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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W kontekście wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027 w dniu 7 czerwca 
2018 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący programu na rzecz jednolitego rynku. 
Proponowany program łączy działania finansowane w ramach pięciu poprzednich 
programów, w tym działania dotyczące łańcucha żywnościowego. Komisja proponuje budżet 
w wysokości 4 mld euro (na lata 2021-2027) na program na rzecz jednolitego rynku, z czego 
41% zostałoby przeznaczone na działania związane z łańcuchem żywnościowym w celu 
„przyczynienia się do wysokiego poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na wszystkich 
etapach łańcucha żywnościowego i w obszarach powiązanych, w tym przez zapobieganie 
występowaniu chorób i agrofagów oraz ich zwalczanie, wspieranie poprawy dobrostanu 
zwierząt oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności”.

Nasze nawyki żywieniowe są nie tylko codziennymi potrzebami naszego życia, ale w 
równym stopniu są częścią naszej europejskiej tożsamości, naszej kultury, naszego 
rozumienia relacji między człowiekiem, zwierzętami i przyrodą, jak również oczywiście są 
niezbędne dla naszego zdrowia i ogólnego dobrostanu.

Sprawozdawca uważa, że sprawą najwyższej wagi jest wzmocnienie konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw, a jednocześnie zapewnienie skutecznych równych szans oraz 
otwartego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego. MŚP są motorem gospodarki 
europejskiej, zapewniając dwie trzecie miejsc pracy, co stanowi 99 % wszystkich 
przedsiębiorstw w Europie, i przyczyniając się znacząco do tworzenia nowych miejsc pracy o 
wymiarze regionalnym i lokalnym.

W ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 na wydatki na działania związane 
z łańcuchem żywnościowym przeznaczono łącznie 1 680 000 000 EUR, podczas gdy w latach 
2014-2020 pułap tych wydatków w ramach programu na rzecz łańcucha żywnościowego 
został ustalony w rozporządzeniu (UE) nr 652/2014 na 1 891 936 000 EUR. Proponowana 
kwota na lata 2021-2027 oznacza zatem zmniejszenie budżetu o 11 %.

Program na rzecz łańcucha żywnościowego obejmuje zarówno środki weterynaryjne 
(zwierzęce), jak i fitosanitarne (roślinne), poprzez roczne lub wieloletnie programy 
zatwierdzone wcześniej przez Komisję, a także poprzez środki nadzwyczajne wdrażane w 
przypadku sytuacji kryzysowych i nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na zdrowie 
zwierząt lub roślin.

Przedmiotowy pakiet środków gwarantuje dysponowanie przez UE wiarygodnymi ramami 
prawnymi i kontrolnymi w celu promowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całym 
łańcuchu dostaw żywności, co z kolei stwarza warunki dla stabilnego rynku wewnętrznego, 
na którym żywność, zwierzęta i rośliny mogą swobodnie się przemieszczać.

Sprawozdawca podkreśla, że konieczne jest wzmocnienie pozycji konsumentów, zachęcanie 
ich do dokonywania zrównoważonych wyborów i pomaganie im w tym, przyczyniając się w 
ten sposób do zrównoważonej, energooszczędnej i zasobooszczędnej gospodarki obiegowej.

Sprawozdawca uznaje sukces obecnego programu finansowania w unikaniu poważnego 
kryzysu, ale chciałby podkreślić, że nie powinien on maskować wrażliwości systemu, 
ponieważ ogniska chorób zwierzęcych i szkodników roślin występują cyklicznie i ponownie 
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pojawiają się na terytorium UE. Należy dokładniej rozważyć potrzebę ustanowienia 
bezpośredniego mechanizmu reagowania na sytuacje kryzysowe na dużą skalę dotyczące 
żywności, zwierząt i roślin.

Ogólnie rzecz biorąc, niedawno przeprowadzona ocena śródokresowa wykazała, że 
rozporządzenie (UE) nr 652/2014 dobrze funkcjonuje w kontekście swojej polityki. 
Wszystkie działania otrzymujące wsparcie finansowe UE w tym obszarze okazały się służyć 
celom programu na rzecz łańcucha żywnościowego, jak również ogólnym priorytetom 
Komisji, w tym funkcjonowaniu skutecznego rynku wewnętrznego i wsparciu handlu z 
państwami spoza UE.

Sprawozdawca uważa, że program zapewnia skuteczne wsparcie dla MŚP przez cały ich cykl 
życia i przyczynia się do realizacji Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 
roku, w tym poprzez wyważanie wymiaru gospodarczego, społecznego i środowiskowego 
zrównoważonego rozwoju.

W świetle kolejnych wieloletnich ram finansowych oczekuje się, że środki na rzecz zdrowia 
zwierząt będą nadal stanowić największą część budżetu łańcucha żywnościowego. Środki w 
zakresie zdrowia roślin stają się coraz ważniejsze ze względu na postępującą globalizację i 
handel, którym towarzyszą nowe zagrożenia dla zdrowia roślin. Działania związane z 
kontrolami urzędowymi powinny również nadal stanowić wsparcie dla państw 
członkowskich, ponieważ są one podstawowym narzędziem weryfikacji i monitorowania, czy 
odpowiednie wymogi unijne są wdrażane, przestrzegane i egzekwowane, a zatem 
finansowanie tych działań powinno być priorytetem dla Unii.

Sprawozdawca uważa, że kluczowym wyzwaniem na następny okres programowania jest 
rosnąca złożoność łańcuchów dostaw żywności, w związku z globalizacją handlu, która 
oznacza więcej możliwości, ale także zwiększone ryzyko z powodu globalnych wektorów i 
chorób. W tym kontekście należy położyć większy nacisk na profilaktykę, zwłaszcza jeśli 
chodzi o transgraniczne choroby egzotyczne z sąsiednich krajów trzecich.

Wyniki programu dotyczącego łańcucha żywnościowego po 2020 roku będą monitorowane za 
pomocą kompleksowego zestawu wskaźników, skoncentrowanego zarówno na działaniach 
(wskaźniki produktu), jak i na wynikach (wskaźniki rezultatu), uzupełnionych szeregiem 
wskaźników ekonomicznych służących ocenie skuteczności odpowiednich środków 
wydatkowania (wskaźniki efektywności pod względem kosztów) wdrażanych w ramach 
różnych obszarów polityki objętych programem.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
dużej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, nadzoru rynku i regulacji 
dotyczących łańcucha żywnościowego, ale 
także przepisów w sprawie działalności 
gospodarczej, handlu i transakcji 
finansowych oraz wspierania uczciwej 
konkurencji zapewniającej równe szanse 
niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(3) Funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego odbywa się na podstawie 
dużej części unijnego prawodawstwa. 
Dotyczy to w szczególności 
konkurencyjności, normalizacji, ochrony 
konsumentów, ochrony środowiska, 
ochrony dobrostanu zwierząt, nadzoru 
rynku i regulacji dotyczących łańcucha 
żywnościowego oraz stabilności 
gospodarczej, ale także przepisów w
sprawie działalności gospodarczej, handlu i
transakcji finansowych oraz wspierania 
uczciwej konkurencji zapewniającej równe 
szanse niezbędne do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania 
w dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami 
i ustanowienie bardziej elastycznych 
i ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego w sposób jak najbardziej 
efektywny pod względem kosztów. Należy 
zatem ustanowić nowy program łączący 
działania finansowane wcześniej w ramach 
innych programów i innych stosownych 

