i nadal 
stanowi zagrożenie dla zatrudnienia; 
zauważa, że ekstremalne warunki 
pogodowe w 2018 r. poważnie wpłynęły na 
zbiory i plony, co wywarło dodatkową 
presję na producentów;

Or. en

Poprawka 36
Irène Tolleret
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje również 
badanie przeprowadzone niedawno na 
zlecenie Komisji Europejskiej, które 
dotyczy najlepszych metod tworzenia 
organizacji producentów, ich działania i 
wspierania, i w którym uznano wkład 
organizacji producentów i ich zrzeszeń w 
rozwój gospodarczy, techniczny i 
społeczny ich członków;

Or. fr

Poprawka 37
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. mając na uwadze, że nadużycia i 
wzrostowa tendencja konsolidacyjna w 
łańcuchu dostaw i sprzedaży detalicznej 
produktów rolnych i spożywczych 
zakłócają konkurencję i innowacje, 
dotykając bezpośrednio i pośrednio 
zarówno producentów, jak i 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 38
Jan Huitema, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje badanie 
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dotyczące rolniczych organizacji 
międzybranżowych w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 39
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wyraża poważne zaniepokojenie w 
związku ze stałym spadkiem cen miodu 
przywożonego do UE, które w 2018 r. były 
niższe o prawie 14 % w porównaniu z 
2015 r.;

Or. en

Poprawka 40
Ivo Hristov

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wyraża zadowolenie, że w 2018 r. 
UE i Chińska Republika Ludowa 
postanowiły przyspieszyć zawarcie 
porozumienia w sprawie wzajemnego 
uznawania produktów opatrzonych 
oznaczeniami geograficznymi, które 
podpisano w 2019 r.;

Or. en

Poprawka 41
Ivo Hristov

Projekt opinii
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Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. z dużym zadowoleniem przyjmuje 
stale rosnące stosowanie produktów 
opatrzonych ChNP i ChOG, których 
liczba wzrosła z 17 w 2016 r. do 36 w 2017 
r. i 80 w 2018 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje również zainteresowanie 
państw trzecich tymi systemami;

Or. en

Poprawka 42
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy uściślić przepisy 
regulujące stowarzyszenia producentów i 
organizacje międzybranżowe w 
rozporządzeniu (UE) nr 1308/20131, 
zwłaszcza w kwestii polityki konkurencji, 
oraz utrwalić postępy poczynione dzięki 
rozporządzeniu (UE) nr 
2017/23932(„rozporządzenie zbiorcze”), 
uzupełnionemu wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 
14 listopada 2017 r. („sprawa cykorii”)3, 
by w ten sposób zwiększyć pewność prawa 
i poprawić pozycję rolników w łańcuchu 
żywnościowym;

2. uważa, że aby dać większą 
pewność prawa i umocnić pozycję 
rolników w łańcuchu żywnościowym, 
należy zwiększyć spójność między 
postępami poczynionymi dzięki 
rozporządzeniu (UE) nr 2017/23932 
(„rozporządzenie zbiorcze”) – gdzie 
jednoznacznie uznano wspólne działania 
prowadzone przez organizacje 
producentów i ich zrzeszenia za niezbędne 
do osiągnięcia celów WPR zapisanych w 
art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jeżeli są rzeczywiście 
prowadzone i faktycznie pomagają 
poprawić konkurencyjność rolników, 
zatem planowanie produkcji i 
negocjowanie umów są zwolnione ze 
stosowania art. 101 tego traktatu – a 
uznaniem dorozumianego zwolnienia ze 
stosowania prawa konkurencji w związku 
z pełnieniem przez organizacje 
producentów zadań powierzonych im na 
mocy przepisów europejskich, co uznano 
w wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej z 14 listopada 2017 r. 
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(„sprawa cykorii”)3;

_________________ _________________
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15. 2 Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15.
3 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
14 listopada 2017 r., Président de 
l’Autorité de la concurrence przeciwko 
Association des producteurs vendeurs 
d’endives (APVE) i in.

3 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
14 listopada 2017 r., Président de 
l’Autorité de la concurrence przeciwko 
Association des producteurs vendeurs 
d’endives (APVE) i in.

Or. fr

Poprawka 43
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy uściślić przepisy 
regulujące stowarzyszenia producentów i 
organizacje międzybranżowe w 
rozporządzeniu (UE) nr 1308/20131, 
zwłaszcza w kwestii polityki konkurencji, 
oraz utrwalić postępy poczynione dzięki 
rozporządzeniu (UE) nr 
2017/23932(„rozporządzenie zbiorcze”), 
uzupełnionemu wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 
14 listopada 2017 r. („sprawa cykorii”)3, 
by w ten sposób zwiększyć pewność prawa 
i poprawić pozycję rolników w łańcuchu 
żywnościowym;

2. uważa, że należy uściślić przepisy 
regulujące organizacje producentów i ich 
zrzeszenia oraz organizacje 
międzybranżowe w rozporządzeniu (UE) 
nr 1308/20131, zwłaszcza w kwestii 
polityki konkurencji, kryteriów uznawania 
i działalności, oraz utrwalić postępy 
poczynione dzięki rozporządzeniu (UE) nr 
2017/23932 („rozporządzenie zbiorcze”), 
uzupełnionemu wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 
14 listopada 2017 r. („sprawa cykorii”)3, a 
także zwraca się do Komisji o wydanie w 
razie potrzeby dokumentów z wytycznymi 
dotyczącymi interpretacji przepisów prawa 
UE, by w ten sposób zwiększyć pewność 
prawa i poprawić pozycję rolników w 
łańcuchu żywnościowym;

_________________ _________________
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15. 2 Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15.
3 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
14 listopada 2017 r., Président de 

3 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
14 listopada 2017 r., Président de 
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l’Autorité de la concurrence przeciwko 
Association des producteurs vendeurs 
d’endives (APVE) i in.

l’Autorité de la concurrence przeciwko 
Association des producteurs vendeurs 
d’endives (APVE) i in.

Or. en

Poprawka 44
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy uściślić przepisy 
regulujące stowarzyszenia producentów i 
organizacje międzybranżowe w 
rozporządzeniu (UE) nr 1308/20131, 
zwłaszcza w kwestii polityki konkurencji, 
oraz utrwalić postępy poczynione dzięki 
rozporządzeniu (UE) nr 
2017/23932(„rozporządzenie zbiorcze”), 
uzupełnionemu wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 
14 listopada 2017 r. („sprawa cykorii”)3, 
by w ten sposób zwiększyć pewność prawa 
i poprawić pozycję rolników w łańcuchu 
żywnościowym;

2. uważa, że należy uściślić przepisy 
regulujące stowarzyszenia producentów i 
organizacje międzybranżowe w 
rozporządzeniu (UE) nr 1308/20131, 
zwłaszcza w kwestii polityki konkurencji, 
oraz utrwalić postępy poczynione dzięki 
rozporządzeniu (UE) nr 2017/23932 
(„rozporządzenie zbiorcze”), 
uzupełnionemu wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 
14 listopada 2017 r. („sprawa cykorii”)3, 
by w ten sposób zwiększyć pewność prawa 
i poprawić pozycję rolników w łańcuchu 
żywnościowym; podkreśla potrzebę 
wdrożenia środków rynkowych 
sprzyjających utrzymaniu stałej relacji 
między ceną producenta a ceną sklepową;

_________________ _________________
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15. 2 Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15.
3 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
14 listopada 2017 r., Président de 
l’Autorité de la concurrence przeciwko 
Association des producteurs vendeurs 
d’endives (APVE) i in.

