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Poprawka 13
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i
produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele i
kierunki przyszłej wspólnej polityki rolnej
(„WPR”) po 2020 r. Cele te obejmują 
między innymi konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, aby pobudzić modernizację i
pogłębić zrównoważony charakter – w tym 
pod względem gospodarczym, społecznym 
oraz w zakresie środowiska i klimatu –
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomóc w zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów, 
związanych z prawodawstwem Unii.

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i
produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele i
kierunki przyszłej wspólnej polityki rolnej
(„WPR”) po 2020 r. Cele te obejmują 
między innymi konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, aby pobudzić modernizację i
pogłębić zrównoważony charakter – w tym 
pod względem gospodarczym, społecznym 
oraz w zakresie środowiska i klimatu –
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomóc w zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów, 
związanych z prawodawstwem Unii.
Najlepszym rozwiązaniem byłaby 
rezygnacja z WPR, aby umożliwić 
państwom członkowskim prowadzenie 
polityki rolnej dostosowanej do potrzeb 
ich terytoriów i rozpoczęcie głębokiej 
transformacji rolnictwa, które powinno 
reagować na pilne potrzeby środowiska, 
czyli w szczególności zaprzestanie 
masowego stosowania pestycydów i rozwój 
zrównoważonych praktyk, takich jak 
system rolno-leśny.

Or. fr

Poprawka 14
Mireille D'Ornano
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i
produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele i
kierunki przyszłej wspólnej polityki rolnej
(„WPR”) po 2020 r. Cele te obejmują 
między innymi konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, aby pobudzić modernizację i
pogłębić zrównoważony charakter – w tym 
pod względem gospodarczym, społecznym 
oraz w zakresie środowiska i klimatu –
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomóc w zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów, 
związanych z prawodawstwem Unii.

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i
produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele i
kierunki przyszłej wspólnej polityki rolnej
(„WPR”) po 2020 r. Cele te obejmują 
między innymi konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, aby pobudzić modernizację i
pogłębić zrównoważony charakter – w tym 
pod względem gospodarczym, społecznym 
oraz w zakresie środowiska i klimatu –
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomóc w zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów, 
związanych z prawodawstwem Unii.
Byłoby wskazane, aby we wspomnianym 
komunikacie poruszono również kwestię 
produktywizmu WPR, wspieranego przez 
nią masowego stosowania pestycydów 
oraz jej dramatycznych konsekwencji 
społecznych.

Or. fr

Poprawka 15
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i



AM\1173616PL.docx 5/78 PE631.855v03-00

PL

produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele i
kierunki przyszłej wspólnej polityki rolnej
(„WPR”) po 2020 r. Cele te obejmują 
między innymi konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, aby pobudzić modernizację i
pogłębić zrównoważony charakter – w tym 
pod względem gospodarczym, społecznym 
oraz w zakresie środowiska i klimatu –
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomóc w zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów, 
związanych z prawodawstwem Unii.

produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele i
kierunki przyszłej wspólnej polityki rolnej
(„WPR”) po 2020 r. Cele te obejmują 
między innymi konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, aby pobudzić modernizację i
pogłębić zrównoważony charakter – w tym 
pod względem gospodarczym, społecznym 
oraz w zakresie środowiska i klimatu –
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich,
zgodnie z Agendą na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i 
porozumieniem klimatycznym z Paryża,
oraz pomóc w zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów, 
związanych z prawodawstwem Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 208 TFUE Unia musi uwzględniać cele współpracy na rzecz rozwoju we 
wszystkich odpowiednich politykach. Ułatwianie rozwoju rolnictwa w krajach najsłabiej 
rozwiniętych i zwiększanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego to główne cele 
współpracy UE na rzecz rozwoju. WPR wpływa w szczególności na handel produktami 
rolnymi. Zasada spójności polityki na rzecz rozwoju wymaga uwzględnienia, monitorowania i 
– w razie potrzeby – unikania potencjalnych skutków dla lokalnych rynków rolnych i 
lokalnych producentów w krajach rozwijających się.

Poprawka 16
Monika Beňová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i
produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele i
kierunki przyszłej wspólnej polityki rolnej
(„WPR”) po 2020 r. Cele te obejmują 

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i
produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele i
kierunki przyszłej wspólnej polityki rolnej
(„WPR”) po 2020 r. Cele te obejmują 
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między innymi konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, aby pobudzić modernizację i
pogłębić zrównoważony charakter – w tym 
pod względem gospodarczym, społecznym 
oraz w zakresie środowiska i klimatu –
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz pomóc w zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów, 
związanych z prawodawstwem Unii.

między innymi konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, aby pobudzić modernizację i
pogłębić zrównoważony charakter – w tym 
pod względem gospodarczym, społecznym 
oraz w zakresie środowiska i klimatu, 
uwzględniając wdrożenie celów 
zrównoważonego rozwoju podczas 
rozwoju systemów rolnych – obszarów 
rolnych, leśnych i wiejskich, oraz pomóc w
zmniejszeniu obciążeń administracyjnych 
dla beneficjentów, związanych z
prawodawstwem Unii.

Or. en

Poprawka 17
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Rozwój umów handlowych 
prowadzi do większego nastawienia 
producentów rolnych na konkurencję 
międzynarodową, a jednocześnie otwiera 
im nowe perspektywy. W celu utrzymania 
sprawiedliwej konkurencji i zapewnienia 
wzajemności w handlu międzynarodowym 
Unia Europejska powinna wymóc 
przestrzeganie norm produkcji zgodnie z 
normami ustanowionymi dla samych 
producentów, w szczególności w dziedzinie 
środowiska i zdrowia, pod warunkiem 
zachowania wzajemności.

Or. fr

Poprawka 18
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstwa, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, jak 
również poprawa realizacji celów Unii i
istotne zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych. W WPR opartej na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna spoczywać w większym stopniu 
na państwach członkowskich. Dzięki 
zwiększonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstwa, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, jak 
również poprawa realizacji celów Unii i
istotne zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych. Obciążenia 
administracyjne są obecnie bardzo 
odczuwane przez rolników, w
szczególności najskromniej żyjących, i 
ograniczają skuteczność świadczonej 
pomocy. W WPR opartej na realizacji 
celów („model realizacji”) Unia powinna 
określić podstawowe parametry polityki, 
takie jak cele WPR i podstawowe wymogi, 
natomiast odpowiedzialność za sposób 
realizacji celów i celów końcowych 
powinna spoczywać w większym stopniu 
na państwach członkowskich. Dzięki 
zwiększonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

Or. fr

Poprawka 19
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstwa, konieczne jest 

(2) Ponieważ należy przeprowadzić 
dogłębną reformę WPR, aby odpowiadała 
ona na wyzwania pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstwa, konieczne jest 
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usprawnienie zarządzania WPR, jak 
również poprawa realizacji celów Unii i
istotne zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych. W WPR opartej na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna spoczywać w większym stopniu 
na państwach członkowskich. Dzięki 
zwiększonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

usprawnienie zarządzania WPR, jak 
również poprawa realizacji celów Unii i
istotne zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych. W WPR opartej na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna spoczywać w większym stopniu 
na państwach członkowskich. Dzięki 
zwiększonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb.

Or. fr

Poprawka 20
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zgodnie z art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) WPR musi być wdrażana zgodnie 
z celami współpracy na rzecz rozwoju, w 
tym między innymi zgodnie z Agendą na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. 
Zgodnie z tą zasadą spójności polityki 
środki przyjmowane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia nie powinny 
naruszać potencjału w zakresie produkcji 
żywności ani długoterminowego 
bezpieczeństwa żywnościowego krajów 
rozwijających się, a przede wszystkich 
krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC), ani 
też utrudniać realizacji zobowiązań Unii w 
zakresie łagodzenia zmiany klimatu 
podjętych w ramach porozumienia 
paryskiego.
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Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 208 TFUE wszystkie obszary polityki UE, które mogą wpłynąć na kraje 
rozwijające się, muszą uwzględniać cele rozwojowe. Ułatwianie rozwoju rolnictwa w krajach 
rozwijających się i zwiększanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego to główne cele 
współpracy UE na rzecz rozwoju. WPR wpływa w szczególności na handel produktami 
rolnymi. Zasada spójności polityki na rzecz rozwoju wymaga monitorowania i – w razie 
potrzeby – unikania skutków dla lokalnych rynków rolnych i lokalnych producentów w 
krajach rozwijających się.

Poprawka 21
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby umożliwić producentom 
wykorzystywanie odmian winorośli, które 
są lepiej dostosowane do zmieniających się 
warunków klimatycznych i charakteryzują 
się większą odpornością na choroby, 
należy wprowadzić przepis zezwalający na 
wytwarzanie produktów opatrzonych 
nazwą pochodzenia nie tylko z odmian 
winorośli należących do gatunku Vitis 
vinifera, lecz również z odmian winorośli 
pochodzących z krzyżowania gatunku Vitis 
vinifera z innymi gatunkami rodzaju Vitis.

(10) Aby umożliwić producentom 
wykorzystywanie odmian winorośli, które 
są lepiej dostosowane do zmieniających się 
warunków klimatycznych i charakteryzują 
się większą odpornością na choroby, bez 
dalszego stosowania pestycydów, należy 
wprowadzić przepis zezwalający na 
wytwarzanie produktów opatrzonych 
nazwą pochodzenia nie tylko z odmian 
winorośli należących do gatunku Vitis 
vinifera, lecz również z odmian winorośli 
pochodzących z krzyżowania gatunku Vitis 
vinifera z innymi gatunkami rodzaju Vitis.