(5) Obecnie istnieje kilka programów 
umożliwiających Unii działania 
w dziedzinie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, ochrony 
konsumentów i końcowych użytkowników 
usług finansowych, kształtowania polityki 
w dziedzinie usług finansowych i łańcucha 
żywnościowego. Dodatkowe działania 
finansowane są bezpośrednio z linii 
budżetowych dotyczących rynku 
wewnętrznego. Niezbędne jest 
usprawnienie i wykorzystanie synergii 
między różnymi działaniami i
ustanowienie bardziej elastycznych i
ruchomych ram w celu finansowania 
działań, których celem jest osiągnięcie 
prawidłowo funkcjonującego rynku 
wewnętrznego w sposób jak najbardziej 
efektywny pod względem kosztów, przy 
jednoczesnej ochronie interesu 
publicznego, bez szkodzenia środowisku i 
bez prób łamania unijnych zasad 
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linii budżetowych. Program powinien 
również obejmować nowe inicjatywy, 
które mają na celu poprawę 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

dotyczących marnotrawienia i fałszowania 
żywności, dobrostanu zwierząt, kontroli 
urzędowych i przeciwdziałania chorobom 
ludzi i zwierząt. Należy zatem ustanowić 
nowy program łączący działania 
finansowane wcześniej w ramach innych 
programów i innych stosownych linii 
budżetowych. Program powinien również 
obejmować nowe inicjatywy, które mają na 
celu poprawę funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zwiększenie poziomu 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, godności 
zwierząt jako istot zdolnych do 
odczuwania oraz środowiska.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Opracowywanie, tworzenie 
i rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 99/201347. W celu zapewnienia ciągłości 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich nowy program powinien 
również obejmować działania objęte 
wchodzące w zakres Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy w zakresie opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych 
i wiarygodnych europejskich statystyk 
w celu wsparcia opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
wszystkich unijnych polityk.

(6) Opracowywanie, tworzenie 
i rozpowszechnianie statystyk europejskich 
stanowi przedmiot odrębnego 
Europejskiego programu statystycznego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 99/201347. Rozwój statystyki 
europejskiej ma zasadnicze znaczenie dla 
procesu monitorowania wieloletnich ram 
finansowych (WRF). W celu zapewnienia 
ciągłości tworzenia i rozpowszechniania 
statystyk europejskich nowy program 
powinien również obejmować działania 
objęte wchodzące w zakres Europejskiego 
programu statystycznego, zapewniając 
ramy w zakresie opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyk 
europejskich. Ponadto w ramach nowego 
programu powinno się ustanowić ramy 
finansowe potrzebne do dostarczania 
wysokiej jakości, porównywalnych 
i wiarygodnych europejskich statystyk 
w celu wsparcia opracowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
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wszystkich unijnych polityk. Niemniej 
jednak kluczowe znaczenie ma to, by 
rozwój statystyki europejskiej nie 
prowadził do nadmiernego zwiększenia 
obciążeń administracyjnych, zarówno po 
stronie przedsiębiorstw, jak i podmiotów 
publicznych.

__________________ __________________

47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

47 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego programu statystycznego 
2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów. 
Wiele przedsiębiorców lekceważy przepisy 
w wyniku niewiedzy lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami 
i określeniem odpowiedzialnego podmiotu 
w ramach swojej jurysdykcji. W związku 
z tym niniejszy program powinien mieć na 
celu wzmocnienie zgodności produktów 
z wymogami poprzez zapewnienie 
właściwych zachęt dla przedsiębiorców, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
przepisów i propagowanie ściślejszej 

(12) Wprowadzanie do obrotu 
produktów, które nie są zgodne z prawem 
Unii, stawia w niekorzystnej sytuacji tych, 
którzy przestrzegają przepisów, i może 
stanowić zagrożenie dla konsumentów i 
szkodzić środowisku. Wiele 
przedsiębiorców lekceważy przepisy 
w wyniku niewiedzy lub umyślnie w celu 
zdobycia przewagi konkurencyjnej. 
Organy nadzoru rynku są często 
niedofinansowane i mogą działać jedynie 
w granicach swojego kraju, podczas gdy 
przedsiębiorcy prowadzą działalność 
handlową na poziomie Unii, a nawet 
globalnym. W szczególności w przypadku 
handlu elektronicznego organy nadzoru 
rynku mają duży problem ze śledzeniem 
przywożonych z państw trzecich 
produktów niezgodnych z wymogami 
i określeniem odpowiedzialnego podmiotu 
w ramach swojej jurysdykcji. W związku z
tym niniejszy program powinien mieć na 
celu wzmocnienie zgodności produktów z
wymogami poprzez zapewnienie 
właściwych zachęt dla przedsiębiorców, 
wzmożenie kontroli przestrzegania 
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współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa. Program 
ten powinien się również przyczyniać do 
konsolidacji obowiązujących ram nadzoru 
rynku, zachęcać organy nadzoru rynku 
z różnych państw członkowskich do 
wspólnych działań, ulepszać wymianę 
informacji oraz promować ściślejszą 
integrację i konwergencję w zakresie 
nadzoru rynku.

przepisów i propagowanie ściślejszej 
współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa w Unii i z 
państwami trzecimi. Program ten powinien 
się również przyczyniać do konsolidacji 
obowiązujących ram nadzoru rynku, 
zachęcać organy nadzoru rynku z różnych 
państw członkowskich do wspólnych 
działań, ulepszać wymianę informacji oraz 
promować ściślejszą integrację 
i konwergencję w zakresie nadzoru rynku.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom 
i przedsiębiorstwom, należy wprowadzić 
w życie wysokiej jakości usługi publiczne 
zorientowane na użytkownika. Oznacza to, 
że administracje publiczne powinny zacząć 
stosować nowe metody pracy, 
wyeliminować podziały między różnymi 
częściami administracji i zaangażować się 
we współtworzenie tych usług publicznych 
z udziałem obywateli i przedsiębiorstw. 
Ponadto ciągły i stały wzrost działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym 
wymaga zapewnienia aktualnych 
informacji na temat praw przedsiębiorstw 
i obywateli, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne. Ponadto zasadniczego 
znaczenia nabiera udzielanie porad 
prawnych oraz pomocy w rozwiązaniu 
problemów, które występują na szczeblu 
międzynarodowym. Niezbędne jest także 
połączenie krajowych administracji 
w prosty i skuteczny sposób, jak również 
ocena sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Program 
powinien zatem wspierać istniejące 
narzędzia służące do zarządzania rynkiem 
wewnętrznym, tj.: portal „Twoja Europa”, 