3 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
14 listopada 2017 r., Président de 
l’Autorité de la concurrence przeciwko 
Association des producteurs vendeurs 
d’endives (APVE) i in.

Or. ro

Poprawka 45
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Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy uściślić przepisy 
regulujące stowarzyszenia producentów i 
organizacje międzybranżowe w 
rozporządzeniu (UE) nr 1308/20131, 
zwłaszcza w kwestii polityki konkurencji, 
oraz utrwalić postępy poczynione dzięki 
rozporządzeniu (UE) nr 
2017/23932(„rozporządzenie zbiorcze”), 
uzupełnionemu wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 
14 listopada 2017 r. („sprawa cykorii”)3, 
by w ten sposób zwiększyć pewność prawa 
i poprawić pozycję rolników w łańcuchu 
żywnościowym;

2. uważa, że należy uściślić przepisy 
regulujące organizacje producentów i ich 
zrzeszenia oraz organizacje 
międzybranżowe w rozporządzeniu (UE) 
nr 1308/20131, zwłaszcza w kwestii 
polityki konkurencji, oraz utrwalić postępy 
poczynione dzięki rozporządzeniu (UE) nr 
2017/23932 („rozporządzenie zbiorcze”), 
uzupełnionemu wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 
14 listopada 2017 r. („sprawa cykorii”)3, 
by w ten sposób zwiększyć pewność prawa 
i poprawić pozycję rolników w łańcuchu 
żywnościowym;

_________________ _________________
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15. 2 Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15.
3 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
14 listopada 2017 r., Président de 
l’Autorité de la concurrence przeciwko 
Association des producteurs vendeurs 
d’endives (APVE) i in.

3 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
14 listopada 2017 r., Président de 
l’Autorité de la concurrence przeciwko 
Association des producteurs vendeurs 
d’endives (APVE) i in.

Or. en

Poprawka 46
Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy uściślić przepisy 
regulujące stowarzyszenia producentów i 
organizacje międzybranżowe w 
rozporządzeniu (UE) nr 1308/20131, 
zwłaszcza w kwestii polityki konkurencji, 

2. uważa, że w przyszłej reformie 
WPR należy uściślić i udoskonalić 
przepisy regulujące organizacje 
producentów i ich stowarzyszenia oraz 
organizacje międzybranżowe w 
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oraz utrwalić postępy poczynione dzięki 
rozporządzeniu (UE) nr 
2017/23932(„rozporządzenie zbiorcze”), 
uzupełnionemu wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 
14 listopada 2017 r. („sprawa cykorii”)3, 
by w ten sposób zwiększyć pewność prawa 
i poprawić pozycję rolników w łańcuchu 
żywnościowym;

rozporządzeniu (UE) nr 1308/20131, 
zwłaszcza w kwestii polityki konkurencji, 
gdyż należy pójść dalej niż postępy 
poczynione dzięki rozporządzeniu (UE) nr 
2017/23932 („rozporządzenie zbiorcze”), 
by w ten sposób zwiększyć pewność prawa 
i poprawić pozycję rolników w łańcuchu 
żywnościowym;

_________________ _________________
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15. 2 Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15.
3 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 
dnia 14 listopada 2017 r., Président de 
l’Autorité de la concurrence przeciwko 
Association des producteurs vendeurs 
d’endives (APVE) i in.

Or. fr

Poprawka 47
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje 
„Badanie najlepszych sposobów tworzenia 
organizacji producentów, prowadzenia ich 
działalności i uzyskiwania wsparcia”, w 
którym uznaje się kluczową rolę 
organizacji producentów i zrzeszeń 
organizacji producentów pod względem 
korzyści ekonomicznych, technicznych lub 
społecznych dla ich członków, przy czym 
pośrednie korzyści (wpływ na 
konkurencję) odnoszą również rolnicy, 
którzy do nich nie należą, a pozytywne 
skutki zewnętrzne odczuwają inne 
podmioty w łańcuchu dostaw żywności.

Or. en
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Poprawka 48
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa, by przepisy rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013 zezwalające na 
zastosowanie środków zarządzania podażą 
serów, szynki i win objętych chronioną 
nazwą pochodzenia (ChNP) lub 
chronionym oznaczeniem geograficznym 
(ChOG) (art. 150, 167 i 172) rozszerzono 
na wszystkie produkty objęte ChNP lub 
ChOG, co zwiększy możliwości 
dostosowania podaży do popytu;

Or. fr

Poprawka 49
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że zakres przepisów 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku) zezwalających na 
wprowadzenie na ograniczony okres zasad 
kontroli podaży produktów objętych 
chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) 
lub chronionym oznaczeniem 
geograficznym (ChOG) należy rozszerzyć 
na inne produkty oznaczone znakiem 
jakości w celu osiągnięcia lepszej 
równowagi między podażą a popytem;

Or. en
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Poprawka 50
Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że w wyroku w sprawie 
cykorii, z 14 listopada 2017 r., Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
potwierdził prymat WPR nad regułami 
konkurencji, a zatem do zadań i celów 
organizacji określonych w WPR nie 
można stosować reguł konkurencji, w 
szczególności art. 101 TFUE;

Or. fr

Poprawka 51
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa do wprowadzenia w art. 210 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
jednoznacznego i automatycznego 
odstępstwa od art. 101 TFUE, przy 
zachowaniu zasad konieczności i 
proporcjonalności, by umożliwić 
rolniczym organizacjom 
międzybranżowym wykonywanie zadań 
powierzonych im na mocy rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013 i przyczyniających się 
do osiągania celów wyznaczonych w art. 
39 TFUE;

Or. fr

Poprawka 52
Carmen Avram
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Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że odpowiednia wielkość 
organizacji producentów jest niezbędna 
do czerpania korzyści z ekonomii skali, i w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
konsolidację organizacji producentów;

Or. en

Poprawka 53
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa Komisję Europejską, aby w 
sposób konkretny uwzględniła 
pierwszeństwo celów WPR w stosunku do 
celów polityki konkurencji - jak stwierdził 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości - 
poprzez bardziej elastyczne, jasne i 
przewidywalne stosowanie reguł 
konkurencji wobec producentów i 
organizacji producentów;

Or. en

Poprawka 54
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa Komisję, by zapewniała 
szybkie uruchamianie przepisów art. 222 
rozporządzenia o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku wobec poważnych 
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zakłóceń równowagi na rynku;

Or. fr

Poprawka 55
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. wzywa Komisję, by wyłączyła z 
systemu pomocy państwa specjalne 
rozwiązania podatkowe dla sektora 
rolnego, wprowadzone przez państwa 
członkowskie, by zachęcić rolników do 
dobrowolnych oszczędności mających 
pozwolić im lepiej stawiać czoła większym 
zagrożeniom w dziedzinie klimatu i 
zdrowia, a także kryzysom gospodarczym;

Or. fr

Poprawka 56
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. wzywa Komisję Europejską do 
monitorowania przepisów państw 
członkowskich dotyczących uznawania 
organizacji producentów i zrzeszeń 
organizacji producentów, co ma 
eliminować przeszkody w uznawaniu, a 
jednocześnie zmniejszać ryzyko 
występowania zachowań 
oportunistycznych (bez właściwej 
działalności gospodarczej);