Or. fr

Poprawka 22
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby umożliwić producentom (10) Aby umożliwić producentom 
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wykorzystywanie odmian winorośli, które 
są lepiej dostosowane do zmieniających się 
warunków klimatycznych i charakteryzują 
się większą odpornością na choroby, 
należy wprowadzić przepis zezwalający na 
wytwarzanie produktów opatrzonych 
nazwą pochodzenia nie tylko z odmian 
winorośli należących do gatunku Vitis 
vinifera, lecz również z odmian winorośli 
pochodzących z krzyżowania gatunku 
Vitis vinifera z innymi gatunkami rodzaju 
Vitis.

wykorzystywanie odmian winorośli, które 
są lepiej dostosowane do zmieniających się 
warunków klimatycznych i charakteryzują 
się większą odpornością na choroby, 
należy wprowadzić przepis zezwalający na 
wytwarzanie produktów opatrzonych 
nazwą pochodzenia nie tylko z odmian 
winorośli należących do gatunku Vitis 
vinifera, lecz również z innych gatunków 
rodzaju Vitis, a także odmian winorośli 
pochodzących z krzyżowania różnych 
gatunków rodzaju Vitis.

Or. en

Uzasadnienie

Brak właściwego uzasadnienia dla wykluczenia możliwości korzystania z nazw pochodzenia w 
przypadku odmian winorośli nienależących do gatunku Vitis vinifera. Znane odmiany 
winorośli, takie jak „Uhudler” czy „fragolino” tradycyjnie uprawiane są w określonych 
regionach Europy, gdzie są one silnie zakorzenione w lokalnej kulturze i są istotne pod 
względem społeczno-gospodarczym. Odmiany te należy chronić przed wszelkimi formami 
niewłaściwego wykorzystania za pomocą precyzyjnej specyfikacji dotyczącej produkcji, co 
przyniosłoby dodatkową korzyść w postaci zapewnienia wysokiej jakości norm.

Poprawka 23
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Definicję nazwy pochodzenia 
należy dostosować do definicji zawartej w
Porozumieniu w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej12

(„porozumienie TRIPS”) zatwierdzonym 
decyzją Rady 94/800/WE13, w
szczególności do jego art. 22 ust. 1, i
uściślić w niej, że nazwa powinna określać 
produkt jako pochodzący z określonego 
regionu lub określonego miejsca.

skreśla się

__________________

12 Wielostronne negocjacje handlowe w
ramach rundy urugwajskiej (1986–1994) 
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– załącznik 1 – załącznik 1C –
Porozumienie w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(WTO) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 214).

13 Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 
grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w
imieniu Wspólnoty Europejskiej w
dziedzinach wchodzących w zakres jej 
kompetencji, porozumień będących 
wynikiem negocjacji wielostronnych w
ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) 
(Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Skoro zachowaliśmy definicję nazwy pochodzenia przewidzianą w międzynarodowym 
Porozumieniu lizbońskim, motyw ten staje się niewłaściwy, ponieważ odnosi się do innej 
definicji nazwy pochodzenia zawartej w Porozumieniu w sprawie handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (TRIPS).

Poprawka 24
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Należy uprościć i przyspieszyć 
rejestrację oznaczeń geograficznych 
poprzez oddzielenie oceny zgodności z
przepisami dotyczącymi praw własności 
intelektualnej od oceny zgodności 
specyfikacji produktu z wymogami 
określonymi w normach handlowych i
przepisach dotyczących etykietowania.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Kwestie zgodności specyfikacji produktu i zgodności z przepisami dotyczącymi praw 
własności intelektualnej należy rozpatrywać łącznie.
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Poprawka 25
Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Aby zapewnić dostateczne 
informacje konsumentom, informację o 
wartości odżywczej i wykaz składników 
należałoby ustanowić w rozporządzeniu 
1169/2011 jako obowiązkowe informacje 
szczegółowe uwzględniane przy 
etykietowaniu i prezentacji wina.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania jasności i spójności lepszym rozwiązaniem byłoby uregulowanie informacji o 
wartości odżywczej i składnikach wina w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Poprawka 26
Michel Dantin, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Należy przewidzieć definicje 
odalkoholizowanych produktów sektora 
wina i częściowo odalkoholizowanych 
produktów sektora wina. W definicjach 
tych należy uwzględnić definicje zawarte 
w rezolucjach Międzynarodowej 
Organizacji ds. Winorośli i Wina (OIV): 
OIV-ECO 433-2012 Beverage Obtained 
By Partial Dealcoholisation of Wine 
[Napój uzyskany w wyniku częściowej 
dealkoholizacji wina] oraz OIV-ECO 523-
2016 Wine With An Alcohol Content 
Modified by Dealcoholisation [Wina o 

skreśla się
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zawartości alkoholu zmienionej w wyniku 
dealkoholizacji].

Or. fr

Poprawka 27
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Odalkoholizowane produkty 
sektora wina o zawartości alkoholu 
poniżej 1,2 % obj. powinny, zgodnie z art.
9 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w
sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności, mieć 
umieszczone na etykiecie obowiązkowe 
dane szczegółowe.

Or. de

Poprawka 28
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Gdy tylko Komisja, zgodnie z art.
16 rozporządzenia UE) nr 1169/2011 i
sprawozdaniem Komisji COM(2017)0058 
final, ustanowi jednolite zasady 
podawania składników i wartości 
odżywczych napojów alkoholowych, 
wszystkie produkty sektora wina powinny 
mieć umieszczone na etykiecie dane 
szczegółowe dotyczące składników i
wartości odżywczych.

Or. de
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Poprawka 29
Michel Dantin, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Komisji należy powierzyć 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, aby zapewnić stosowanie 
przepisów dotyczących etykietowania i
prezentacji produktów w sektorze wina 
również w odniesieniu do 
odalkoholizowanych lub częściowo 
odalkoholizowanych produktów sektora 
wina oraz aby ustanowić przepisy 
regulujące procesy dealkoholizacji 
stosowane w produkcji niektórych 
odalkoholizowanych lub częściowo 
odalkoholizowanych produktów sektora 
wina na terenie Unii i przepisy dotyczące 
warunków stosowania zamknięć w
sektorze wina celem uchronienia 
konsumentów przed wprowadzającym w
błąd stosowaniem pewnych rodzajów 
zamknięć kojarzonych z pewnymi 
napojami oraz przed niebezpiecznymi 
materiałami wykorzystywanymi do 
produkcji zamknięć, które mogą 
zanieczyszczać napoje. 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. 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 

skreśla się
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udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

Or. fr

Poprawka 30
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Państwa członkowskie mogą 
przyjąć – z poszanowaniem prawa Unii –
krajowe środki w odniesieniu do kredytów 
eksportowych, programów gwarancji lub 
ubezpieczeń na kredyty eksportowe, 
państwowych przedsiębiorstw handlowych 
eksportujących produkty rolne i
międzynarodowej pomocy żywnościowej. 
Unia i jej państwa członkowskie są 
członkami WTO, zatem takie środki 
krajowe, jako wchodzące w zakres prawa 
Unii i prawa międzynarodowego, powinny 
być zgodne również z przepisami
określonymi we wspomnianej decyzji 
ministerialnej WTO z dnia 19 grudnia 
2015 r.

(27) Państwa członkowskie mogą 
przyjąć – z poszanowaniem prawa Unii, w 
tym zasady spójności polityki na rzecz 
rozwoju zgodnie z art. 208 TFUE oraz 
Agendy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 – krajowe środki w
odniesieniu do kredytów eksportowych, 
programów gwarancji lub ubezpieczeń na 
kredyty eksportowe, państwowych 
przedsiębiorstw handlowych 
eksportujących produkty rolne i
międzynarodowej pomocy żywnościowej. 
Unia i jej państwa członkowskie są 
członkami WTO, zatem takie środki 
krajowe, jako wchodzące w zakres prawa 
Unii i prawa międzynarodowego, powinny 
być zgodne również z przepisami 
określonymi we wspomnianej decyzji 
ministerialnej WTO z dnia 19 grudnia 
2015 r.

Or. en

Poprawka 31
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) W sprawozdaniu z marca 2017 r. w 
sprawie obowiązkowego podawania 
wykazu składników i informacji o 
wartości odżywczej na etykietach napojów 
alkoholowych Komisja oświadczyła, że nie 
zidentyfikowała obiektywnych podstaw, 
które uzasadniałyby brak informacji o 
składnikach i wartości odżywczej, i 
wezwała przedstawicieli przemysłu do 
opracowania – w terminie jednego roku –
propozycji samoregulacji mających na 
celu dostarczanie informacji o składzie i 
wartości odżywczej wszystkich napojów 
alkoholowych. W celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów podejście samoregulacyjne 
powinno przynajmniej zagwarantować, że 
na etykiecie podawane są informacje o 
składnikach i wartości odżywczej, a 
informacje te są zgodne z przepisami w 
sprawie dobrowolnych informacji na 
temat żywności określonymi w 
rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011. 
Komisja powinna dokonać oceny 
propozycji przedstawicieli przemysłu i 
przedstawić sprawozdanie, w stosownych 
przypadkach wraz z wnioskiem 
ustawodawczym, uwzględniając 
odpowiednie wyłączenia dla 
mikroproducentów.

Or. en

Poprawka 32
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 2 a

Spójność polityki na rzecz rozwoju

Zgodnie z art. 208 TFUE przy wdrażaniu 
niniejszego rozporządzenia uwzględnia się 
cele współpracy na rzecz rozwoju, wraz z 
celami zatwierdzonymi w ramach 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i 
innych organizacji międzynarodowych. 
Działania podejmowane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia nie stanowią 
zagrożenia dla potencjału produkcji 
żywności i długoterminowego 
bezpieczeństwa żywnościowego krajów 
rozwijających się, a przede wszystkich 
krajów najsłabiej rozwiniętych, oraz 
przyczyniają się do realizacji zobowiązań 
Unii do łagodzenia zmiany klimatu.”