(16) Aby zrealizować cele programu 
oraz ułatwić życie obywatelom 
i przedsiębiorstwom, należy wprowadzić 
w życie wysokiej jakości usługi publiczne 
zorientowane na użytkownika. Oznacza to, 
że administracje publiczne powinny zacząć 
stosować nowe metody pracy, zacieśnić 
współpracę między różnymi częściami 
administracji i zaangażować się we 
współtworzenie tych usług publicznych z
udziałem obywateli i przedsiębiorstw. 
Ponadto ciągły i stały wzrost działalności 
transgranicznej na rynku wewnętrznym 
wymaga zapewnienia aktualnych 
informacji na temat praw przedsiębiorstw 
i obywateli, ale również informacji 
wyjaśniających formalności 
administracyjne. Ponadto zasadniczego 
znaczenia nabiera udzielanie porad 
prawnych oraz pomocy w rozwiązaniu 
problemów, które występują na szczeblu 
międzynarodowym. Niezbędne jest także 
połączenie krajowych administracji 
w prosty i skuteczny sposób, jak również 
ocena sposobu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w terenie. Zatem by 
poprawić codzienne życie obywateli i 
możliwości handlu transgranicznego 
przedsiębiorstw, program powinien 
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który powinien być podstawą przyszłego 
jednolitego portalu cyfrowego, portal 
„Twoja Europa – Porady”, system 
SOLVIT, system wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym oraz tabela wyników 
jednolitego rynku w celu ułatwienia życia 
obywatelom i handlu transgranicznego 
przedsiębiorstwom.

wspierać istniejące narzędzia służące do 
zarządzania rynkiem wewnętrznym, tj.:

* portal „Twoja Europa”, który powinien 
być podstawą przyszłego jednolitego 
portalu cyfrowego;

* portal „Twoja Europa – Porady”;

* system SOLVIT;

* system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym;

* tabelę wyników jednolitego rynku.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wdrażanie i rozwój rynku 
wewnętrznego w dziedzinie usług 
finansowych, stabilności finansowej i unii 
rynków kapitałowych, w tym 
zrównoważonych finansów, w dużym 
stopniu zależy od wprowadzania przez 
Unię środków opartych na dowodach. Aby 
osiągnąć ten cel, Komisja powinna 
aktywnie i stale monitorować rynki 
finansowe i stabilność finansową, oceniać 
wdrażanie prawodawstwa Unii przez 
państwa członkowskie, oceniać, czy 
obowiązujące przepisy są adekwatne do 
zakładanych celów, i określać potencjalne 
obszary działania, w których pojawiają się 
nowe rodzaje ryzyka, przy ciągłym 
zaangażowaniu zainteresowanych stron 
w cały cykl polityki. Takie działania 
opierają się na produkcji analiz, badań, 
materiałów szkoleniowych, badań opinii, 
ocen zgodności, ocen oraz statystyk i są 
wspierane przez systemy informatyczne 

(19) Wdrażanie i rozwój rynku 
wewnętrznego w dziedzinie usług 
finansowych, stabilności finansowej i unii 
rynków kapitałowych, w tym 
zrównoważonych finansów, w dużym 
stopniu zależy od wprowadzania przez 
Unię środków opartych na dowodach. Aby 
osiągnąć ten cel, Komisja powinna 
aktywnie i stale monitorować rynki 
finansowe i stabilność finansową, oceniać 
wdrażanie prawodawstwa Unii przez 
państwa członkowskie, oceniać, czy 
obowiązujące przepisy są adekwatne do 
zakładanych celów, i określać potencjalne 
obszary działania, w których pojawiają się 
nowe rodzaje ryzyka, przy ciągłym 
zaangażowaniu zainteresowanych stron, 
grup obywateli, organizacji 
pozarządowych i ogółu społeczeństwa w
cały cykl polityki. Takie działania opierają 
się na produkcji analiz, badań, materiałów 
szkoleniowych, badań opinii, ocen 
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i narzędzia komunikacji. zgodności, ocen oraz statystyk i są 
wspierane przez systemy informatyczne 
i narzędzia komunikacji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady55 należy włączyć do prawa unijnego 
międzynarodowe standardy 
sprawozdawczości finansowej (MSSF) 
przyjęte przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości oraz 
powiązane interpretacje Komitetu ds. 
Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej, aby były 
one stosowane przez spółki, których 
papiery wartościowe są notowane na rynku 
regulowanym w Unii, tylko wtedy, jeśli te 
MSSF spełniają kryteria określone w tym 
rozporządzeniu, w tym określony w art. 4 
ust. 3 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/34/UE56

wymóg, aby sprawozdania finansowe 
przedstawiały prawdziwy i rzetelny obraz, 
oraz aby sprzyjały one europejskim 
dobrom publicznym. Takie 
międzynarodowe standardy rachunkowości 
powinny być opracowywane 
w przejrzystym procesie podlegającym 
zasadom odpowiedzialności 
demokratycznej. MSSF odgrywają zatem 
zasadniczą rolę w funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego, a zatem w bezpośrednim 
interesie Unii leży zapewnienie, aby 
procedury opracowywania i przyjmowania 
MSSF prowadziły do uzyskania 
standardów, które odpowiadają wymogom 
ram prawnych rynku wewnętrznego. 
Ważne jest zatem ustanowienie 
odpowiednich mechanizmów finansowania 
Fundacji MSSF.

(33) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady55 należy włączyć do prawa unijnego 
międzynarodowe standardy 
sprawozdawczości finansowej (MSSF) 
przyjęte przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości oraz 
powiązane interpretacje Komitetu ds. 
Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej, aby były 
one stosowane przez spółki, których 
papiery wartościowe są notowane na rynku 
regulowanym w Unii, tylko wtedy, jeśli te 
MSSF spełniają kryteria określone w tym 
rozporządzeniu, w tym określony w art. 4 
ust. 3 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/34/UE56

wymóg, aby sprawozdania finansowe 
przedstawiały prawdziwy i rzetelny obraz, 
oraz aby sprzyjały one europejskim 
dobrom publicznym. W tym kontekście 
należy odnotować, że jeżeli występuje 
konflikt między standardami a prawem, 
nadrzędne jest zawsze prawo. Takie 
międzynarodowe standardy rachunkowości 
powinny być opracowywane 
w przejrzystym procesie podlegającym 
zasadom odpowiedzialności 
demokratycznej. MSSF odgrywają zatem 
zasadniczą rolę w funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego, a zatem w bezpośrednim 
interesie Unii leży zapewnienie, aby 
procedury opracowywania i przyjmowania 
MSSF prowadziły do uzyskania 
standardów, które odpowiadają wymogom 
ram prawnych rynku wewnętrznego. 
Ważne jest zatem ustanowienie 
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odpowiednich mechanizmów finansowania
Fundacji MSSF.

_________________ _________________

55 Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów 
rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, 
s. 1).

55 Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów 
rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, 
s. 1).

56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań 
finansowych, skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych i powiązanych 
sprawozdań niektórych rodzajów 
jednostek, zmieniająca dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy 
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. 
L 182 z 29.6.2013, s. 19).