Or. en
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Poprawka 57
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. wzywa instytucje Unii Europejskiej 
do zapewnienia spółdzielniom rolniczym i 
innym rodzajom organizacji producentów 
pewnych niezbędnych i jasnych odstępstw 
od prawa konkurencji, tak aby mogły one 
przyczynić się do zwiększenia dochodów 
rolników i ich udziału w łańcuchu 
wartości;

Or. en

Poprawka 58
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 2 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2f. wzywa do zapewnienia 
organizacjom producentów i zrzeszeniom 
organizacji producentów większej 
jasności, jeśli chodzi o stosowanie reguł 
konkurencji, poprzez wydanie 
odpowiednich wytycznych 
umożliwiających wyodrębnienie 
konkretnych „bezpiecznych udziałów w 
rynku”, w ramach których istnieją wyjątki 
lub odstępstwa od reguł konkurencji. W 
związku z tym opublikowane już przez 
Komisję wytyczne dla sektorów oliwy, 
roślin uprawnych oraz wołowiny i 
cielęciny należy rozszerzyć również na 
inne sektory, a także zwiększyć ich zakres 
oraz poprawić przejrzystość i skuteczność;

Or. en
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Poprawka 59
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 2 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2g. utrzymuje, że Komisja Europejska 
– jako organ egzekwujący reguły 
konkurencji Unii Europejskiej – a także 
krajowe organy ochrony konkurencji 
powinny z większą wyrozumiałością 
podchodzić do stosowania art. 101 TFUE 
do umów, praktyk i działań 
koordynacyjnych realizowanych przez 
organizacje producentów, zrzeszenia 
organizacji producentów, spółdzielnie 
rolnicze i konsorcja producentów, 
zwłaszcza w odniesieniu do podstawowego 
celu, jakim jest osiągnięcie koncentracji 
dostaw zgodnie z art. 39 TFUE;

Or. en

Poprawka 60
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych i wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania postępów w jej 
transpozycji;

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych i wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania postępów w jej 
transpozycji i funkcjonowaniu; zauważa, 
że dyrektywa ta stanowi pierwszy krok na 
drodze do ochrony rolników i zaradzenia 
nierównowadze sił w łańcuchu dostaw 
żywności w UE i dlatego należy ją dalej 
wzmacniać, aby nadążyć za rozwojem 
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nieuczciwych praktyk handlowych;

_________________ _________________
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).

Or. en

Poprawka 61
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych i wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania postępów w jej 
transpozycji;

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych i wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania postępów w jej 
transpozycji; przypomina, że jest to 
dyrektywa przewidująca minimalną 
harmonizację i że w związku z tym 
państwa członkowskie mogą uznawać za 
niesprawiedliwe dodatkowe praktyki lub 
ustanawiać wyższe standardy; wzywa 
państwa członkowskie do uznania 
odsprzedaży ze stratą za nieuczciwą 
praktykę handlową;

_________________ _________________
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).
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Or. en

Poprawka 62
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych i wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania postępów w jej 
transpozycji;

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych i wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania postępów w jej 
transpozycji, przypomina jednak, że 
eliminacja niesprawiedliwych praktyk 
handlowych, choć stanowi ważny krok 
naprzód, sama w sobie nie usuwa 
przyczyn nierówności siły przetargowej w 
tym łańcuchu;

_________________ _________________
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).

Or. en

Poprawka 63
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
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spożywczych i wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania postępów w jej 
transpozycji;

spożywczych i wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania postępów w jej 
transpozycji; podkreśla, że wdrożenie tej 
dyrektywy umożliwi usunięcie wszelkich 
zakłóceń równowagi między podmiotami 
gospodarczymi niezależnie od ich 
wielkości oraz stworzenie równych 
warunków działania;

_________________ _________________
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).

Or. ro

Poprawka 64
Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych i wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania postępów w jej 
transpozycji;

3. jest zdania, że przyjęcie dyrektywy 
w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych4 w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych ma 
bardzo duże znaczenie dla wspierania 
wyważonych relacji między 
poszczególnymi podmiotami łańcucha 
żywnościowego i dla umocnienia pozycji 
sektora produkcji pierwotnej, i wzywa 
Komisję do ścisłego monitorowania 
postępów w transpozycji tej dyrektywy;

_________________ _________________
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
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L 111 z 25.4.2019, s. 59). L 111 z 25.4.2019, s. 59).

Or. fr

Poprawka 65
Mairead McGuinness

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych i wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania postępów w jej 
transpozycji;

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych; zachęca państwa 
członkowskie do dokonania bezzwłocznej 
transpozycji dyrektywy i wzywa Komisję 
do ścisłego monitorowania postępów w 
zakresie transpozycji; przypomina, że 
dyrektywa zawiera klauzulę przeglądową 
co 4 lata;

_________________ _________________
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).

Or. en

Poprawka 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
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nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych i wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania postępów w jej 
transpozycji;

nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych; wzywa Komisję do 
uważnego monitorowania postępów w 
zakresie jej transpozycji i promowania 
wymiany najlepszych praktyk między 
państwami członkowskimi;

_________________ _________________
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).

Or. en

Poprawka 67
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych i wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania postępów w jej 
transpozycji;

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych oraz wzywa Komisję do 
ścisłego monitorowania postępów w jej 
transpozycji i do informowania o nich 
Parlamentu;

_________________ _________________
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).

Or. fr
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Poprawka 68
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych4 w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych i wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania postępów w jej 
transpozycji;

3. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk handlowych w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych i wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania postępów w zakresie jej 
transpozycji i właściwego wdrażania;

_________________
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach między 
przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. 
L 111 z 25.4.2019, s. 59).

Or. en

Poprawka 69
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje przepisy 
art. 6 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 
2017/23932 („rozporządzenie zbiorcze”), 
które mają pomóc państwom 
członkowskim na przykład w rozwiązaniu 
problemu podwójnych standardów jakości 
produktów rolno-spożywczych; wzywa 
Komisję, by rozważyła rozporządzenie 
mające zastosowanie na szczeblu 
europejskim i wprowadzające rejestr 
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wszystkich produktów sprzedawanych na 
rynku europejskim, dzięki czemu produkty 
wprowadzane do obrotu pod tą samą 
nazwą i w tym samym opakowaniu będą 
miały wyjątkowy charakter; uważa, że 
rejestracja powinna następować na 
podstawie deklaracji własnej podmiotu 
gospodarczego, który jako pierwszy 
wprowadza produkt do obrotu w UE, i w 
przypadku żywności powinna zawierać 
informacje znajdujące się na etykiecie 
produktu na mocy rozporządzenia (UE) nr 
1169/2011; jest zdania, że środek ten 
powinien mieć również zastosowanie do 
produktów z państw trzecich 
sprzedawanych na jednolitym rynku; 
zauważa, że w ten sposób konsumenci 
europejscy będą mieli stały i szybki dostęp 
do bazy danych z cechami interesujących 
ich produktów, dzięki czemu uzyskają 
wszystkie informacje potrzebne do 
podjęcia decyzji o zakupie, a praktyki 
handlowe bazujące na podwójnych 
standardach nie będą miały wpływu na 
konkurencję;