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 208 TFUE wszystkie polityki, które mogłyby wpłynąć na kraje rozwijające się, 
muszą uwzględniać cele rozwoju. Ułatwianie rozwoju rolnictwa w krajach rozwijających się i 
zwiększanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego to główne cele współpracy UE na 
rzecz rozwoju. Polityka rolna UE wywołuje skutki zewnętrzne i wpływa przede wszystkim na 
handel w sektorze rolnictwa. Zasada spójności polityki na rzecz rozwoju wymaga 
monitorowania i – w razie potrzeby – unikania potencjalnych skutków dla lokalnych rynków 
rolnych i lokalnych producentów w krajach rozwijających się.

Poprawka 33
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2018
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

3a) w art. 16 ust. 1 wprowadza się 
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następujące zmiany:

1. Zbywanie produktów zakupionych w 
ramach interwencji publicznej odbywa się 
w taki sposób, aby:

„1. Zbywanie produktów zakupionych w 
ramach interwencji publicznej odbywa się 
w taki sposób, aby:

a) zapobiec jakimkolwiek zakłóceniom na 
rynku,

a) zapobiec jakimkolwiek zakłóceniom na 
rynku lub na rynkach państw trzecich,

b) zapewnić równy dostęp do towarów i 
równe traktowanie nabywców, oraz

b) zapewnić równy dostęp do towarów i 
równe traktowanie nabywców, oraz

c) zapewnić zgodność z zobowiązaniami 
wynikającymi z umów międzynarodowych 
zawartych zgodnie z TFUE.

ba) zapobiec sprzedaży produktów po 
cenie niższej niż odpowiednia ustalona 
cena interwencyjna,

c) zapewnić zgodność z zobowiązaniami 
wynikającymi z umów międzynarodowych 
zawartych zgodnie z TFUE.

ca) przestrzegać spójności polityki na 
rzecz rozwoju zgodnie z art. 208 TFUE”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Dodano dalsze przepisy w celu zapewnienia, aby zbywanie produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej odbywało się zgodnie z art. 208 TFUE, który wymaga przestrzegania 
spójności polityki na rzecz rozwoju [lit. e)]. W szczególności zbywanie produktów nie może 
powodować zakłóceń na rynkach państw trzecich ani na rynku Unii [lit. a)]. Wreszcie, 
produktów nie należy zbywać po cenie niższej niż odpowiednia ustalona cena interwencyjna.

Poprawka 34
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Rozdział I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) w części II tytuł I dodaje się nowy 
rozdział Ia w brzmieniu:

„Rozdział Ia Rezerwy publiczne na 
potrzeby bezpieczeństwa żywnościowego



AM\1173616PL.docx 19/78 PE631.855v03-00

PL

Artykuł 21a

Rezerwy publiczne

Można tworzyć publiczne zapasy 
interwencyjne do celów zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego w 
dowolnym sektorze spośród wymienionych 
w art. 1 ust. 2.

Artykuł 21b

Przekazanie uprawnień

Ze względu na konieczność, by 
zagwarantować gromadzenie i 
utrzymywanie zapasów interwencyjnych 
produktów stanowiących nieodłączny 
element bezpieczeństwa żywnościowego 
Unii Europejskiej, Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 160.

Artykuł 21c

Ogólne zasady tworzenia publicznych 
zapasów interwencyjnych

Publiczne zapasy interwencyjne oraz 
program na rzecz bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii Europejskiej opierają 
się na następujących zasadach:

a) wielkość gromadzonych zapasów 
odpowiada ustalonym wcześniej celom 
związanym wyłącznie z bezpieczeństwem 
żywnościowym;

b) proces gromadzenia i lokowania 
zapasów jest przejrzysty;

c) zakupy odbywają się po bieżących 
cenach rynkowych;

d) zbyt produktów pochodzących z 
zapasów na rzecz bezpieczeństwa 
żywnościowego odbywa się po cenach co 
najmniej równych bieżącym cenom 
rynkowym odpowiadającym rodzajowi 
produktu i jego jakości.

Or. es
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Poprawka 35
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 63 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie corocznie 
udzielają zezwoleń na nowe nasadzenia 
odpowiadające:

1. Państwa członkowskie corocznie 
udzielają zezwoleń na nowe nasadzenia w 
celu produkcji wina odpowiadające:

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenia na nasadzenia odnoszą się do odmian winorośli przeznaczonych do produkcji 
wina, a nie do innych celów, takich jak produkcja soku winogronowego.

Poprawka 36
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 63 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 1 % całkowitej powierzchni upraw 
winorośli na ich terytorium mierzonej w
dniu 31 lipca roku poprzedzającego; lub

a) 1 % całkowitej powierzchni upraw
winorośli prowadzonych w celu produkcji 
wina na ich terytorium mierzonej w dniu 
31 lipca roku poprzedzającego; lub

Or. en

Poprawka 37
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 63 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 1 % obszaru obejmującego 
powierzchnię upraw winorośli na ich 
terytorium mierzoną w dniu 31 lipca 2015
r. oraz powierzchnię objętą prawami do 
sadzenia przyznanymi na ich terytorium 
producentom zgodnie z art. 85h, art. 85i 
lub art. 85k rozporządzenia (WE) nr
1234/2007 i udostępnionymi w celu 
przekształcenia na zezwolenia w dniu 1 
stycznia 2016 r., o których mowa w art. 68 
niniejszego rozporządzenia.;

b) 1 % obszaru obejmującego 
powierzchnię upraw winorośli
prowadzonych w celu produkcji wina na 
ich terytorium mierzoną w dniu 31 lipca 
2015 r. oraz powierzchnię objętą prawami 
do sadzenia przyznanymi na ich terytorium 
producentom zgodnie z art. 85h, art. 85i 
lub art. 85k rozporządzenia (WE) nr
1234/2007 i udostępnionymi w celu 
przekształcenia na zezwolenia w dniu 1 
stycznia 2016 r., o których mowa w art. 68 
niniejszego rozporządzenia.”;

Or. en

Poprawka 38
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 64 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) w art. 64 ust. 2 lit b) otrzymuje 
brzmienie:

„b) obszary, na których winnice 
przyczyniają się do ochrony środowiska 
lub do zachowania genetycznych zasobów 
odmian winorośli;”

Or. en

Uzasadnienie

Wśród kryteriów udzielania zezwoleń należy uwzględnić również zachowanie zasobów 
genetycznych, jeżeli liczba kwalifikujących się wniosków w danym roku jest większa niż 
dostępny obszar pod nowe nasadzenia.
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Poprawka 39
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 64 – ustęp 2 – litera c

Tekst obowiązujący Poprawka

5b) w art. 64 ust. 2 skreśla się literę c

c) obszary przeznaczone do nowego 
nasadzania, które będzie prowadzone w 
ramach projektów związanych z 
konsolidacją gruntów

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=PL)

Uzasadnienie

Jeżeli w danym roku kwalifikujące się wnioski o udzielenie zezwolenia na nasadzanie roślin 
obejmują obszar przewyższający całkowitą powierzchnię dostępnego gruntu, państwa 
członkowskie nie powinny udzielać dalszych zezwoleń na podstawie traktowanego 
priorytetowo kryterium konsolidacji gruntów.

Poprawka 40
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 64 – ustęp 2 – litera f

Tekst obowiązujący Poprawka

5c) w art. 64 ust. 2 skreśla się literę f

f) obszary przeznaczone do nowego 
nasadzania, które przyczyniają się do 
zwiększania konkurencyjności na 
poziomie gospodarstwa i regionu;
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=PL)

Uzasadnienie

Jeżeli w danym roku kwalifikujące się wnioski o udzielenie zezwolenia na nasadzanie roślin 
obejmują obszar przewyższający całkowitą powierzchnię dostępnego gruntu, państwa 
członkowskie nie powinny udzielać dalszych zezwoleń na podstawie traktowanego 
priorytetowo kryterium konkurencyjności.

Poprawka 41
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1308/2013
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) art. 81 ust. 2 otrzymuje brzmienie: skreśla się

„

2.

Z zastrzeżeniem ust. 3, państwa 
członkowskie dokonują klasyfikacji 
odmian winorośli, które mogą być 
sadzone, sadzone ponownie lub szczepione 
na ich terytoriach w celu produkcji wina.

Państwa członkowskie mogą klasyfikować 
odmiany winorośli, w przypadku gdy:

a) dana odmiana należy do gatunku 
Vitis vinifera lub Vitis Labrusca; lub

b) dana odmiana pochodzi z
krzyżówki gatunku Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca z innymi gatunkami rodzaju 
Vitis;

W przypadku gdy odmiana winorośli jest 
skreślona z klasyfikacji, o której mowa w
akapicie pierwszym, wykarczowanie tej 
odmiany następuje w ciągu 15 lat od 
momentu jej skreślenia.”;
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Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest odrzucenie propozycji Komisji mającej na celu zezwolenie na 
stosowanie odmian gatunku Vitis labrusca oraz sześciu odmian do tej pory zakazanych w UE 
ze względów sanitarnych i jakościowych. Gatunek Vitis labrusca nie został jeszcze w
wystarczającym stopniu zbadany i poddany analizie poza europejskimi ośrodkami badań 
naukowych. Poza tym zniesienie tego zakazu mogłoby również mieć konsekwencje dla umów 
handlowych, których nie poddano analizie w ocenie skutków wniosku Komisji.