56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań 
finansowych, skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych i powiązanych 
sprawozdań niektórych rodzajów 
jednostek, zmieniająca dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy 
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. 
L 182 z 29.6.2013, s. 19).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Z kontroli sprawności unijnego 
prawa konsumenckiego i dotyczącego 
marketingu przeprowadzonej przez 
Komisję w maju 2017 r. wynika, że 
potrzebne jest lepsze egzekwowanie 
przepisów i ułatwienie dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów 
poszkodowanych w wyniku naruszeń ich 
praw. W związku z tym w kwietniu 2018 r. 
Komisja przyjęła „Nowy ład dla 
konsumentów” w celu zapewnienia między 
innymi równego traktowania konsumentów 
na całym rynku wewnętrznym odnośnie do 
systemów podwójnych standardów jakości, 
wzmocnienia zdolności państw 
członkowskich do egzekwowania prawa, 
zwiększenia bezpieczeństwa produktów, 
współpracy międzynarodowej oraz nowych 
możliwości dochodzenia roszczeń, 

(40) Z kontroli sprawności unijnego 
prawa konsumenckiego i dotyczącego 
marketingu przeprowadzonej przez 
Komisję w maju 2017 r. wynika, że 
potrzebne jest lepsze egzekwowanie 
przepisów i ułatwienie dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów 
poszkodowanych w wyniku naruszeń ich 
praw. W związku z tym w kwietniu 2018 r. 
Komisja przyjęła „Nowy ład dla 
konsumentów” w celu zapewnienia między 
innymi równego traktowania konsumentów 
na całym rynku wewnętrznym odnośnie do 
systemów podwójnych standardów jakości
występujących między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia zdolności 
państw członkowskich do egzekwowania 
prawa, zwiększenia bezpieczeństwa 
produktów, współpracy międzynarodowej 
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zwłaszcza za pośrednictwem powództw 
wytaczanych przez uprawnione podmioty. 
Program powinien mieć na celu wspieranie 
polityki konsumenckiej między innymi 
poprzez podnoszenie świadomości 
i rozszerzanie wiedzy, budowanie 
potencjału i wymianę najlepszych praktyk 
organizacji konsumentów i urzędów 
ochrony konsumentów, budowanie sieci 
i rozwój badań rynkowych, wzmocnienie 
bazy dowodowej dotyczącej 
funkcjonowania rynku wewnętrznego na 
rzecz konsumentów, systemy 
informatyczne i narzędzia komunikacji.

oraz nowych możliwości dochodzenia 
roszczeń, zwłaszcza za pośrednictwem 
powództw wytaczanych przez uprawnione 
podmioty. Program powinien mieć na celu 
wspieranie polityki konsumenckiej między 
innymi poprzez podnoszenie świadomości 
i rozszerzanie wiedzy, budowanie 
potencjału i wymianę najlepszych praktyk 
organizacji konsumentów i urzędów 
ochrony konsumentów, budowanie sieci 
i rozwój badań rynkowych, wzmocnienie 
bazy dowodowej dotyczącej 
funkcjonowania rynku wewnętrznego na 
rzecz konsumentów, systemy 
informatyczne i narzędzia komunikacji.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Aby umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
żywności. Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
żywności jest warunkiem wstępnym dla 
społeczeństwa i rynku wewnętrznego. 
Międzynarodowe sytuacje kryzysowe 
w zakresie zdrowia i afery żywnościowe 
powodują zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego poprzez ograniczenie 
przepływu osób i towarów oraz przerwy 
w produkcji.

(44) Aby chronić konsumentów i 
środowisko oraz umożliwić sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
niezbędny jest wysoki poziom ochrony 
zdrowia w ramach łańcucha dostaw 
żywności. Bezpieczny i zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju łańcuch dostaw 
żywności jest warunkiem wstępnym dla 
społeczeństwa i rynku wewnętrznego. Jak 
pokazały niedawne incydenty, takie jak 
skażenie jaj fipronilem w 2017 r. i skandal 
związany z mięsem końskim w 2013 r., 
międzynarodowe sytuacje kryzysowe 
w zakresie zdrowia, tj. grypa ptaków czy 
afrykański pomór świń,  a także afery 
żywnościowe powodują zakłócenia 
w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 
poprzez ograniczenie przepływu osób 
i towarów oraz przerwy w produkcji. 
Priorytetowo należy zatem traktować 
zagwarantowanie wysokich standardów 
sanitarnych, dobrostanu zwierząt i 
ochrony zdrowia w ramach łańcucha 
dostaw żywnośc, a także zapobieganie 
nowym i nieznanym szkodnikom i 
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chorobom.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Zważywszy na szczególny 
charakter działań związanych 
z zapewnieniem wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin 
w całym łańcuchu żywnościowym, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić specjalne kryteria 
kwalifikowalności dotyczące udzielania 
dotacji i zamówień publicznych. 
W szczególności, na zasadzie odstępstwa 
od rozporządzenia (UE, Euratom) 
Parlamentu Europejskiego i Rady61

(„rozporządzenie finansowe”), w drodze 
wyjątku od zasady nieretroakcji, koszty 
środków nadzwyczajnych, ze względu na 
ich pilny i nieprzewidywalny charakter,
powinny być kwalifikowalne i obejmować 
również koszty, które zostały poniesione 
w przypadku podejrzenia wystąpienia 
choroby lub szkodników, pod warunkiem 
że jej wystąpienie zostanie następnie 
potwierdzone i zgłoszone Komisji. 
Odpowiadające im zobowiązania
budżetowe i płatności wydatków 
kwalifikowalnych powinny być 
dokonywane przez Komisję po podpisaniu 
zobowiązań prawnych i po 
przeprowadzeniu oceny wniosków 
o płatności przedłożonych przez państwa 
członkowskie. Za kwalifikowalne należy 
również uznać koszty dotyczące środków 
ochrony zastosowanych w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia dla statusu 
zdrowia w Unii w wyniku wystąpienia lub 
rozwoju na terytorium państwa trzeciego, 
państwa członkowskiego lub kraju 
i terytorium zamorskiego jednej z chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych, jak 
również w dotyczące środków ochronnych 
lub innych istotnych działań podjętych 

(46) Zważywszy na szczególny 
charakter działań związanych 
z zapewnieniem wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin 
w całym łańcuchu żywnościowym, 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić specjalne kryteria 
kwalifikowalności dotyczące udzielania 
dotacji i zamówień publicznych. 
W szczególności, na zasadzie odstępstwa 
od rozporządzenia (UE, Euratom) 
Parlamentu Europejskiego i Rady61

(„rozporządzenie finansowe”), w drodze 
wyjątku od zasady nieretroakcji, koszty 
środków nadzwyczajnych, ze względu na 
ich pilny i nieprzewidywalny charakter, 
powinny być kwalifikowalne i obejmować 
również koszty, które zostały poniesione 
w przypadku podejrzenia wystąpienia 
choroby lub szkodników, pod warunkiem 
że jej wystąpienie zostanie następnie 
potwierdzone i zgłoszone Komisji. 
Odpowiadające im zobowiązania 
budżetowe i płatności wydatków 
kwalifikowalnych powinny być 
dokonywane przez Komisję po podpisaniu 
zobowiązań prawnych i po 
przeprowadzeniu oceny wniosków 
o płatności przedłożonych przez państwa 
członkowskie. Za kwalifikowalne należy 
również uznać koszty dotyczące środków 
zapobiegawczych i ochronnych
zastosowanych w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia dla statusu 
zdrowia w Unii w wyniku wystąpienia lub 
rozwoju na terytorium państwa trzeciego, 
państwa członkowskiego lub kraju i
terytorium zamorskiego jednej z chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych, jak 
również dotyczące środków ochronnych 
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w celu wspierania statusu zdrowia roślin 
w Unii.

lub innych istotnych działań podjętych w
celu wspierania statusu zdrowia roślin w
Unii.