Or. ro

Poprawka 70
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że wprowadzanie na rynek 
europejski produktów z państw trzecich, 
które nie spełniają tych samych norm 
społecznych, norm pracy oraz norm 
dotyczących zdrowia i środowiska, stwarza 
nieuczciwą konkurencję dla producentów 
europejskich; wzywa zatem do ochrony 
wrażliwych sektorów oraz 
systematycznego stosowania zasady 
wzajemności i zgodności w odniesieniu do 
produktów rolnych zarówno w przyszłych, 
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jak i w toczących się negocjacjach 
handlowych, łącznie z MERCOSUREM; 
wzywa Komisję do oceny wpływu 
porozumienia handlowego MERCOSUR-
u na wszystkie wrażliwe sektory rolne w 
UE;

Or. en

Poprawka 71
Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ubolewa jednak, że zakres 
stosowania dyrektywy w sprawie 
nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych nie 
obejmuje wszystkich dostawców, gdyż 
wyłączeni są z niego dostawcy niebędący 
MŚP, oraz że do wykazu praktyk 
zakazanych na szczeblu europejskim nie 
wpisano sprzedaży ze stratą;

Or. fr

Poprawka 72
Martin Buschmann

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że obecny model 
produkcji szybko zwiększa koncentrację 
łańcucha dostaw żywności w sektorze 
rolno-spożywczym i wzmacnia 
przemysłowy model produkcji żywności i 
rolnictwa kosztem obaw społecznych i 
zrównoważenia środowiskowego;
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Or. en

Poprawka 73
Mairead McGuinness

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że dyrektywa o 
nieuczciwych praktykach handlowych w 
łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
spożywczych jest pożądanym pierwszym 
krokiem na drodze do zapewnienia 
sprawiedliwego traktowania podmiotów w 
łańcuchu;

Or. en

Poprawka 74
Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. apeluje o zwiększenie roli 
organizacji międzybranżowych z myślą o 
wsparciu bardziej zrównoważonych 
stosunków w łańcuchu żywnościowym i 
popiera rozszerzenie klauzuli o podziale 
wartości na wszystkie podmioty, a nie 
tylko na pierwszego nabywcę, zgodnie z 
projektem sprawozdania w sprawie nowej 
wspólnej organizacji rynku produktów 
rolnych w przyszłej reformie WPR, 
przyjętym w kwietniu 2019 r. przez 
Komisję Rolnictwa Parlamentu 
Europejskiego;

Or. fr
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Poprawka 75
Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. z zadowoleniem przyjmuje sukces 
środków zarządzania podażą, którymi w 
czasie reformy WPR w 2013 r. objęto sery 
i szynki wysokiej jakości na wniosek 
organizacji producentów, organizacji 
międzybranżowych lub grup podmiotów 
gospodarczych, wymienionych w 
rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012, i 
wzywa do umożliwienia rozszerzenia tego 
środka na wszystkie produkty opatrzone 
nazwą pochodzenia lub oznaczeniem 
geograficznym, zgodnie z projektem 
sprawozdania Komisji Rolnictwa w 
sprawie nowej wspólnej organizacji rynku 
produktów rolnych, przyjętym w kwietniu 
2019 r.;

Or. fr

Poprawka 76
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji, by 
przystąpiła do szczegółowej analizy 
zasięgu i wpływu stowarzyszeń nabywców 
na ekonomiczne funkcjonowanie łańcucha 
dostaw produktów rolnych i spożywczych;

4. zwraca się do Komisji, by 
przystąpiła do szczegółowej analizy 
zasięgu i wpływu stowarzyszeń nabywców 
na ekonomiczne funkcjonowanie łańcucha 
dostaw produktów rolnych i spożywczych; 
w związku z tym uważa, że szybka 
koncentracja sektora dystrybucji na 
szczeblu krajowym oraz rozwój 
stowarzyszeń dużych dystrybutorów na 
szczeblu europejskim i międzynarodowym 
mogą budzić obawę, że zawierane będą 
uzgodnienia strategiczne oraz dojdzie do 
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ograniczenia konkurencji i zmniejszenia 
marż, z których finansowane są inwestycje 
i innowacje w łańcuchu żywnościowym;

Or. fr

Poprawka 77
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji, by 
przystąpiła do szczegółowej analizy 
zasięgu i wpływu stowarzyszeń nabywców 
na ekonomiczne funkcjonowanie łańcucha 
dostaw produktów rolnych i spożywczych;

4. uznaje możliwą rolę porozumień 
nabywców w tworzeniu korzyści 
ekonomicznych w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych i spożywczych; 
podkreśla jednak, że obecny brak 
informacji nie pozwala na ocenę skutków 
ekonomicznych takich porozumień 
nabywców dla funkcjonowania łańcucha 
dostaw; zwraca się do Komisji, by 
przystąpiła do szczegółowej analizy 
zasięgu i wpływu stowarzyszeń nabywców 
na ekonomiczne funkcjonowanie łańcucha 
dostaw produktów rolnych i spożywczych;

Or. en

Poprawka 78
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji, by 
przystąpiła do szczegółowej analizy 
zasięgu i wpływu stowarzyszeń nabywców 
na ekonomiczne funkcjonowanie łańcucha 
dostaw produktów rolnych i spożywczych;

4. zwraca się do Komisji, by 
przystąpiła do szczegółowej analizy 
zasięgu i wpływu stowarzyszeń nabywców 
na ekonomiczne funkcjonowanie łańcucha 
dostaw produktów rolnych i spożywczych, 
a w szczególności ich możliwego wpływu 
na producentów;
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Or. ro

Poprawka 79
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji, by 
przystąpiła do szczegółowej analizy 
zasięgu i wpływu stowarzyszeń nabywców 
na ekonomiczne funkcjonowanie łańcucha 
dostaw produktów rolnych i spożywczych;

4. zwraca się do Komisji, by 
przystąpiła do szczegółowej analizy 
zasięgu i wpływu stowarzyszeń nabywców 
na ekonomiczne funkcjonowanie łańcucha 
dostaw produktów rolnych i spożywczych, 
a zwłaszcza na rolników, hodowców i 
MŚP;

Or. es

Poprawka 80
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji, by 
przystąpiła do szczegółowej analizy 
zasięgu i wpływu stowarzyszeń nabywców 
na ekonomiczne funkcjonowanie łańcucha 
dostaw produktów rolnych i spożywczych;

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
szczegółowej analizy zasięgu i wpływu 
stowarzyszeń nabywców na ekonomiczne 
funkcjonowanie łańcucha dostaw 
produktów rolnych i spożywczych, ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu na 
małych dostawców;

Or. en

Poprawka 81
Carmen Avram

Projekt opinii
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Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że polityka konkurencji 
służy ochronie dobra konsumentów, a 
dobro konsumentów zależy od innowacji, 
jakości, różnorodności i cen; jednak 
wydaje się, że stosowanie prawa 
konkurencji koncentruje się wyłącznie na 
cenach i nie jest w stanie poradzić sobie z 
nowymi pośrednikami (platformami 
online i offline) oraz ich podwójną rolą i 
wpływem ich praktyk na innowacyjność, 
jakość i różnorodność; rzeczywiście, inne 
sektory, takie jak sprzedaż detaliczna 
produktów spożywczych (platformy 
tradycyjnych supermarketów), gdzie 
wydaje się, iż nie ma dominacji, od lat 
doświadczają tej podwójnej teoretycznie 
nie do pogodzenia roli oraz stosują 
podobne praktyki, i to zupełnie bezkarnie; 
wzywa Komisję do ponownej oceny 
polityki konkurencji i zidentyfikowania 
obecnych luk;