Poprawka 42
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą klasyfikować 
odmiany winorośli, w przypadku gdy:

Tylko odmiany winorośli spełniające 
następujące warunki mogą być 
klasyfikowane przez państwa 
członkowskie:

a) dana odmiana należy do gatunku Vitis 
vinifera lub pochodzi z krzyżówki gatunku 
Vitis vinifera z innymi gatunkami rodzaju 
Vitis;

b) dana odmiana nie jest jedną z 
następujących odmian: Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zachowanie obecnego brzmienia art. 81 ust. 2 dotyczącego dozwolonych 
odmian winorośli do produkcji win w UE, a dokładniej sprzeciw wobec zezwolenia na 
produkcję win z odmian Vitis Labrusca lub którejkolwiek z sześciu odmian winorośli, które 
zostały już objęte zakazem: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont.

Poprawka 43
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą klasyfikować 
odmiany winorośli, w przypadku gdy:

Państwa członkowskie mogą klasyfikować 
odmiany winorośli do produkcji wina, w
przypadku gdy:

Or. en

Poprawka 44
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dana odmiana należy do gatunku 
Vitis vinifera lub Vitis Labrusca; lub

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zachowanie obecnego brzmienia art. 81 ust. 2 dotyczącego dozwolonych 
odmian winorośli do produkcji win w UE, a dokładniej sprzeciw wobec zezwolenia na 
produkcję win z odmian Vitis Labrusca lub którejkolwiek z sześciu odmian winorośli, które 
zostały już objęte zakazem: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont.

Poprawka 45
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 81 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dana odmiana należy do gatunku
Vitis vinifera lub Vitis Labrusca; lub

a) dana odmiana należy do rodzaju
Vitis;

Or. en

Uzasadnienie

Znane odmiany winorośli, takie jak „Uhudler” czy „fragolino” tradycyjnie uprawiane są w 
określonych regionach Europy, gdzie są one silnie zakorzenione w lokalnej kulturze i są 
istotne pod względem społeczno-gospodarczym. Ponadto uwzględnienie wszystkich odmian 
rodzaju Vitis umożliwi wykorzystywanie tych odmian, które wykazują większą odporność na 
szkodniki lub choroby bądź mogą wykazywać większą zdolność do przystosowania do zmian 
klimatu.

Poprawka 46
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 81 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dana odmiana pochodzi z
krzyżówki gatunku Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca z innymi gatunkami rodzaju 
Vitis;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zachowanie obecnego brzmienia art. 81 ust. 2 dotyczącego dozwolonych 
odmian winorośli do produkcji win w UE, a dokładniej sprzeciw wobec zezwolenia na 
produkcję win z odmian Vitis Labrusca lub którejkolwiek z sześciu odmian winorośli, które 
zostały już objęte zakazem: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont.

Poprawka 47
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE



AM\1173616PL.docx 27/78 PE631.855v03-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 81 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dana odmiana pochodzi z
krzyżówki gatunku Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca z innymi gatunkami rodzaju 
Vitis;

b) dana odmiana pochodzi z
krzyżowania różnych gatunków rodzaju 
Vitis;

Or. en

Uzasadnienie

Znane odmiany winorośli, takie jak „Uhudler” czy „fragolino” tradycyjnie uprawiane są w 
określonych regionach Europy, gdzie są one silnie zakorzenione w lokalnej kulturze i są 
istotne pod względem społeczno-gospodarczym. Ponadto uwzględnienie wszystkich odmian 
rodzaju Vitis oraz wszystkich ich krzyżówek umożliwi wykorzystywanie tych odmian, które 
wykazują większą odporność na szkodniki lub choroby bądź mogą wykazywać większą 
zdolność do przystosowania do zmian klimatu.

Poprawka 48
Michel Dantin, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1308/2013
Artykuł 92 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

8a) art. 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przepisy dotyczące nazw pochodzenia, 
oznaczeń geograficznych i określeń 
tradycyjnych zamieszczone w niniejszej 
sekcji mają zastosowanie do produktów, o 
których mowa w załączniku VIII część II 
pkt 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 i 16.

„1. Przepisy dotyczące nazw pochodzenia, 
oznaczeń geograficznych i określeń 
tradycyjnych zamieszczone w niniejszej 
sekcji mają zastosowanie wyłącznie do 
produktów, o których mowa w załączniku 
VIII część II pkt 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 i 16. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=PL)
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest ograniczenie możliwości uzyskania przez wina odalkoholizowane 
chronionej nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub nazwy tradycyjnej.

Poprawka 49
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 93 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) »nazwa pochodzenia« oznacza 
nazwę, którą określa się produkt, o którym 
mowa w art. 92 ust. 1:

a) »nazwa pochodzenia« oznacza 
nazwę regionu, określonego miejsca lub,
w szczególnych i należycie uzasadnionych 
przypadkach, państwa, która to nazwa 
służy do opisu produktu, o którym mowa 
w art. 92 ust. 1, spełniającego następujące 
wymogi:

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie ogólnego podejścia założonego w obecnej definicji przez 
podkreślenie, że podstawą dla chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) wina jest nazwa 
regionu lub konkretnego miejsca, a czynnik ludzki stanowi nieodzowny element koncepcji 
ChNP. Poprawka uwzględnia wniosek o zapewnienie większej elastyczności w odniesieniu do 
wykorzystywania odmian użytkowych do produkcji wina z ChNP.

Poprawka 50
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 93 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) którego jakość i właściwości są 
zasadniczo lub wyłącznie związane ze 
szczególnym środowiskiem 

(i) jakość i właściwości produktu są 
zasadniczo lub wyłącznie związane ze 
szczególnym środowiskiem geograficznym 
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geograficznym, z właściwymi dla niego 
czynnikami przyrodniczymi oraz, w
stosownych przypadkach, czynnikami
ludzkimi;

z właściwymi dla niego czynnikami 
przyrodniczymi oraz ludzkimi;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie ogólnego podejścia założonego w obecnej definicji przez 
podkreślenie, że podstawą dla chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) wina jest nazwa 
regionu lub konkretnego miejsca, a czynnik ludzki stanowi nieodzowny element koncepcji 
ChNP. Poprawka uwzględnia wniosek o zapewnienie większej elastyczności w odniesieniu do 
wykorzystywania odmian użytkowych do produkcji wina z ChNP.

Poprawka 51
Michel Dantin, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1308/2013
Artykuł 93 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) którego jakość i właściwości są 
zasadniczo lub wyłącznie związane ze 
szczególnym środowiskiem 
geograficznym, z właściwymi dla niego 
czynnikami przyrodniczymi oraz, w
stosownych przypadkach, czynnikami 
ludzkimi;

(i) którego jakość i właściwości są 
zasadniczo lub wyłącznie związane ze 
szczególnym środowiskiem 
geograficznym, z właściwymi dla niego 
czynnikami przyrodniczymi oraz 
czynnikami ludzkimi;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest odrzucenie propozycji Komisji, która stanowiłaby zdecydowane 
złagodzenie wymogów dla uzyskania chronionej nazwy pochodzenia i zmieniłaby jej 
koncepcję, ściśle powiązaną ze środowiskiem geograficznym, które powinno obowiązkowo 
łączyć czynniki naturalne i ludzkie.

Poprawka 52
Nicola Caputo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 93 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) który pochodzi z określonego 
miejsca, regionu lub, w szczególnych
przypadkach, państwa;

(ii) winogrona, z których produkt jest 
produkowany, pochodzą wyłącznie z tego 
obszaru geograficznego;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie ogólnego podejścia założonego w obecnej definicji przez 
podkreślenie, że podstawą dla chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) wina jest nazwa 
regionu lub konkretnego miejsca, a czynnik ludzki stanowi nieodzowny element koncepcji 
ChNP. Poprawka uwzględnia wniosek o zapewnienie większej elastyczności w odniesieniu do 
wykorzystywania odmian użytkowych do produkcji wina z ChNP.

Poprawka 53
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 93 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) jest produkowany z winogron, 
które pochodzą wyłącznie z tego obszaru 
geograficznego;

(iii) jego produkcja odbywa się na tym 
obszarze geograficznym; oraz

Or. en

Poprawka 54
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 93 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) jego produkcja odbywa się na tym 
obszarze geograficznym; oraz

(iv) produkt jest otrzymywany z
odmian winorośli należących do Vitis 
vinifera lub z krzyżówki gatunku Vitis 
vinifera z innymi gatunkami rodzaju 
Vitis;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie ogólnego podejścia założonego w obecnej definicji przez 
podkreślenie, że podstawą dla chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) wina jest nazwa 
regionu lub konkretnego miejsca, a czynnik ludzki stanowi nieodzowny element koncepcji 
ChNP. Poprawka uwzględnia wniosek o zapewnienie większej elastyczności w odniesieniu do 
wykorzystywania odmian użytkowych do produkcji wina z ChNP.

Poprawka 55
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 93 – ustęp 1 – litera a – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) który jest otrzymywany z odmian 
winorośli należących do Vitis vinifera lub 
z krzyżówki gatunku Vitis vinifera z
innymi gatunkami rodzaju Vitis.;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przywrócenie ogólnego podejścia założonego w obecnej definicji przez 
podkreślenie, że podstawą dla chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) wina jest nazwa 
regionu lub konkretnego miejsca, a czynnik ludzki stanowi nieodzowny element koncepcji 
ChNP. Poprawka uwzględnia wniosek o zapewnienie większej elastyczności w odniesieniu do 
wykorzystywania odmian użytkowych do produkcji wina z ChNP.