_________________ _________________

61 [to add] 61 [to add]

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Kontrole urzędowe 
przeprowadzane przez państwa 
członkowskie są kluczowym narzędziem 
służącym sprawdzaniu i monitorowaniu 
wdrażania, przestrzegania i egzekwowania 
stosownych wymogów unijnych. 
Skuteczność i wydajność systemów 
kontroli urzędowych ma zasadnicze 
znaczenie dla utrzymania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa ludzi, zwierząt 
i roślin w całym łańcuchu żywnościowym, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony środowiska. 
Należy udostępnić wkład finansowy Unii 
dla takich środków kontrolnych. 
W szczególności należy udostępnić 
wsparcie finansowe dla laboratoriów 
referencyjnych Unii, aby pomóc im 
w ponoszeniu kosztów związanych 
z wdrażaniem programów prac 
zatwierdzanych przez Komisję. Ponadto, 
z uwagi na fakt, że skuteczność kontroli 
urzędowych zależy również od dostępności 
dla organów kontrolnych dobrze 
wyszkolonych pracowników posiadających 
odpowiednią znajomość prawa Unii, Unia 
powinna móc wnieść wkład w ich 
szkolenie i stosowne programy wymiany 
organizowane przez właściwe organy.

(47) W związku z coraz bardziej 
zglobalizowanym łańcuchem 
żywnościowym kontrole urzędowe 
przeprowadzane przez państwa 
członkowskie są obecnie bardziej niż 
kiedykolwiek kluczowym narzędziem 
służącym sprawdzaniu i monitorowaniu 
wdrażania, przestrzegania i egzekwowania 
stosownych wymogów unijnych, zwłaszcza 
w odniesieniu do importowanych 
produktów spożywczych. Skuteczność 
i wydajność systemów kontroli 
urzędowych ma zasadnicze znaczenie dla 
utrzymania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i roślin 
w całym łańcuchu żywnościowym, a także 
zaufania konsumentów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony środowiska. Należy 
udostępnić wkład finansowy Unii dla 
takich środków kontrolnych. 
W szczególności należy udostępnić 
wsparcie finansowe dla laboratoriów 
referencyjnych Unii, aby pomóc im 
w ponoszeniu kosztów związanych 
z wdrażaniem programów prac 
zatwierdzanych przez Komisję. Wsparcie 
finansowe powinno też być dostępne w 
celu zwiększania poziomu kontroli nad 
przywożonymi towarami, tak aby zwalczać 
takie zjawiska jak nielegalny przywóz 
mięsa z buszu, które może stanowić 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i powoduje 
utratę różnorodności biologicznej. 
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Ponadto, z uwagi na fakt, że skuteczność 
kontroli urzędowych zależy również od 
dostępności dla organów kontrolnych 
dobrze wyszkolonych pracowników 
posiadających odpowiednią znajomość 
prawa Unii, Unia powinna móc wnieść 
wkład w ich szkolenie i stosowne 
programy wymiany organizowane przez 
właściwe organy.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Porozumienie o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym przewiduje 
współpracę w dziedzinach objętych 
programem między Unią i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, oraz 
państwami Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu uczestniczącymi 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
z drugiej strony. Należy również 
umożliwić otwarcie programu dla 
uczestnictwa innych państw, w tym państw 
sąsiadujących z Unią oraz ubiegających się 
o członkostwo, kandydujących lub 
przystępujących do Unii. Ponadto 
w obszarze statystyk europejskich program 
powinien być otwarty dla uczestnictwa 
Szwajcarii zgodnie z warunkami 
ustanowionymi w Umowie między 
Wspólnotą Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską o współpracy w dziedzinie 
statystyki64.

(55) Porozumienie o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym przewiduje 
współpracę w dziedzinach objętych 
programem między Unią i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, oraz 
państwami Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu uczestniczącymi 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
z drugiej strony. Należy również 
umożliwić otwarcie programu dla 
uczestnictwa innych państw, w tym państw 
sąsiadujących z Unią oraz ubiegających się 
o członkostwo, kandydujących lub 
przystępujących do Unii, o ile 
przestrzegają one wszystkich zasad i 
uregulowań programu. Ponadto 
w obszarze statystyk europejskich program 
powinien być otwarty dla uczestnictwa 
Szwajcarii zgodnie z warunkami 
ustanowionymi w Umowie między 
Wspólnotą Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską o współpracy w dziedzinie 
statystyki64.

_________________ _________________

64 Dz.U. L 90 z 28.3.2006, s. 2. 64 Dz.U. L 90 z 28.3.2006, s. 2.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) Państwa trzecie będące członkami 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) mogą uczestniczyć w programach 
Unii w ramach współpracy ustanowionej
na mocy Porozumienia EOG, które 
przewiduje wprowadzenie w życie 
programów w drodze decyzji wydanej na 
mocy tego porozumienia. Państwa trzecie 
mogą także uczestniczyć na podstawie 
innych instrumentów prawnych. Do 
niniejszego rozporządzenia należy 
wprowadzić odpowiedni przepis 
szczegółowy przyznający niezbędne 
uprawnienia i prawa dostępu właściwemu 
urzędnikowi zatwierdzającemu, 
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych oraz Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu, 
pozwalające im na całościowe 
wykonywanie ich odpowiednich 
kompetencji.