Or. en

Poprawka 82
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
niezrównoważonej presji na spadek cen 
produktów rolnych, wynikającej z 
nadmiernej siły przetwórców lub 
nabywców na niższym szczeblu łańcucha 
dostaw w łańcuchach dostaw produktów 
rolnych; zachęca Komisję, aby zmieniła 
podejście przy ocenie nadużywania 
dominującej pozycji rynkowej, tak aby 
uwzględnić przypadki, które powodują 
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niezrównoważoną presję na spadek cen 
produktów rolnych, niezależnie od tego, 
czy wiąże się to ze wzrostem cen 
detalicznych; uważa, że w szeroko pojętym 
interesie konsumentów leży wsparcie 
przez nich sprawiedliwych dochodów 
rolników poprzez zapewnienie im 
sprawiedliwej części wartości w łańcuchu 
dostaw żywności, aby zapewnić rozwój 
zrównoważonego pod względem 
gospodarczym i środowiskowym sektora 
rolnictwa;

Or. en

Poprawka 83
Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje, by lepiej wyjaśniono 
organizacjom producentów i zrzeszeniom 
organizacji producentów stosowanie reguł 
konkurencji, w odpowiednich wytycznych 
o dopuszczalnych wyłączeniach i 
odstępstwach od stosowania reguł 
konkurencji, i w związku z tym wzywa 
Komisję, by rozszerzyła na inne sektory 
opublikowane już wytyczne dla sektora 
oliwy z oliwek, roślin uprawnych oraz 
wołowiny i cielęciny;

Or. fr

Poprawka 84
Martin Buschmann

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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4a. podkreśla, że jeśli chodzi o 
elastyczność podaży, to ze względu na 
specyficzny charakter i długie cykle 
produkcyjne rolnictwo nie może być 
porównywane z żadną inną działalnością, 
w związku z czym nie można zastosować 
logiki rynku w odniesieniu do sektora 
rolnego w taki sam sposób, jak ma to 
miejsce w innych sektorach;

Or. en

Poprawka 85
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do Komisji o 
zapewnienie dialogu ze wszystkimi 
odnośnymi zainteresowanymi stronami na 
temat funkcjonowania łańcucha dostaw 
produktów rolnych i żywności oraz o 
dostosowanie unijnej polityki konkurencji 
do najnowszych zmian w otoczeniu 
handlowym;

Or. en

Poprawka 86
Ruža Tomašić

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, jak ważne jest 
wzmocnienie całego łańcucha rolno-
spożywczego, od pola do stołu, a w 
szczególności kontroli przywozu zwierząt i 
produktów z państw trzecich;
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Or. hr

Poprawka 87
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. z zadowoleniem przyjmuje 
opublikowanie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w 
sprawie propagowania sprawiedliwości i 
przejrzystości dla użytkowników 
biznesowych korzystających z usług 
pośrednictwa internetowego oraz 
wszczęcia przez Komisję Europejską 
formalnego postępowania wyjaśniającego 
w celu oceny, czy wykorzystanie przez 
firmę Amazon danych wrażliwych 
niezależnych detalistów, którzy sprzedają 
swoje produkty, korzystając z platformy 
Amazona, narusza unijne reguły 
konkurencji; zauważa, że jako platforma 
Amazon odgrywa podwójną rolę: (i) jest 
detalistą sprzedającym produkty na swojej 
stronie internetowej oraz (ii) służy jako 
platforma, na której niezależni 
sprzedawcy mogą sprzedawać produkty 
bezpośrednio konsumentom; podkreśla, że 
przykład tego rzekomego nadużycia 
związanego z pełnieniem podwójnej roli 
jest znany wszystkim dostawcom, w tym 
dostawcom produktów rolnych i 
spożywczych, mającym do czynienia z 
europejskimi platformami 
supermarketów, jednak tym, co 
dodatkowo pogarsza sytuację, jest fakt, że 
tradycyjne supermarkety kontrolują 
zarówno ceny swoich marek, jak i ceny 
marek podmiotów trzecich; podkreśla, że 
integracja pionowa i zróżnicowane 
(dyskryminujące) traktowanie w otoczeniu 
tradycyjnych supermarketów mogą 
zakłócać konkurencję na rynku;
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Or. en

Poprawka 88
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. uważa, że należy w pełni 
uwzględnić koszty produkcji przy 
uzgadnianiu cen w umowach zawieranych 
między producentami a 
detalistami/przetwórcami, a ceny powinny 
również zapewniać rolnikom sprawiedliwe 
wynagrodzenie; podkreśla potrzebę 
większej przejrzystości rynku, aby 
przyczynić się do bardziej sprawiedliwej 
transmisji cen w całym łańcuchu dostaw; 
wzywa Komisję do poprawy danych z 
obserwacji rynku w odniesieniu do 
wielkości, cen i marż, zwłaszcza w 
sektorze produktów ekologicznych; wzywa 
Komisję do opracowania wskaźników 
dotyczących kosztów produkcji i marż, 
które to wskaźniki będą funkcjonowały 
jako punkty odniesienia w umowach lepiej 
uwzględniających koszty produkcji i 
wynagrodzenia; domaga się, aby Komisja 
zapewniła jasne wytyczne dotyczące 
podziału wartości w całym łańcucha 
dostaw w celu umożliwienia transmisji 
cen na poziomach sprawiedliwych dla 
konsumentów i producentów;

Or. en

Poprawka 89
Martin Buschmann

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że żywność nie powinna 
być uznawana za towar, którego wartość 
zależy głównie od spekulacji dotyczących 
cen rynkowych;

Or. en

Poprawka 90
Carmen Avram

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. zwraca się do Komisji o zwrócenie 
szczególnej uwagi na tę podwójną rolę w 
otoczeniu offline (platformy 
supermarketów), tak jak miało to miejsce 
w sprzedaży internetowej, ponieważ z 
dominującą pozycją tradycyjnych 
supermarketów wiąże się ryzyko, że będą 
one miały możliwość podjęcia działań 
leżących w ich interesie, ale już 
niekoniecznie w interesie ich klientów; 
w szczególności dominująca pozycja 
tradycyjnych supermarketów może 
umożliwić celowe szkodzenie wartości 
marki, ograniczyć wybór produktów, 
zmniejszyć wymogi dotyczące jakości ich 
własnych marek, ograniczyć 
porównywalność cen, ograniczyć 
innowacje i umożliwić manipulowanie 
cenami w celu zakłócenia (z korzyścią dla 
siebie) struktur cen dla danej kategorii 
produktów; podkreśla, że Komisja i 
organy ochrony konkurencji mają do 
odegrania kluczową rolę w 
zagwarantowaniu, że nie dojdzie do takiej 
sytuacji; zauważa, że w ostatnich latach 
ekonomiści stale zwracali uwagę na 
istnienie progu ryzyka lub punktu 
krytycznego, powyżej którego udziały 
marek własnych tradycyjnych 
supermarketów w rynku w ramach danej 
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kategorii produktów mogą spowodować, 
że ich aktualnie pozytywny wpływ na 
konkurencyjność unijnego systemu 
przemysłu rolno-spożywczego, na 
konsumentów i na całe społeczeństwo 
zmieni się we wpływ negatywny;