Poprawka 56
Michel Dantin, Françoise Grossetête
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1308/2013
Artykuł 93 – ustęp 1 – litera a – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) który jest otrzymywany z odmian 
winorośli należących do Vitis vinifera lub 
z krzyżówki gatunku Vitis vinifera z
innymi gatunkami rodzaju Vitis.”;

(v) który jest otrzymywany z odmian 
winorośli należących do Vitis vinifera lub 
z krzyżówki gatunku Vitis vinifera z
innymi gatunkami rodzaju Vitis, pod 
warunkiem że udział gatunku Vitis jest 
nie mniejszy niż 90 %.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest dopuszczenie w ograniczonym i uregulowanym zakresie stosowania 
odmian hybrydowych w winach objętych oznaczeniem geograficznym, aby wspierać badania i 
doświadczenia, jednak bez pogarszania jakości.

Poprawka 57
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 93 – ustęp 1 – litera a – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) który jest otrzymywany z odmian 
winorośli należących do Vitis vinifera lub 
z krzyżówki gatunku Vitis vinifera z
innymi gatunkami rodzaju Vitis.;

(v) który jest otrzymywany z odmian 
winorośli należących do rodzaju Vitis lub 
z krzyżowania różnych gatunków rodzaju 
Vitis.;

Or. en

Uzasadnienie

Brak właściwego uzasadnienia dla wykluczenia możliwości korzystania z nazw pochodzenia w 
przypadku odmian winorośli nienależących do gatunku Vitis vinifera. Odmiany winorośli, 
takie jak „Uhudler” czy „fragolino” tradycyjnie uprawiane są w określonych regionach 
Europy, gdzie są one silnie zakorzenione w lokalnej kulturze i są istotne pod względem 
społeczno-gospodarczym. Odmiany te należy chronić przed wszelkimi formami niewłaściwego 
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wykorzystania za pomocą precyzyjnej specyfikacji dotyczącej produkcji, co przyniosłoby 
dodatkową korzyść w postaci zapewnienia wysokiej jakości norm.

Poprawka 58
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1308/2013
Artykuł 96 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W stosownych przypadkach 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
celem zawieszenia procedury sprawdzania 
wniosku, o której mowa w art. 97 ust. 2, 
do momentu gdy sąd krajowy lub inny 
organ krajowy podejmie decyzję dotyczącą 
wniosku o objęcie ochroną, w odniesieniu 
do którego państwo członkowskie, w
ramach wstępnej procedury krajowej 
zgodnie z ust. 5, uznało, że wymogi zostały 
spełnione.

skreśla się

Te akty wykonawcze przyjmuje się bez 
stosowania procedury, o której mowa w
art. 229 ust. 2 lub 3.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest odrzucenie propozycji Komisji, której skutkiem będzie usądowienie 
systemu chronionych nazw pochodzenia/oznaczeń geograficznych i która mogłaby 
zablokować cały system z uwagi na czas potrzebny na przeprowadzenie postępowań 
sądowych. Nie tylko tworzy to sytuację niepewności prawa dla operatorów, lecz również jest 
sprzeczne z zasadą, zgodnie z którą skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawnego 
złożona przed sądem krajowym lub europejskim nie ma skutku zawieszającego.

Poprawka 59
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
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Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 96 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach Komisja może 
przyjąć akty wykonawcze celem 
zawieszenia procedury sprawdzania 
wniosku, o której mowa w art. 97 ust. 2, 
do momentu gdy sąd krajowy lub inny 
organ krajowy podejmie decyzję dotyczącą 
wniosku o objęcie ochroną, w odniesieniu 
do którego państwo członkowskie, w
ramach wstępnej procedury krajowej 
zgodnie z ust. 5, uznało, że wymogi zostały 
spełnione.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie sytuacji, w której możliwość wykonywania działań przez 
Komisję skutkowałaby ograniczeniem uprawnień państw członkowskich do ich wykonywania.

Poprawka 60
Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:

„ga) obowiązkowa informacja o wartości 
odżywczej, która może być ograniczona 
wyłącznie do wartości energetycznej;”;

Or. pt

Poprawka 61
Christophe Hansen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się literę w
brzmieniu:

„ga) informacja o wartości odżywczej, 
która może być ograniczona wyłącznie do 
średniej wartości energetycznej;”

Or. fr

Poprawka 62
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się literę w
brzmieniu:

„ga) informacja o wartości odżywczej, 
która w sposób wyraźny obejmuje wartość 
energetyczną;”

Or. en

Poprawka 63
Biljana Borzan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się literę w
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brzmieniu:

„ga) informacja o wartości odżywczej;”

Or. en

Poprawka 64
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się lit. ga) w 
brzmieniu:

„ga) wartość energetyczna oraz”;

Or. en

Poprawka 65
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się literę w
brzmieniu:

„ga) wykaz składników”

Or. fr

Poprawka 66
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a b (nowa)
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Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w ust. 1 dodaje się lit. i) w 
brzmieniu:

„ga) wykaz składników.”

Or. en

Poprawka 67
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a b (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w ust. 1 dodaje się literę w
brzmieniu:

„ga) odalkoholizowane produkty sektora 
wina o zawartości alkoholu poniżej 1,2 % 
obj. muszą mieć umieszczone na etykiecie 
obowiązkowe dane szczegółowe zgodnie z
art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 
w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności;”;

Or. de

Poprawka 68
Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a b (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„gb) wykaz składników, który może być 
przedstawiony w formie elektronicznej, 
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wskazany na etykiecie lub na 
opakowaniu.”;

Or. pt

Poprawka 69
Biljana Borzan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a b (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3b. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1 lit. ga) wartość 
energetyczną wyraża się w przeliczeniu na 
100 ml. Oprócz przeliczenia na 100 ml 
można ją również wyrażać w przeliczeniu 
na porcje lub jednostki, o ile są one 
wyrażone ilościowo, a liczba zawartych w 
produkcie porcji lub jednostek jest podana 
na opakowaniu. Wartość energetyczna 
jest:

a) obliczana za pomocą współczynników 
przeliczeniowych określonych w 
załączniku XIV do rozporządzenia 
1169/2011 w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat 
żywności;

b) wyrażana w postaci wartości średnich 
określonych na podstawie:

(i) analizy produktu przeprowadzonej 
przez jego producenta; lub

(ii) ogólnie ustalonych i przyjętych danych 
dla poszczególnych rodzajów wina.”

Or. en

Poprawka 70
Jytte Guteland



AM\1173616PL.docx 39/78 PE631.855v03-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a b (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3b. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1 lit. ga) wartość 
energetyczną wyraża się w przeliczeniu na 
100 ml.

Bez zastępowania wartości energetycznej 
wyrażonej w przeliczeniu na 100 ml 
wartość tę można dodatkowo wyrażać w 
przeliczeniu na porcje lub jednostki, o ile 
są one wyrażone ilościowo, a liczba 
zawartych w produkcie porcji lub 
jednostek jest wyraźnie podana na 
opakowaniu.

Wartość energetyczna jest:

a) obliczana za pomocą współczynników 
przeliczeniowych określonych w 
załączniku XIV do rozporządzenia 
1169/2011 w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat 
żywności;

b) wyrażana w postaci wartości średniej 
określonej na podstawie:

(i) analizy produktu przeprowadzonej 
przez jego producenta; lub

(ii) ogólnie ustalonych i przyjętych danych 
dla poszczególnych rodzajów wina.”

Or. en

Poprawka 71
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a b (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 3 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3a. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. ga) 
wykaz składników może zostać podany 
również w sposób inny niż na etykiecie, o 
ile na etykiecie umieszczone zostanie 
wyraźne i bezpośrednie odesłanie. Wykaz 
ten nie może być umieszczany razem z 
innymi informacjami służącymi celom 
handlowym lub marketingowym. ”.

Or. fr

Poprawka 72
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4a. W drodze odstępstwa od ust. 1 pkt (i) 
wykaz składników może zostać podany 
również w sposób inny niż na etykiecie, o 
ile na etykiecie znajduje się wyraźne i 
bezpośrednie odesłanie. Wykaz ten nie jest 
umieszczany razem z innymi 
informacjami służącymi celom 
handlowym lub marketingowym.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi odstępstwo od obowiązku umieszczania wykazu składników na etykiecie 
butelek wina. Obowiązek podania wykazu składników można wypełnić podając je w formie 
elektronicznej.
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Poprawka 73
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera b b (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013.
Artykuł 119 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4b. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1 lit. h) wartość 
energetyczną:

a) wyraża się liczbowo i słownie lub za 
pomocą symboli, zwłaszcza symbolu (E) 
oznaczającego energię;

b) oblicza się za pomocą współczynnika 
przeliczeniowego określonego w 
załączniku XIV do rozporządzenia (UE) 
nr 1169/2011 w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat 
żywności;

c) wyraża się w postaci wartości średnich 
uzyskanych na podstawie:

(i) dokonanej przez producenta analizy 
wina; lub

(ii) obliczenia na podstawie ogólnie 
przyjętych i uznanych danych w oparciu o 
średnie wartości dla typowych i 
charakterystycznych win;

d) wyraża się w przeliczeniu na 100 ml. 
Ponadto może być ona wyrażona w 
przeliczeniu na jednostkową ilość 
żywności, łatwo rozpoznawalną przez 
konsumenta, pod warunkiem że użyta 
jednostka jest określona ilościowo na 
etykiecie oraz że podana jest liczba 
jednostek zawarta w opakowaniu.”