(56) Państwa trzecie będące członkami 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) mogą uczestniczyć w programach 
Unii w ramach współpracy ustanowionej 
na mocy Porozumienia EOG, które 
przewiduje wprowadzenie w życie
programów w drodze decyzji wydanej na 
mocy tego porozumienia, o ile 
przestrzegają one wszystkich zasad i 
uregulowań programu. Państwa trzecie 
mogą także uczestniczyć na podstawie 
innych instrumentów prawnych. Do 
niniejszego rozporządzenia należy 
wprowadzić odpowiedni przepis 
szczegółowy przyznający niezbędne 
uprawnienia i prawa dostępu właściwemu 
urzędnikowi zatwierdzającemu, 
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych oraz Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu, 
pozwalające im na całościowe 
wykonywanie ich odpowiednich 
kompetencji.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność 
w odniesieniu do wsparcia dla MŚP 
i przedsiębiorczości w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr [...]69. Ponadto segment 
MŚP funduszu InvestEU, ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]70, 
zagwarantują wsparcie na rzecz 
finansowania dłużnego i kapitałowego 

(65) Program powinien wspierać 
synergię i komplementarność 
w odniesieniu do wsparcia dla MŚP 
i przedsiębiorczości w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ustanowionego na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr [...]69. Ponadto segment 
MŚP funduszu InvestEU, ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]70, 
zagwarantują wsparcie na rzecz 
finansowania dłużnego i kapitałowego 
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w celu zwiększenia dostępu i dostępności 
finansowania dla MŚP. Program powinien 
również dążyć do synergii z programem 
kosmicznym ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]71

w odniesieniu do zachęcania MŚP do 
korzystania z przełomowych innowacji 
i innych rozwiązań opracowanych 
w ramach tych programów.

w celu zwiększenia dostępu i dostępności 
finansowania dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw. Program powinien 
również dążyć do synergii z programem 
kosmicznym ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...] 
w odniesieniu do zachęcania MŚP do 
korzystania z przełomowych innowacji 
i innych rozwiązań opracowanych 
w ramach tych programów.

_________________ _________________

69 COM(2018) 372 final. 69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final. 70 COM(2018) 439 final.

71 COM(2018) 447 final. 71 COM(2018) 447 final.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77) W celu uwzględnienia sytuacji 
spowodowanych przez choroby zwierząt 
mające znaczący wpływ na produkcję 
zwierzęcą lub handel, rozwój chorób 
odzwierzęcych, które stanowią zagrożenie 
dla ludzi, lub nowe sytuacje naukowe lub 
epidemiologiczne, jak również choroby 
zwierzęce, które mogą stanowić nowe 
zagrożenie dla Unii, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wprowadzenia zmian do 
tych wykazów chorób zwierzęcych 
i odzwierzęcych. W celu zapewnienia 
skutecznej oceny postępów programu 
w osiąganiu jego celów należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do przeglądu lub 
uzupełnienia wskaźników służących do 
pomiaru postępów w realizacji celów 

(77) W celu uwzględnienia sytuacji 
spowodowanych przez choroby zwierząt 
mające znaczący wpływ na produkcję 
zwierzęcą lub handel, rozwój chorób 
odzwierzęcych, które stanowią zagrożenie 
dla ludzi, lub nowe sytuacje naukowe lub 
epidemiologiczne, jak również choroby 
zwierzęce, które mogą stanowić nowe 
zagrożenie dla Unii, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do wprowadzenia zmian do 
tych wykazów chorób zwierzęcych 
i odzwierzęcych. W celu zapewnienia 
skutecznej oceny postępów programu 
w osiąganiu jego celów należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do przeglądu lub 
uzupełnienia wskaźników służących do 
pomiaru postępów w realizacji celów 
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szczegółowych, jeśli zostanie to uznane za 
niezbędne, oraz do uzupełnienia tego 
rozporządzenia o przepisy dotyczące 
ustanowienia ram monitorowania i oceny. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

szczegółowych, jeśli zostanie to uznane za 
niezbędne, oraz do uzupełnienia tego 
rozporządzenia o przepisy dotyczące 
ustanowienia ram monitorowania i oceny. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa. Należy skonsultować 
się także z zainteresowanymi podmiotami i 
organizacjami konsumenckimi. Aby 
zapewnić Parlamentowi i Radzie udział na 
równych zasadach w przygotowaniu aktów 
delegowanych, instytucje te otrzymują 
wszelkie dokumenty w tym samym czasie 
co eksperci państw członkowskich, a
eksperci tych instytucji mogą 
systematycznie brać udział w
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ochrona zdrowia ludzi, zwierząt i 
roślin oraz wzmocnienie pozycji obywateli 
przez podjęcie wszystkich niezbędnych 
środków w celu zapewnienia 
identyfikowalności produktów i wdrożenie 
kontroli dotyczących procesu produkcji 
lub uprawy produktów, przy jednoczesnym 
zapewnieniu dobrostanu zwierząt;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm oraz działania na rzecz zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt i roślin oraz 
dobrostanu zwierząt; wzmocnienie 
współpracy między właściwymi organami 
państw członkowskich oraz między 
właściwymi organami państw 
członkowskich a Komisją i agencjami 
zdecentralizowanymi Unii;

a) poprawa funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, a w szczególności ochrona 
i wzmocnienie pozycji obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstw, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
poprzez egzekwowanie prawa Unii, 
ułatwienie dostępu do rynku, ustanawianie 
norm oraz wzmocnienie współpracy 
między właściwymi organami państw 
członkowskich oraz między właściwymi 
organami państw członkowskich a Komisją 
i agencjami zdecentralizowanymi Unii;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, ułatwienie zapobiegania 
powstawaniu przeszkód na tym rynku oraz 
ich usuwania, wspieranie opracowywania, 
wdrażania i egzekwowania prawa Unii 
w dziedzinach rynku wewnętrznego 
towarów i usług, zamówień publicznych 
i nadzoru rynku, jak również 
w dziedzinach prawa spółek oraz prawa 
umów i prawa stosunków pozaumownych, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
swobodnego przepływu kapitału, usług 
finansowych i konkurencji, w tym 
opracowywania narzędzi zarządzania;

a) zwiększenie skuteczności rynku 
wewnętrznego, wspieranie lokalnego 
rozwoju gospodarczego, ułatwienie 
zapobiegania powstawaniu przeszkód na 
tym rynku oraz ich usuwania, wspieranie 
opracowywania, wdrażania 
i egzekwowania prawa Unii w dziedzinach 
rynku wewnętrznego towarów i usług, 
zamówień publicznych i nadzoru rynku, 
jak również w dziedzinach prawa spółek 
oraz prawa umów i prawa stosunków 
pozaumownych, przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, swobodnego przepływu 
kapitału, usług finansowych i konkurencji, 
w tym opracowywania narzędzi 
zarządzania;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie 
i edukowanie konsumentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
zrównoważonej konsumpcji 
i bezpieczeństwa produktów, 
w szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 
dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich informacji o rynku 
i konsumentach;