Or. en

Poprawka 91
Martin Buschmann

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że globalizacja 
łańcucha dostaw żywności nie przynosi 
korzyści producentom surowców; zwraca 
uwagę, że umowy handlowe, takie jak 
umowa handlowa UE z Mercosurem, 
doprowadzą do dalszego osłabienia 
unijnego sektora rolnictwa i narażą go na 
konkurencję, która zasadniczo nie jest 
zgodna z normami UE dotyczącymi 
kwestii społecznych, środowiskowych i 
dobrostanu zwierząt, i ma poważne 
konsekwencje dla równych warunków 
działania dla producentów z UE, a także 
budzi obawy konsumentów w całej UE;

Or. en

Poprawka 92
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jan Huitema

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
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wzywa Komisję do wyjaśnienia warunków, 
na jakich zrównoważone porozumienia 
mogą być wyłączone z prawa konkurencji, 
w szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

wzywa Komisję do wyjaśnienia warunków, 
na jakich zrównoważone porozumienia 
mogą być wyłączone z prawa konkurencji, 
w szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych; potwierdza swój 
pogląd, że Komisja powinna wydać ogólne 
wytyczne, aby wyjaśnić, na jakich 
warunkach sektor prywatny może 
zjednoczyć się w celu wspólnego 
zwiększenia zrównoważonego charakteru 
sektora bez naruszania prawa 
konkurencji; uważa, że takie wytyczne są 
szczególnie istotne dla sektora rolnego z 
uwagi na wyzwania środowiskowe, z 
którymi musi się on zmierzyć, oraz 
wymogi dotyczące zrównoważonego 
rozwoju, które musi spełniać;

Or. en

Poprawka 93
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do wyjaśnienia warunków, 
na jakich zrównoważone porozumienia 
mogą być wyłączone z prawa konkurencji, 
w szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do wyjaśnienia na 
potrzeby producentów i krajowych 
organów ochrony konkurencji warunków, 
na jakich zrównoważone porozumienia 
mogą być wyłączone z prawa konkurencji, 
uznając tym samym wkład umów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju w 
poprawę produkcji, z korzyścią dla ogółu 
społeczeństwa i konsumentów, rolniczy 
charakter produktów, których to dotyczy, 
oraz konieczność zagwarantowania 
producentom surowców sprawiedliwego 
wynagrodzenia za dodatkowe koszty 
wynikające z pozaprawnych 
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umów dotyczących zrównoważononego 
rozwoju; w szczególności w ramach 
reformy WPR i aktualnego przeglądu 
horyzontalnych rozporządzeń w sprawie 
wyłączeń grupowych oraz odnośnych 
wytycznych;

Or. en

Poprawka 94
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do wyjaśnienia warunków, 
na jakich zrównoważone porozumienia 
mogą być wyłączone z prawa konkurencji, 
w szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe oraz 
że polityka konkurencji powinna w 
większym stopniu uwzględniać wartość 
dobra publicznego w ustalaniu cen 
żywności; apeluje, aby polityka 
konkurencji UE uwzględniała szersze 
interesy konsumentów, wykraczając poza 
czynnik cenowy; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia warunków, na jakich 
zrównoważone porozumienia mogą być 
wyłączone z prawa konkurencji, w 
szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

Or. en

Poprawka 95
Mairead McGuinness

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do wyjaśnienia warunków, 
na jakich zrównoważone porozumienia 
mogą być wyłączone z prawa konkurencji, 
w szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

5. zauważa, że zapotrzebowanie 
społeczeństwa na bardziej zrównoważone 
systemy żywnościowe nie idzie w parze ze 
zdolnością łańcucha dostaw żywności do 
zapewnienia zrównoważonych 
cen/dochodów dla rolników i że należy 
rozwiązać ten problem w ramach strategii 
„od pola do talerza”; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia warunków, na jakich 
zrównoważone porozumienia mogą być 
wyłączone z prawa konkurencji, w 
szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

Or. en

Poprawka 96
Martin Buschmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do wyjaśnienia warunków, 
na jakich zrównoważone porozumienia 
mogą być wyłączone z prawa konkurencji, 
w szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na 
sprawiedliwsze i bardziej zrównoważone 
systemy żywnościowe, biorąc pod uwagę 
kwestie społeczne oraz dotyczące ochrony 
środowiska i dobrostanu zwierząt, a także 
zapotrzebowanie konsumentów na 
bardziej zrównoważoną żywność, i wzywa 
Komisję do wyjaśnienia warunków, na 
jakich zrównoważone porozumienia mogą 
być wyłączone z prawa konkurencji, w 
szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

Or. en
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Poprawka 97
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do wyjaśnienia warunków, 
na jakich zrównoważone porozumienia 
mogą być wyłączone z prawa konkurencji, 
w szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do wyjaśnienia warunków, 
na jakich zrównoważone porozumienia 
mogą być wyłączone z prawa konkurencji, 
w szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych; apeluje, by przy 
obliczaniu cen uwzględniano również 
takie czynniki jak jakość, innowacyjność i 
skutki społeczne;

Or. ro

Poprawka 98
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do wyjaśnienia warunków, 
na jakich zrównoważone porozumienia 
mogą być wyłączone z prawa konkurencji, 
w szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do wyjaśnienia warunków, 
na jakich porozumienia między 
podmiotami mogą być uznane za 
zrównoważone, a tym samym uzyskać 
wyłączenie z prawa konkurencji, w 
szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

Or. es
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Poprawka 99
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do wyjaśnienia warunków, 
na jakich zrównoważone porozumienia 
mogą być wyłączone z prawa konkurencji, 
w szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do wyjaśnienia warunków, 
na jakich porozumienia horyzontalne 
mające na celu bardziej zrównoważony 
charakter łańcucha dostaw mogą być 
wyłączone z prawa konkurencji, w 
szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

Or. en

Poprawka 100
Jan Huitema

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do wyjaśnienia warunków, 
na jakich zrównoważone porozumienia 
mogą być wyłączone z prawa konkurencji, 
w szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do wyjaśnienia, na 
potrzeby producentów i organów 
krajowych, warunków, na jakich 
zrównoważone porozumienia mogą być 
wyłączone z prawa konkurencji, w 
szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

Or. en
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Poprawka 101
Krzysztof Jurgiel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do wyjaśnienia 
warunków, na jakich zrównoważone 
porozumienia mogą być wyłączone z 
prawa konkurencji, w szczególności w 
ramach aktualnego przeglądu 
horyzontalnych rozporządzeń w sprawie 
wyłączeń grupowych oraz odnośnych 
wytycznych;

5. uważa, że należy odpowiedzieć na 
społeczne zapotrzebowanie na bardziej 
zrównoważone systemy żywnościowe, i 
wzywa Komisję do określenia warunków, 
na jakich zrównoważone porozumienia 
mogą być wyłączone z prawa konkurencji, 
w szczególności w ramach aktualnego 
przeglądu horyzontalnych rozporządzeń w 
sprawie wyłączeń grupowych oraz 
odnośnych wytycznych;