Or. en

Poprawka 74
Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 122 – ustęp 1 – litera b – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się podpunkt w 
brzmieniu:

„(va) przepisów dotyczących ustanowienia 
i przedstawienia wykazu składników. 
Przepisy te powinny być oparte na 
wszelkich stosownych zaleceniach 
opublikowanych przez OIV.”;

Or. pt

Poprawka 75
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 a a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 122 – ustęp 1 – litera b – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się literę w
brzmieniu:

„(va) przepisów dotyczących 
przedstawiania informacji o wartości 
odżywczej oraz obliczania wartości 
energetycznej;”

Or. en

Poprawka 76
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 a b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 122 – ustęp 1 – litera b – podpunkt v b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w ust. 1 dodaje się literę w
brzmieniu:

„(vb) przepisów dotyczących ustalania i 
przedstawiania wykazu składników;”

Or. en

Poprawka 77
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 a (nowy)
Rozporządzenie 1308/2013
Artykuł 148 – ustęp 2 – litera c – podpunkt i

Tekst obowiązujący Poprawka

22a) w art. 148 ust. 2 lit. c) ppkt (i) 
wprowadza się następujące zmiany:

(i) cenę do zapłaty za dostawę, która: „(i) cenę do zapłaty za dostawę, która:

– pokrywa co najmniej koszty 
produkcji; oraz

– jest niezmienna i określona w 
umowie; lub

– jest niezmienna i określona w 
umowie; lub

– jest obliczana poprzez połączenie 
różnych czynników określonych w 
umowie, które mogą obejmować wskaźniki 
rynku odzwierciedlające zmianę warunków 
na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub 
skład dostarczonego mleka surowego;

– jest obliczana poprzez połączenie 
różnych czynników określonych w 
umowie, które mogą obejmować wskaźniki 
rynku odzwierciedlające zmianę warunków 
na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub 
skład dostarczonego mleka surowego;”

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniono ust. 2 lit. c) ppkt (i), aby zagwarantować, że ceny pokrywają koszty produkcji.

Poprawka 78
Martin Häusling
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 148 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

20b) skreśla się art. 148 ust. 3;

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 1a 
umowa lub oferta umowy nie są 
wymagane w przypadku, gdy mleko 
surowe jest dostarczane do spółdzielni 
przez jej członka, jeżeli statut tej 
spółdzielni lub zasady i decyzje w nim 
przewidziane lub z niego wynikające 
zawierają przepisy o skutkach podobnych 
do przepisów zawartych w ust. 2 lit. a), b) i 
c).

„

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Uzasadnienie

Usunięto ust. 3, aby zapewnić członkom spółdzielni prawo do zawierania formalnych umów 
na piśmie zgodnie z ust. 1 i 1a.

Poprawka 79
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 149 – ustęp 2 – litera c

Tekst obowiązujący Poprawka

22c) w art. 149 ust. 2 lit. c) wprowadza 
się następujące zmiany:

c) pod warunkiem że w odniesieniu do „c) pod warunkiem że w odniesieniu do 
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danej organizacji producentów spełnione 
są wszystkie z poniższych warunków: (i) 
ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami nie przekracza 3,5 %
całkowitej produkcji unijnej,

danej organizacji producentów spełnione 
są wszystkie z poniższych warunków: (i) 
ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami nie przekracza 7,5 %
całkowitej produkcji unijnej,

(ii) ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami produkowana w danym 
państwie członkowskim nie przekracza 33
% całkowitej produkcji krajowej tego 
państwa członkowskiego; oraz

(ii) ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami produkowana w danym 
państwie członkowskim nie przekracza 45
% całkowitej produkcji krajowej tego 
państwa członkowskiego; oraz

(iii) ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami dostarczana w danym 
państwie członkowskim nie przekracza 33
% całkowitej produkcji krajowej tego 
państwa członkowskiego;

(iii) ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami dostarczana w danym 
państwie członkowskim nie przekracza 45
% całkowitej produkcji krajowej tego 
państwa członkowskiego;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=PL)

Uzasadnienie

Podmioty znajdujące się na wyższym szczeblu łańcucha dostaw nie podlegają tak surowym 
ograniczeniom dotyczącym koncentracji, a wiele państw członkowskich/obszarów 
charakteryzuje się znaczną koncentracją np. na szczeblu przetwórców. W związku z tym 
organizacjom producentów należy umożliwić łączenie większej wartości procentowej 
produkcji, aby zapewnić im silniejszą pozycję w negocjacjach umów.

Poprawka 80
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 149 – ustęp 2 – litera d

Tekst obowiązujący Poprawka

22d) w art. 149 ust. 2 skreśla się literę d

d) pod warunkiem że zainteresowani 
rolnicy nie są członkami jakiejkolwiek 
innej organizacji producentów, która 
również negocjuje takie umowy w ich 
imieniu; jednakże państwa członkowskie 
mogą odstąpić od tego warunku w 

”
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należycie uzasadnionych przypadkach, 
gdy rolnicy posiadają dwie różne jednostki 
produkcyjne znajdujące się na różnych 
obszarach geograficznych;

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=PL)

Uzasadnienie

Członkowie organizacji producentów nie powinni być wyłączeni z możliwości łączenia 
wartości produkcji podczas negocjacji umów.

Poprawka 81
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 e (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 149 – ustęp 2 – litera e

Tekst obowiązujący Poprawka

22e) w art. 149 ust. 2 skreśla się lit. e

e) pod warunkiem że mleko surowe nie 
podlega obowiązkowi dostaw 
wynikającemu z członkostwa rolnika w 
spółdzielni zgodnie z warunkami 
określonymi w statucie spółdzielni lub 
przepisach i decyzjach w nim zawartych 
lub z niego wynikających; oraz

„

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=PL)

Uzasadnienie

W Unii Europejskiej znaczną część produkcji mleka stanowią dostawy do spółdzielni 
realizowane przez jej członków. Członków spółdzielni nie powinno się pozbawiać możliwości 
podawania łącznej wielkości produkcji w negocjacji umownych.
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Poprawka 82
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 f (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 149 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22f) w sekcji 3 dodaje się artykuł w
brzmieniu:

„Artykuł 149a

Organ monitorujący

1. Aby zapewnić równowagę na rynku 
mleka, Komisja ustanawia organ 
monitorujący, którego zadania są 
następujące: 

a) opracowanie wskaźnika równowagi 
rynkowej w oparciu o dane dotyczące 
tendencji w zakresie wielkości produkcji, 
cen mleka i kosztów produkcji (marży). 
Wskaźnik zapewnia informacje na temat 
równowagi unijnego rynku mleka lub 
stanu zrównoważenia. Stan 
»zrównoważenia rynku« odpowiada 
sytuacji, w której podaż mleka surowego i 
popyt na nie łączą się na poziomie, na 
którym ceny producentów pokrywają 
koszty produkcji; 

b) wdrożenie mechanizmu kryzysowego, 
który zostanie uruchomiony, jeżeli 
wskaźnik przestanie wskazywać na stan 
»zrównoważenia rynku«. Mechanizm 
kryzysowy jest wdrażany w następujących 
fazach, z których każdą rozpoczyna 
określona procentowa zmiana wskaźnika 
równowagi rynkowej. Każda faza wraz z 
odpowiadającymi jej środkami trwa do 
czasu powrotu rynku do stanu 
»zrównoważenia rynku«: 

(i) jeżeli obecny stan rynku odbiega o -7,5
% od stanu »zrównoważenia rynku«: 
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– organ monitorujący ogłasza wczesną 
fazę ostrzegawczą, wprowadzane jest 
prywatne przechowywanie lub 
uruchamiane są programy zachęt do 
ograniczania produkcji na określony czas;

(ii) jeżeli obecny stan rynku odbiega o -15
% od stanu »zrównoważenia rynku«: 

– organ monitorujący ogłasza fazę 
kryzysową i uruchamia dobrowolny 
program ograniczania wielkości produkcji 
zgodnie z art. 219a, 

– organ monitorujący nakłada kary za 
nieodpowiedzialne działania na rynku na 
wszystkich producentów, którzy zwiększą 
swoją produkcję w okresie obowiązywania 
ograniczenia wielkości produkcji;

(iii) jeżeli bieżący stan rynku odbiega o -
25 % od stanu »zrównoważenia rynku«: 

– wprowadzane jest ograniczenie dostaw 
mleka surowego o określoną wartość 
procentową obowiązujące przez określony 
czas wszystkich producentów, 

– zostaje nałożona kara za 
nieodpowiedzialne działania na rynku na 
wszystkich producentów, którzy nie 
przestrzegają obowiązku ograniczenia 
wielkości produkcji. 

2. W tym kontekście Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych ustanawiających: 

a) sposób obliczania wskaźnika 
równowagi rynkowej oraz ustalania stanu 
»zrównoważenia rynku«, tj. sytuacji, w 
której podaż mleka surowego i popyt na 
nie łączą się na poziomie, na którym ceny 
producentów pokrywają koszty produkcji;

b) wartość procentową, o którą ma zostać 
zmniejszona wielkość produkcji w trakcie 
obowiązywania ograniczenia wielkości 
produkcji, zgodnie z art. 1 lit. b) ppkt (iii); 

c) kwotę kary za nieodpowiedzialne 
działania na rynku wpłacanej przez 
producentów, którzy zwiększają swoją 
produkcję w okresie obowiązywania 
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ograniczenia wielkości produkcji zgodnie 
z ust. 1 lit. b) ppkt (ii);

d) kwotę kary za nieodpowiedzialne 
działania na rynku nakładanej na 
wszystkich producentów, którzy nie 
przestrzegają obowiązku ograniczenia 
wielkości produkcji zgodnie z ust. 1 lit. b) 
ppkt (iii); 

e) wysokość składki producenta na 
kilogram dostarczonego mleka, która 
zostanie wykorzystana do sfinansowania 
mechanizmu kryzysowego; 

f) kwotę opłaty wnoszonej przez 
producentów za kilogram dostarczonego 
mleka, która zostanie wykorzystana do 
sfinansowania mechanizmu kryzysowego 
zgodnie z art. 149 ust. 1 lit. b), przy czym 
drobni producenci i mikroproducenci są 
zwolnieni z jej uiszczania na zasadzie 
odstępstwa.