(i) wzmocnienie pozycji, wspieranie i
edukowanie konsumentów, producentów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa 
obywatelskiego, szczególnie w kierunku 
zrównoważonych nawyków 
konsumpcyjnych i zrównoważonych 
procesów produkcji; zwiększanie ilości 
informacji dla konsumentów o 
produktach; zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów, 
zrównoważonej konsumpcji 
i bezpieczeństwa produktów, 
w szczególności przez wspieranie 
właściwych organów egzekwowania prawa 
i organizacji reprezentujących 
konsumentów oraz działań w zakresie 
współpracy; zapewnienie wszystkim 
konsumentom dostępu do środków 
dochodzenia roszczeń; oraz zapewnienie 
odpowiednich informacji o rynku 
i konsumentach;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) zapewnienie poprawy systemu 
identyfikowalności produktów, na 
przykład przez obowiązkowe stosowanie 
kodów QR, by ułatwić wykrywanie 
niezgodności produktów w ramach 
łańcucha żywnościowego;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyczynianie się do wysokiego e) przyczynianie się do wysokiego 
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poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego i w obszarach 
powiązanych, w tym przez zapobieganie 
występowaniu chorób i organizmów 
szkodliwych oraz ich zwalczanie, 
wspieranie poprawy dobrostanu zwierząt 
oraz zrównoważonej produkcji 
i konsumpcji żywności;

poziomu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego i w obszarach 
powiązanych, w tym przez zapobieganie 
występowaniu chorób i agrofagów oraz ich 
zwalczanie zgodnie z ramami 
zrównoważonego stosowania 
antybiotyków i pestycydów, wspieranie 
poprawy dobrostanu zwierząt oraz 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji 
żywności; skupienie się tym samym na 
promowaniu badań naukowych, 
innowacji i wymiany najlepszych praktyk 
wśród zainteresowanych podmiotów 
działających na tych polach;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i a) w odniesieniu do konkretnych 
celów w obszarze łańcucha 
żywnościowego, m.in.:

- zapobieganie występowaniu 
chorób i agrofagów oraz ich zwalczanie;

- wspieranie zrównoważonej 
produkcji żywności i konsumpcji przez 
ograniczanie marnotrawienia żywności i 
informowanie konsumentów w celu 
zapewnienia wysokich norm jakości w 
całej Unii;

- poprawę skuteczności, wydajności 
i wiarygodności kontroli urzędowych na 
wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego w celu zapewnienia 
właściwego wdrożenia i egzekwowania 
zasad Unii w tym obszarze;

- wspieranie polityki na rzecz 
przeciwdziałające oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) tworzenie i przekazywanie 
wysokiej jakości danych statystycznych 
dotyczących Europy w sposób terminowy, 
bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów, za pośrednictwem zacieśnionych 
partnerstw w ramach Europejskiego 
Systemu Statystycznego, o którym mowa 
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
oraz ze wszystkimi stosownymi stronami 
zewnętrznymi, przy wykorzystaniu wielu 
źródeł danych, zaawansowanych metod 
analizy danych, systemów inteligentnych 
oraz technologii cyfrowych.

f) tworzenie i przekazywanie 
wysokiej jakości danych statystycznych 
dotyczących Europy w sposób terminowy, 
bezstronny i wydajny pod względem 
kosztów oraz nie powodujący 
nieproporcjonalnych obciążeń 
administracyjnych, za pośrednictwem 
zacieśnionych partnerstw w ramach 
Europejskiego Systemu Statystycznego, o
którym mowa w art. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 223/2009, oraz ze wszystkimi 
stosownymi stronami zewnętrznymi, przy 
wykorzystaniu wielu źródeł danych, 
zaawansowanych metod analizy danych, 
systemów inteligentnych oraz technologii 
cyfrowych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) tworzenie i przekazywanie wysokiej 
jakości statystyk, o których mowa w lit. f), 
proporcjonalne do skromnego poziomu 
zobowiązań administracyjnych 
przedsiębiorstw.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program jest otwarty dla następujących 
państw trzecich:

Program jest otwarty dla następujących 
państw trzecich, o ile przestrzegają one 
wszystkich jego zasad i uregulowań:

Poprawka 26
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, obywateli, konsumentów, 
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
publicznych, poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

a) tworzenie właściwych warunków 
wzmocnienia pozycji wszystkich 
podmiotów rynku wewnętrznego, w tym 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP, obywateli, 
konsumentów, społeczeństwa 
obywatelskiego i organów publicznych, 
poprzez przejrzyste kampanie 
informacyjne i uświadamiające, wymianę 
najlepszych praktyk, promowanie dobrych 
praktyk, wymianę i upowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej oraz 
organizowanie szkoleń;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, użytkownikom końcowym 
oraz przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

b) zapewnienie mechanizmów 
umożliwiających obywatelom, 
konsumentom, stowarzyszeniom
konsumentów, użytkownikom końcowym 
oraz przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw z Unii 
wnoszenie wkładu w dyskusje polityczne, 
strategie polityczne i proces podejmowania 
decyzji, poprzez wspieranie 
funkcjonowania organizacji 
przedstawicielskich na poziomie krajowym 
i unijnym;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie konkurencyjności e) wspieranie konkurencyjności 
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przedsiębiorstw i całych sektorów 
gospodarki oraz wspieranie wdrażania 
innowacji przez MŚP oraz współpracy 
MŚP w ramach łańcucha wartości poprzez 
strategiczne łączenie ekosystemów 
i klastrów, obejmujące wspólną inicjatywę 
na rzecz klastrów;

przedsiębiorstw i całych sektorów 
gospodarki oraz wspieranie wdrażania 
innowacji przez mikroprzedsiębiorstwa i 
MŚP oraz współpracy 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP w ramach 
łańcucha wartości poprzez strategiczne 
łączenie ekosystemów i klastrów, 
obejmujące wspólną inicjatywę na rzecz 
klastrów;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 
w celu zmiany załącznika III, jeżeli jest to 
konieczne w celu uwzględnienia sytuacji 
spowodowanych przez choroby zwierząt, 
które mają znaczący wpływ na produkcję 
zwierzęcą lub handel zwierzętami, rozwoju 
chorób odzwierzęcych, które stanowią 
zagrożenie dla ludzi, nowej sytuacji 
naukowej lub epidemiologicznej, jak 
również tych chorób zwierzęcych, które 
mogą stanowić nowe zagrożenie dla Unii.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 
w celu zmiany załącznika III, jeżeli jest to 
konieczne w celu uwzględnienia sytuacji 
spowodowanych przez choroby zwierząt, 
które mają znaczący wpływ na produkcję 
zwierzęcą lub handel zwierzętami, rozwoju 
chorób odzwierzęcych, które stanowią 
zagrożenie dla ludzi, nowej sytuacji 
naukowej lub epidemiologicznej, jak 
również tych chorób zwierzęcych, które 
mogą stanowić nowe zagrożenie dla Unii. 
Przy wprowadzaniu zmian do załącznika 
III uwzględnia się również nielegalny 
przywóz żywności, ponieważ może się on 
wiązać z zagrożeniem dla zdrowia.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena śródokresowa programu 
przeprowadzana jest z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat realizacji programu, jednak nie 
później niż w ciągu czterech lat od 
rozpoczęcia realizacji programu.

2. Do dnia [trzy lata od rozpoczęcia 
realizacji programu] Komisja sporządza 
śródokresowe sprawozdanie z oceny
programu dotyczącej osiągnięcia celów 
działań wspieranych w jego ramach, 
wyników i skutków, wydajności 
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wykorzystania zasobów i jego europejskiej 
wartości dodanej.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przekazuje wnioski z tych 
ocen, opatrzone własnymi komentarzami,
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

6. Komisja przedkłada sprawozdania, 
o których mowa w ust. 2 i 5, opatrzone 
własnymi komentarzami Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i
Komitetowi Regionów oraz podaje je do 
wiadomości publicznej. Wynikom tej 
oceny towarzyszą w stosownych 
przypadkach wnioski ustawodawcze 
dotyczące przeglądu programu.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie potrzeby w budżecie 
obejmującym okres po 2027 r. mogą zostać 
zapisane środki na pokrycie wydatków 
przewidzianych w art. 4 ust. 3, aby 
umożliwić zarządzanie działaniami, które 
nie zostaną zakończone do dnia 31 grudnia 
2027 r.