Or. pl

Poprawka 102
Bronis Ropė

Projekt opinii
Ustęp 5 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że duże różnice w płatnościach 
bezpośrednich uniemożliwiają 
zrównoważone inicjatywy rolników na 
rzecz klimatu i środowiska oraz zakłócają 
konkurencję w UE; przypomina o 
zobowiązaniu podjętym przez Radę 
Europejską w dniach 7–8 lutego 2013 r. w 
sprawie harmonizacji płatności w całej 
UE do 2013 r.;

Or. lt

Poprawka 103
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Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że rolnicy 
europejscy są zobowiązani do produkcji 
zgodnej ze zrównoważonymi metodami, 
normami, zasadami identyfikowalności i 
celami, tymczasem ich produkty muszą 
niestety sprostać rosnącej konkurencji ze 
strony państw trzecich, które nie 
przestrzegają tych metod, norm, zasad 
identyfikowalności i celów; zauważa w 
związku z tym, że jest oczywiste, iż 
wszystkie umowy o wolnym handlu 
zawierane przez UE z państwami trzecimi 
są niekorzystne dla produkcji 
europejskiej, co należy uwzględnić w 
prawie konkurencji, by zwalczać tę 
nieuczciwą konkurencję;

Or. fr

Poprawka 104
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że pojęcie „uczciwej 
ceny” nie może oznaczać wyłącznie 
najniższej możliwej ceny dla konsumenta, 
lecz powinno oznaczać cenę rozsądną i 
zapewniającą godziwe wynagrodzenie 
wszystkim podmiotom wzdłuż łańcucha 
dostaw żywności; uważa, że koncentrując 
się na najniższych możliwych 
cenach detalicznych nie dostrzega się 
negatywnych skutków zewnętrznych 
związanych z niektórymi rodzajami 
produkcji; podkreśla, że dla konsumentów 



AM\1194588PL.docx 59/71 PE644.893v01-00

PL

ważne jest coś więcej, niż tylko niskie 
ceny; interesują ich takie kwestie jak 
jakość i wartość odżywcza żywności, 
normy dobrostanu zwierząt, 
zrównoważenie środowiskowe oraz 
inicjatywy na rzecz zwalczania oporności 
na środki przeciwdrobnoustrojowe;

Or. en

Poprawka 105
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że finansowanie publiczne 
ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
rozwoju sieci szerokopasmowych na 
obszarach wiejskich i oddalonych; wzywa 
Komisję do promowania i wspierania 
decydentów w sektorze publicznym w celu 
lepszego zbadania możliwości wsparcia 
publicznego na podstawie „wytycznych w 
sprawie sieci szerokopasmowych”, aby 
przyspieszyć i ułatwić wdrażanie 
infrastruktury szerokopasmowej oraz 
zagwarantować, że obszary wiejskie nie 
pozostaną w tyle;

Or. en

Poprawka 106
Martin Buschmann

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do przejścia z obecnego 
uprzemysłowionego i ukierunkowanego 
na eksport systemu rolno-spożywczego, 
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gdzie producenci surowców są narażeni 
na wydarzenia geopolityczne znajdujące 
się poza ich kontrolą, na system, który 
stawia na lokalną produkcję wysokiej 
jakości żywności opartej na roślinach, 
krótkie łańcuchy dostaw i wysokie 
standardy w zakresie dobrostanu zwierząt, 
aby przyczynić się do osiągnięcia celów 
UE związanych ze środowiskiem i 
klimatem;

Or. en

Poprawka 107
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że równe warunki 
działania dla europejskich rolników są 
podważane przez nieuczciwą konkurencję 
w przypadku bezcłowego przywozu 
produktów wytwarzanych w oparciu o 
niższe standardy regulacyjne w zakresie 
dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska 
i norm społecznych, oraz wzywa Komisję, 
aby w negocjacjach handlowych nie 
zgodziła się na bezcłowy kontyngent 
przywozowy, który podważyłby równe 
warunki działania dla europejskich 
rolników;

Or. en

Poprawka 108
Mairead McGuinness

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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5a. podkreśla, że strategia „od pola do 
talerza” i unijne prawo konkurencji 
muszą uznawać istotny wkład 
producentów surowców w dostarczanie 
wysokiej jakości żywności i dostarczanie 
społeczeństwu dóbr publicznych, za które 
obecnie nie są oni odpowiednio 
wynagradzani;

Or. en

Poprawka 109
Sarah Wiener
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina, że miała miejsce 
znacząca restrukturyzacja horyzontalna i 
wertykalna, która doprowadziła do dalszej 
konsolidacji w już skoncentrowanych 
branżach materiału siewnego, środków 
agrochemicznych, nawozów, genetyki 
zwierząt i maszyn rolniczych, a także w 
sektorach przetwórstwa i handlu 
detalicznego; wzywa Komisję, by przy 
ocenie połączeń w tych sektorach brała 
pod uwagę skutki wykraczające poza ceny 
detaliczne; podkreśla, że dobro unijnych 
rolników, obywateli i środowiska jest 
chronione przez kompleksową i 
całościową ocenę wpływu, na poziomie 
gospodarstw rolnych, połączeń i przejęć 
pomiędzy dostawcami środków produkcji 
rolnej, w tym producentami środków 
ochrony roślin;

Or. en

Poprawka 110
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca się do Komisji, by 
obserwowała wszelkie przypadki 
zwiększenia dostaw z państw trzecich dla 
największych dystrybutorów europejskich 
i sprawdzała, czy dostawy te nie służą 
destabilizacji polityki taryfowej 
realizowanej przez europejskich 
producentów, zwłaszcza w ramach 
organizacji producentów;

Or. fr

Poprawka 111
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. uznaje rolę organizacji 
międzybranżowych w łańcuchu służącym 
jako platforma dialogu, badań i rozwoju, 
najlepszych praktyk i przejrzystości rynku;

Or. en

Poprawka 112
Mairead McGuinness

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zauważa, że strategia „od pola do 
talerza” musi uwzględniać wpływ zmiany 
klimatu na funkcjonowanie i 
zrównoważony charakter łańcucha dostaw 
żywności i na bezpieczeństwo 
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żywnościowe;

Or. en

Poprawka 113
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. ubolewa, że z powodu coraz 
większej liczby umów handlowych z 
państwami trzecimi, które nie 
przestrzegają norm UE, Komisja 
systematycznie podwyższa maksymalne 
limity pozostałości w przywożonych 
produktach, by dostosować je do norm 
tych państw trzecich, zamiast zablokować 
przywóz tych produktów;

Or. fr

Poprawka 114
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że DG AGRI powinna 
utrzymać wszelkie kompetencje związane 
z pomocą państwa na rzecz rozwoju 
sektorów rolnictwa i leśnictwa oraz 
obszarów wiejskich, by w ten sposób 
zapewnić specjalistyczną wiedzę, która jest 
konieczna ze względu na szczególny 
charakter tych sektorów, a także pełną 
spójność i zgodność z WPR.