Or. en

Poprawka 83
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 152 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22a) w art. 152 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

„1a. Organizacja producentów uznana 
na mocy ust. 1 niniejszego artykułu może 
planować produkcję produktów rolnych, 
optymalizować koszty ich produkcji, 
wprowadzać je do obrotu oraz negocjować 
umowy dotyczące ich dostaw w imieniu 
swoich członków w odniesieniu do całości 
lub części ich łącznej produkcji.”

Or. en
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Uzasadnienie

Porozumienia, praktyki i decyzje stanowiące część zadań i celów organizacji producentów 
określonych przez ustawodawcę w ramach WORR, jak zauważył Trybunał Sprawiedliwości w 
sprawie dotyczącej rynku cykorii, nie podlegają regułom konkurencji. Przedmiotowe 
wykluczenie wynika z potrzeby realizacji zadań powierzonych przez ustawodawcę kluczowym 
podmiotom w ramach WORR. Odniesienie do art. 101 ust. 1 zostało usunięte ze względu na 
jego bezprzedmiotowość. Niniejsza poprawka oraz poprawka do art. 206 akapit pierwszy 
mają charakter uzupełniający.

Poprawka 84
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 152 – ustęp 1 – litera c – podpunkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22b) w art. 152 ust. 1 lit. c) dodaje się 
podpunkt w brzmieniu:

„(viia) opracowywanie inicjatyw 
stymulujących waloryzację produktów 
ubocznych i przepływów odpadów;”

Or. en

Uzasadnienie

W celu promocji gospodarki o obiegu zamkniętym należy podjąć starania nie tylko w zakresie 
ograniczenia produktów ubocznych i odpadów oraz gospodarowania nimi, ale także 
poszukiwania innowacyjnych sposobów ich waloryzowania.

Poprawka 85
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 157 – ustęp 1 – litera c – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22c) w art. 157 ust. 1 lit. c) dodaje się 
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podpunkt w brzmieniu:

„(va) bez uszczerbku dla art. 148 i 168 
sporządzanie znormalizowanych 
formularzy umów mogących obejmować 
co najmniej dwa podmioty należące do 
sektora, zgodnych z przepisami Unii 
dotyczącymi sprzedaży produktów rolnych 
podmiotom skupującym lub dostawy 
produktów przetworzonych do 
dystrybutorów i sprzedawców 
detalicznych, z uwzględnieniem potrzeby 
zapewnienia sprawiedliwych warunków 
konkurencji i uniknięcia zakłóceń rynku; 
te znormalizowane formularze umów 
mogą zawierać stosowne wskaźniki i 
indeksy gospodarcze oparte na 
odpowiednich kosztach produkcji i ich 
rozwoju, uwzględniając także kategorie 
produktów i różne możliwości rynkowe w 
ich zakresie, wskaźniki wyceny 
produktów, ceny produktów rolnych i 
spożywczych obserwowane na rynkach 
oraz ich wahania, koszty dodatkowe 
związane ze spełnieniem pozaprawnych 
wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt, 
zdrowia zwierząt, środowiska i klimatu, a 
także kryteria dotyczące składu, jakości, 
identyfikowalności i zawartości 
specyfikacji produktu.”

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwienie producentom surowców otrzymywania sprawiedliwych i rozsądnych cen za 
swoje produkty stanowi zasadniczy cel WPR. Rolnicy muszą spełniać coraz wyższe 
wymagania w dziedzinie dobrostanu zwierząt, zdrowia, środowiska i klimatu, wykraczające 
poza obowiązki prawne w tych obszarach, chociaż niekoniecznie otrzymują sprawiedliwą 
rekompensatę dodatkowo ponoszonych kosztów. Organizacje międzybranżowe mogą 
przyczynić się do zwiększenia dochodów rolników przez opracowanie standardowych 
formularzy umów uwzględniających te koszty dodatkowe.

Poprawka 86
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 d (nowy)
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Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 157 – ustęp 1 – litera c – podpunkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22c) w art. 157 ust. 1 lit. c) dodaje się 
podpunkt w brzmieniu:

„(viia) dostarczanie informacji i 
prowadzenie badań niezbędnych do 
wprowadzania innowacji, racjonalizacji i 
usprawnienia produkcji oraz 
dostosowania jej – a w stosownym 
przypadku także przetwarzania i 
wprowadzania do obrotu – pod kątem 
produktów bardziej odpowiadających 
wymaganiom rynku oraz gustom i 
oczekiwaniom konsumentów, w 
szczególności w odniesieniu do jakości 
produktu, w tym specyfiki produktów o 
chronionej nazwie pochodzenia lub o 
chronionym oznaczeniu geograficznym, i 
ochrony środowiska; dostarczanie 
informacji i prowadzenie badań 
niezbędnych do wprowadzania innowacji, 
racjonalizacji i usprawnienia produkcji 
oraz dostosowania jej – a w stosownym 
przypadku także przetwarzania i 
wprowadzania do obrotu – pod kątem
produktów bardziej odpowiadających 
wymaganiom rynku oraz gustom i 
oczekiwaniom konsumentów, w 
szczególności w odniesieniu do jakości 
produktu, w tym specyfiki produktów o 
chronionej nazwie pochodzenia lub o 
chronionym oznaczeniu geograficznym, 
oraz ochrony środowiska, klimatu i 
dobrostanu zwierząt;”

Or. en

Uzasadnienie

Również konsumenci coraz częściej oczekują od producentów dokładania ciągłych starań na 
rzecz poprawy dobrostanu zwierząt i zapobiegania zmianom klimatu oraz łagodzenia ich 
skutków (np. starań na rzecz ograniczenia emisji CO2). W związku z tym w niniejszym 
wykazie skorygowano to pominięcie.
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Poprawka 87
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 e (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 157 – ustęp 1 – litera c – podpunkt xiv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22e) w art. 157 ust. 1 lit. c) dodaje się 
podpunkt w brzmieniu:

„(xiva)ustanowienie standardowych 
klauzul dotyczących sprawiedliwej 
rekompensaty kosztów ponoszonych przez 
rolników w związku ze spełnieniem 
pozaprawnych wymogów w zakresie 
dobrostanu zwierząt, zdrowia zwierząt, 
środowiska i klimatu, w tym sposobów 
obliczania tych kosztów;”

Or. en

Uzasadnienie

Poza standardowymi klauzulami dotyczącymi podziału wartości organizacje międzybranżowe 
mogą również ustanowić standardowe klauzule wskazujące bardziej szczegółowe elementy w 
odniesieniu do zawartości obecnych standardowych umów w celu zapewnienia odpowiedniej 
rekompensaty, w tym sposób obliczania rozsądnej rekompensaty kosztów dodatkowych 
związanych z wytwarzaniem produktów spełniających pozaprawne wymogi w zakresie 
dobrostanu zwierząt, zdrowia zwierząt, środowiska i klimatu.

Poprawka 88
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 f (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 157 – ustęp 1 – litera c – podpunkt xiv b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22d) w art. 157 ust. 1 lit. c) dodaje się 
podpunkt w brzmieniu:

„(xivb)opracowywanie inicjatyw 
stymulujących waloryzację produktów 
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ubocznych i przepływów odpadów;”

Or. en

Uzasadnienie

W celu promocji gospodarki o obiegu zamkniętym należy umożliwić i podjąć zwiększone 
starania nie tylko w zakresie ograniczenia produktów ubocznych i odpadów oraz 
gospodarowania nimi, ale także poszukiwania innowacyjnych sposobów ich waloryzowania.

Poprawka 89
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 g (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 160

Tekst obowiązujący Poprawka

„22g) w art. 160 wprowadza się 
następujące zmiany:

Artykuł 160 „Artykuł 160

Organizacje producentów w sektorze 
owoców i warzyw

Organizacje producentów w sektorze 
owoców i warzyw

W sektorze owoców i warzyw organizacje 
producentów dążą do realizacji co najmniej 
jednego z celów określonych w art. 152 
ust. 1 lit. c) pkt (i), (ii) oraz (iii).

W sektorze owoców i warzyw organizacje 
producentów dążą do realizacji co najmniej 
jednego z celów określonych w art. 152 
ust. 1 lit. c) pkt (i), (ii) oraz (iii).

Statut organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw wymaga od ich
członków będących producentami 
wprowadzania całej odnośnej produkcji do 
obrotu poprzez organizację producentów.

Statut organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw może obejmować 
propozycję dla członków będących 
producentami dotyczącą wprowadzania 
całej odnośnej produkcji do obrotu poprzez 
organizację producentów.

Członkowie organizacji producentów 
owoców i warzyw mogą sprzedawać w 
drodze sprzedaży bezpośredniej lub 
poprzez jednego pośrednika nie więcej niż
stałą wartość procentową swojej produkcji 
lub produktów na rzecz konsumentów w 
konkretnym obszarze gospodarczym, w 
którym działa ich organizacja 
producentów. Maksymalne wartości 
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procentowe są ustalane przez państwo 
członkowskie na poziomie nie niższym niż
10 %.

Uznaje się, że w sprawach gospodarczych 
organizacje producentów oraz zrzeszenia 
organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw działają w imieniu i na 
rzecz swoich członków w granicach 
swoich uprawnień.