3. W wyjątkowych sytuacjach
w budżecie obejmującym okres po 2027 r. 
mogą zostać zapisane środki na pokrycie 
wydatków przewidzianych w art. 4 ust. 3, 
aby umożliwić zarządzanie działaniami, 
które nie zostaną zakończone do dnia 31 
grudnia 2027 r.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki zwalczania agrofaga 
kwarantannowego dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 

a) środki zapobiegawcze, środki 
ograniczania lub zwalczania agrofaga 
kwarantannowego dla UE, wprowadzone 
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członkowskiego na podstawie art. 16 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/2031105 lub na podstawie 
środków unijnych przyjętych zgodnie 
z art. 28 ust. 1 tego rozporządzenia;

przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 16 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/2031105 lub na podstawie 
środków unijnych przyjętych zgodnie 
z art. 28 ust. 1 tego rozporządzenia;

_________________ _________________

105 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
środków ochronnych przeciwko agrofagom 
roślin, zmieniające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) 
nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy 
Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 
93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 
2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 
z 23.11.2016, s. 4).

105 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
środków ochronnych przeciwko agrofagom 
roślin, zmieniające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) 
nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy 
Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 
93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 
2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 
z 23.11.2016, s. 4).

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki zwalczania agrofaga 
niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie 
z kryteriami, o których mowa w tym 
artykule lub w art. 30 ust. 1 tego 
rozporządzenia;

b) środki zapobiegawcze, środki 
ograniczania lub zwalczania agrofaga 
niewymienionego jako agrofag 
kwarantannowy dla UE, wprowadzone 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego na podstawie art. 29 
rozporządzenia (UE) 2016/2031, który to 
agrofag może zostać zakwalifikowany jako 
agrofag kwarantannowy dla UE zgodnie z
kryteriami, o których mowa w tym artykule 
lub w art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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c) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu wprowadzono środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki zwalczania, o których mowa 
w lit. a), i środki ograniczające 
rozprzestrzenianie, o których mowa 
w lit. b), w przypadku gdy środki te są 
niezbędne do ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga.

c) dodatkowe środki ochronne 
wprowadzone przeciwko 
rozprzestrzenianiu się agrofaga, przeciwko 
któremu wprowadzono środki unijne na 
podstawie art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2016/2031WE, inne 
niż środki, o których mowa w lit. a) i b), w
przypadku gdy środki te są niezbędne do 
ochrony Unii przed dalszym 
rozprzestrzenianiem się tego agrofaga.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3.4a. Środki służące monitorowaniu 
pojawiania się znanych i obecnie 
nieznanych szkodników i chorób.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Działania na rzecz poprawy
dobrostanu zwierząt.

3. Działania i kontrole na rzecz 
zapewnienia dobrostanu zwierząt.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Działania wspomagające 
zrównoważoną produkcję i konsumpcję 
żywności

7. Działania wspomagające 
zrównoważone, niskoemisyjne praktyki 
produkcji żywności i taką konsumpcję 
żywności, które chronią środowisko i 
różnorodność biologiczną, ograniczają 
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marnotrawienie żywności i zapewniają 
wysokie normy dobrostanu zwierząt, a 
także wspomagające działania podnoszące 
świadomość konsumentów na temat 
takich praktyk.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Bazy danych i skomputeryzowane 
systemy zarządzania informacjami, 
konieczne do skutecznego i efektywnego 
wdrożenia przepisów związanych z celem 
szczegółowym, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), i o udowodnionej wartości 
dodanej dla Unii jako całości

8. Bazy danych i skomputeryzowane 
systemy zarządzania informacjami, 
konieczne do skutecznego i efektywnego 
wdrożenia przepisów związanych z celem 
szczegółowym, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), i o udowodnionej wartości 
dodanej dla Unii jako całości wdrożenie 
nowych technologii poprawiających 
identyfikowalność produktów, takich jak 
kody QR na opakowaniach produktów.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Prace techniczne i naukowe, w tym 
badania i działania koordynacyjne, 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
wdrożenia przepisów w obszarze 
związanym z celem szczegółowym, 
o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), oraz 
do dostosowania tych przepisów do zmian 
naukowych, technologicznych 
i społecznych

11. Prace techniczne i naukowe, w tym 
badania i działania koordynacyjne, 
niezbędne, by zagwarantować 
zapobieganie pojawieniu się nowych i 
nieznanych agrofagów i chorób, a także 
by zapewnić prawidłowe wdrożenie
przepisów w obszarze związanym z celem 
szczegółowym, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), oraz by dostosować te przepisy
do zmian naukowych, technologicznych i
społecznych.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Działania prowadzone przez 
państwa członkowskie lub organizacje 
międzynarodowe na rzecz osiągnięcia celu 
szczegółowego, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 lit. e), na potrzeby opracowania 
i wdrażania przepisów związanych z tym 
celem

12. Działania prowadzone przez 
państwa członkowskie lub organizacje 
międzynarodowe działające na rzecz 
osiągnięcia celu szczegółowego, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. e), na potrzeby 
opracowania i wdrażania przepisów 
związanych z tym celem

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. Środki wprowadzane na granicy 
Unii Europejskiej w celu ochrony zdrowia 
ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu 
zwierząt, wdrażane w odniesieniu do 
zwierząt, produktów pochodzenia 
zwierzęcego, roślin i produktów roślinnych 
przywożonych z państw trzecich

15. Środki wprowadzane na granicy 
Unii Europejskiej w celu ochrony zdrowia 
ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu 
zwierząt, wdrażane w odniesieniu do 
zwierząt, produktów pochodzenia 
zwierzęcego, roślin i produktów roślinnych 
przywożonych z państw trzecich, w tym 
środki służące zwiększeniu ilości 
informacji dla konsumentów dotyczących 
produktów poprzez należyte etykietowanie 
dotyczące wartości odżywczej i składników 
oraz, w stosownych przypadkach, metody 
hodowli lub uprawy i nazwy oraz objętości 
zastosowanych pestycydów.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– monitorowanie postępów 
w realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju;

– monitorowanie postępów w
realizacji celów zrównoważonego rozwoju
i porozumienia klimatycznego z Paryża;
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tiret 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dalsze opracowywanie danych 
statystycznych na potrzeby strategii 
energetycznej, gospodarki o obiegu 
zamkniętym i strategii w zakresie tworzyw 
sztucznych;

– poprawa danych statystycznych na 
potrzeby strategii energetycznej, 
gospodarki o obiegu zamkniętym i strategii 
w zakresie tworzyw sztucznych;
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