6. uważa, że DG AGRI powinna 
utrzymać wszelkie kompetencje związane 
ze stosowaniem art. 209 i 210 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 , a 
także z pomocą państwa na rzecz rozwoju 
sektorów rolnictwa i leśnictwa oraz 
obszarów wiejskich, by w ten sposób 
zapewnić specjalistyczną wiedzę, która jest 
konieczna ze względu na szczególny 
charakter tych sektorów, a także pełną 
spójność z celami i zasadami udzielania 
wsparcia zapisanymi w WPR oraz 
zgodność z samą WPR.
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Or. fr

Poprawka 115
Krzysztof Jurgiel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że DG AGRI powinna 
utrzymać wszelkie kompetencje związane 
z pomocą państwa na rzecz rozwoju 
sektorów rolnictwa i leśnictwa oraz 
obszarów wiejskich, by w ten sposób 
zapewnić specjalistyczną wiedzę, która jest 
konieczna ze względu na szczególny 
charakter tych sektorów, a także pełną 
spójność i zgodność z WPR.

6. uważa, że DG AGRI powinna 
utrzymać wszelkie kompetencje związane 
z pomocą państwa na rzecz rozwoju 
sektorów rolnictwa i leśnictwa oraz 
obszarów wiejskich, by w ten sposób 
specjalistycznie koordynować całokształt 
spraw z tego zakresu, zwłaszcza w 
powiązaniu z WPR, co jest konieczne ze 
względu na szczególny charakter tych 
sektorów, a także pełną spójność i 
zgodność z WPR.

Or. pl

Poprawka 116
Mairead McGuinness

Projekt opinii
Ustęp 6 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

jest zaniepokojony łącznym wpływem 
umów o wolnym handlu na unijny sektor 
rolno-spożywczy; w związku z tym 
zastanawia się, czy umowy o wolnym 
handlu stawiają unijnych producentów 
produktów rolno-spożywczych w 
niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej z 
uwagi na różnice w normach produkcji w 
państwach trzecich i idące za tym różnice 
w cenach;

Or. en
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Poprawka 117
Mairead McGuinness

Projekt opinii
Ustęp 6 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

zauważa, że Europejski Zielony Ład musi 
zapewniać spójność strategii politycznych 
w dziedzinie rolnictwa, działań w 
dziedzinie klimatu, polityki ochrony 
środowiska i polityki handlowej;

Or. en

Poprawka 118
Clara Aguilera

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję, by oceniła 
stosowanie art. 209 rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013 w sprawie jednolitej 
wspólnej organizacji rynku, jeśli chodzi o 
odstępstwa od reguł konkurencji w 
odniesieniu do niektórych porozumień i 
praktyk rolników stowarzyszonych, by dać 
zainteresowanym większą jasność i 
pewność prawną w stosowaniu tego 
artykułu, a Komisji – większą elastyczność 
w jego stosowaniu.

Or. es

Poprawka 119
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jan Huitema

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący programu na rzecz jednolitego 
rynku, a w szczególności działania w 
odniesieniu do łańcucha żywnościowego 
wspierane w ramach proponowanego 
programu, takie jak środki weterynaryjne 
i fitosanitarne mające na celu zwalczanie 
kryzysów związanych ze zdrowiem 
zwierząt i roślin; wzywa Radę i Parlament 
do szybkiego zakończenia negocjacji i 
przyjęcia rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 120
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla znaczenie terminowego 
podjęcia decyzji w sprawie dwóch 
wniosków dotyczących rozporządzeń 
przejściowych przedstawionych przez 
Komisję w celu uniknięcia opóźnień i 
komplikacji, które mogą prowadzić do 
niestabilności rynku;

Or. en

Poprawka 121
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. z zadowoleniem przyjmuje 
trwającą ocenę adekwatności pakietu z 
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2012 r. w sprawie unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa, a w 
szczególności trwający przegląd 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
grupowych w rolnictwie (ABER) oraz 
wytycznych Unii Europejskiej w sprawie 
pomocy państwa w sektorze rolnym i 
leśnym, które przestaną obowiązywać z 
dniem 31 grudnia 2020 r.;

Or. en

Poprawka 122
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie przeglądu rozporządzenia w 
sprawie pomocy de minimis w rolnictwie; 
zwraca uwagę, że zwiększenie 
maksymalnej kwoty pomocy na 
pojedyncze przedsiębiorstwo i pułapu 
krajowego w połączeniu z zastosowaniem 
pułapu sektorowego pomoże 
gospodarstwom w sprostaniu wyzwaniom 
klimatycznym przy jednoczesnym 
zapobieganiu wszelkim zakłóceniom na 
rynku;

Or. en

Poprawka 123
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. uważa za istotne, by Komisja 
kontynuowała szczegółowe 
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monitorowanie unijnego rynku 
pestycydów, nasion i cech, a także 
monitorowała wpływ cyfryzacji na sektor 
rolnictwa;

Or. en

Poprawka 124
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. z zadowoleniem przyjmuje 
publikację sprawozdania Komisji w 
sprawie stosowania reguł konkurencji w 
sektorze rolnictwa; zauważa, że znaczna 
część naruszeń prawa konkurencji w 
sektorze rolnictwa popełniana jest przez 
przetwórców produktów rolnych, podczas 
gdy większość skarg pochodzi od 
rolników; wzywa do skutecznego nadzoru 
ze strony Komisji nad przedsiębiorstwami 
prowadzącymi działalność na rynku 
przetwórstwa spożywczego;

Or. en

Poprawka 125
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. ponawia apel o wyjaśnienie przez 
Komisję zakresu ogólnego odstępstwa dla 
sektora rolnego od prawa konkurencji, o 
którym mowa w art. 209 rozporządzenia o 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rolnych;
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Poprawka 126
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 6 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6h. zwraca uwagę na rosnącą liczbę 
protestów rolników obawiających się 
wpływu wprowadzenia surowszych norm 
w zakresie ochrony środowiska i 
dobrostanu zwierząt na szczeblu UE w 
połączeniu z proponowanymi cięciami 
budżetu WPR; zauważa, że wpływ umów 
handlowych na sektor rolnictwa również 
budzi niepokój rolników i wzywa Komisję 
do bezzwłocznego przedstawienia jej 
ostatniego sprawozdania w sprawie 
łącznego wpływu obecnych i przyszłych 
umów handlowych;

Or. en

Poprawka 127
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 6 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6i. aby pomóc rolnikom radzić sobie z 
niepewnością dotyczącą klimatu, 
zmiennością rynku i innymi rodzajami 
ryzyka, wzywa Komisję, aby zgodnie ze 
swoim komunikatem z listopada 2017 r. w 
sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji 
żywności, utworzyła stałą unijną 
platformę informacyjną poświęconą 
narzędziom zarządzania ryzykiem, na 
której zainteresowane strony będą mogły 
wymieniać się najlepszymi praktykami;
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Poprawka 128
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Projekt opinii
Ustęp 6 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6j. wzywa Komisję do szybkiego 
wdrożenia strategii „od pola do stołu” w 
celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 
w całym łańcuchu dostaw żywności; 
zauważa, że taka strategia wymagałaby 
spójnego podejścia obejmującego 
wszystkie strategie polityczne UE; w 
związku z tym zwraca uwagę, że ochrona 
uczciwej konkurencji i zapewnienie 
równych warunków działania dla 
wszystkich przedsiębiorstw mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego 
promowania przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność w sektorze 
spożywczym i osiągnięcia celów 
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 129
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Projekt opinii
Ustęp 6 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6k. wzywa Komisję do zapewnienia 
przejrzystej analizy podsumowującej 
wpływ wszystkich różnych form wsparcia 
unijnego i krajowego w sektorze rolno-
spożywczym na właściwe i sprawiedliwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego;

Or. en
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