Uznaje się, że w sprawach gospodarczych 
organizacje producentów oraz zrzeszenia 
organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw działają w imieniu i na 
rzecz swoich członków w granicach 
swoich uprawnień. ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=PL)

Uzasadnienie

Producenci owoców i warzyw będący członkami organizacji producentów powinni mieć 
jednak możliwość sprzedawania określonego odsetka swojej produkcji konsumentom w 
drodze sprzedaży bezpośredniej lub poprzez jednego pośrednika. Maksymalne wartości 
procentowe powinny być ustalane przez państwo członkowskie, umożliwiając członkom 
organizacji producentów owoców i warzyw sprzedaż co najmniej 10 % swych wyrobów w ten 
sposób, jeżeli taka jest ich wola.

Poprawka 90
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 h (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 164 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22h) w art. 164 dodaje ust. 3a w 
brzmieniu:

„3a. Zasady nie zobowiązują producentów 
produktów ekologicznych objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 2018/848, 
chyba że na taki środek wyraziło zgodę co 
najmniej 50 % producentów produktów 
ekologicznych w obszarze gospodarczym, 
w którym działa organizacja producentów, 
i których łączna produkcja obejmuje co 
najmniej 60 % produkcji ekologicznej w 
danym obszarze.”
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Or. en

Uzasadnienie

Producenci produktów ekologicznych nie powinni być objęci rozszerzeniem zasad lub 
obowiązkowymi składkami organizacji producentów, których nie są członkami, chyba że 
poparcie dla tych środków wyraził wystarczający odsetek sektora produktów ekologicznych, 
którego to dotyczy.

Poprawka 91
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 g (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 164 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„22g) w art. 164 ust. 4 dodaje się literę w 
brzmieniu:

„ca) sporządzania znormalizowanych 
umów i klauzul, zwłaszcza dotyczących 
podziału wartości i sprawiedliwej 
rekompensaty, zgodnych z przepisami 
Unii;”

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest umożliwienie organizacjom międzybranżowym zwracania się o 
rozszerzenie standardowych klauzul dotyczących podziału wartości i standardowych klauzul 
dotyczących sprawiedliwej rekompensaty w celu zapewnienia większej przejrzystości 
stosunków umownych w ramach poszczególnych sektorów.

Poprawka 92
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 h (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 165
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Tekst obowiązujący Poprawka

22h) skreśla się art. 165

Artykuł 165 „

Składki producentów niebędących 
członkami 

W przypadku, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 164 i 
gdy działalność objęta tymi przepisami 
leży w ogólnym interesie gospodarczym 
podmiotów gospodarczych, których 
działalność dotyczy odnośnych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
organizację, może zadecydować, po 
konsultacjach z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, że 
poszczególne podmioty gospodarcze lub 
ich grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z tej 
działalności, wpłacają organizacji całość 
lub część składek płaconych przez jej 
członków, w zakresie w jakim składki 
takie przeznaczane są na pokrycie kosztów 
ponoszonych bezpośrednio w związku z 
odnośną działalnością.

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Podmioty nienależące do organizacji producentów nie powinny mieć obowiązku uiszczania 
składek finansowych.

Poprawka 93
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 a (nowy)
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Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 168 – ustęp 4 – litera c – podpunkt i – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22a) w art. 168 ust. 4 lit. c) ppkt (i) 
dodaje się nowe tiret w brzmieniu:

„– lub jest obliczana na podstawie 
kosztów produkcji i wskaźników 
rynkowych; w tym celu państwa 
członkowskie, które podjęły decyzję o 
stosowaniu niniejszego art. 168, w oparciu 
o obiektywne kryteria oparte na 
aktualnych badaniach dotyczących 
produkcji i łańcucha żywnościowego 
ustalają te koszty i wskaźniki, aby w 
dowolnym momencie możliwe było ich 
określenie;”;

Or. es

Poprawka 94
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1308/2013
Artykuł 188 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22a) w rozdziale III dodaje się 
następujący artykuł:

„188a.

Produkty rolne i rolno-spożywcze mogą 
być importowane z państw trzecich 
wyłącznie pod warunkiem zgodności z 
normami i zobowiązaniami 
produkcyjnymi zgodnymi z przyjętymi dla 
tych samych produktów zbieranych w Unii 
lub wytwarzanych z tych produktów, w 
szczególności w dziedzinie ochrony 
środowiska i zdrowia. Komisja może 
przyjąć akty wykonawcze ustanawiające 
zasady zgodności mające zastosowanie do 
operatorów w dziedzinie importu, z 
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uwzględnieniem umów o wzajemności z 
państwami trzecimi. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 229 
ust. 2. ”.

Or. fr

Poprawka 95
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 206 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a) w części IV rozdział I dodaje się 
art. 206a w brzmieniu:

„Artykuł 206a

Zakaz sprzedaży ze stratą

1. W działalności handlowej lub 
przetwórczej dotyczącej wszystkich 
produktów wymienionych w załączniku I 
do TFUE z wyjątkiem produktów 
rybołówstwa i akwakultury wymienionych 
w załączniku I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji 
rynków produktów rybołówstwa i 
akwakultury nie można składać ofert 
sprzedaży ze stratą ani dokonywać takiej 
sprzedaży.

2. Do celów poprzedniego ustępu za 
działalność handlową lub przetwórczą nie 
uznaje się działalności prowadzonej przez 
rolników zarówno w formie bezpośredniej 
sprzedaży konsumentom, jak i na 
pozostałych etapach łańcucha dostaw 
żywności, w tym przekazywania 
produktów spółdzielniom i organizacjom 
producentów, do których należą. 

3. Do celów poprzedniego ustępu uznaje 
się, że wystąpiła sprzedaż ze stratą, jeżeli 
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zastosowana cena produktu jest niższa od 
ceny zakupu podanej na rachunku, po 
odjęciu proporcjonalnej części 
figurujących na niej rabatów i po dodaniu 
rzeczywistych kosztów stałych i 
zmiennych, np. kosztów przechowywania, 
przygotowania, pakowania, przetworzenia 
lub wprowadzenia na rynek, w tym 
kosztów poniesionych przez samego 
sprzedawcę detalicznego, a także 
podatków pośrednich obciążających daną 
operację. Jednakże w przypadku 
występowania trudności praktycznych 
związanych z ustaleniem rzeczywistych 
kosztów stałych i zmiennych państwa 
członkowskie mogą ustanowić 
współczynnik na potrzeby ich określenia, 
bazując na obiektywnych kryteriach 
opartych na aktualnych badaniach 
dotyczących łańcucha żywnościowego. 

4. Do celów odliczenia w cenie, o której 
mowa w poprzednim ustępie, nie 
uwzględnia się wynagrodzeń ani bonifikat 
dowolnego rodzaju stanowiących 
kompensatę za wyświadczone usługi. 

5. W żadnym przypadku nie można 
wykorzystywać ofert wiązanych ani 
prezentów dla kupujących w celu 
uniknięcia stosowania przepisów 
niniejszego artykułu. 

6. Praktykę sprzedaży ze stratą uznaje się 
za nieuczciwą praktykę handlową 
przedsiębiorstw. Państwa członkowskie 
wprowadzają kary i nakazy zaprzestania 
naruszenia oraz przyjmują środki 
ostrożnościowe stosowane w razie 
naruszenia przepisów niniejszego 
artykułu.”;

Or. es

Poprawka 96
Francesc Gambús
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 208

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26b) w części IV rozdział I art. 208 
otrzymuje brzmienie: 

Artykuł 208 „Artykuł 208

Pozycja dominująca Pozycja dominująca

Do celów niniejszego rozdziału „pozycja 
dominująca” oznacza dysponowanie przez 
przedsiębiorstwo siłą ekonomiczną, która 
umożliwia mu zapobieganie utrzymaniu 
skutecznej konkurencji na rynku 
właściwym poprzez zapewnienie mu 
możliwości zachowywania się w sposób w 
znacznej mierze niezależny od swoich 
konkurentów, klientów i wreszcie 
konsumentów.

Do celów niniejszego rozdziału »pozycja 
dominująca« oznacza dysponowanie przez 
przedsiębiorstwo siłą ekonomiczną, która 
umożliwia mu zapobieganie utrzymaniu 
skutecznej konkurencji na rynku 
właściwym, ponieważ posiada ono kwotę 
na poziomie 8 % umożliwiającą mu 
zachowywanie się w sposób w znacznej 
mierze niezależny od swoich konkurentów, 
klientów i wreszcie konsumentów.”;

Or. es

Poprawka 97
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013

Artykuł 219 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst obowiązujący Poprawka

26a) w art. 219 ust. 1 akapit czwarty 
otrzymuje brzmienie:

Środki te mogą, w niezbędnym zakresie i 
na czas niezbędny do przeciwdziałania 
zakłóceniom na rynku lub zagrożeniu 
takimi zakłóceniami, rozszerzyć lub 
zmienić zakres, okres stosowania lub inne 
aspekty innych środków określonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, lub
przewidzieć refundacje wywozowe, lub w 

„Środki te mogą, w niezbędnym zakresie i 
na czas niezbędny do przeciwdziałania 
zakłóceniom na rynku lub zagrożeniu 
takimi zakłóceniami, rozszerzyć lub 
zmienić zakres, okres stosowania lub inne 
aspekty innych środków określonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, lub 
w całości lub części zawiesić należności 
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całości lub części zawiesić należności 
celne przywozowe, w tym w razie 
konieczności w odniesieniu do określonych 
ilości lub okresów.

celne przywozowe, w tym w razie 
konieczności w odniesieniu do określonych 
ilości lub okresów.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=PL)

Poprawka 98
Francesc Gambús

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013

Artykuł 219 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26c) w części V rozdział I sekcja I w art. 
219 dodaje się nowy ustęp 1a w 
brzmieniu:

„1a. Na podstawie najnowszych 
obiektywnych danych Komisja ustala 
poziom odniesienia dla poszczególnych 
sektorów lub produktów w celu 
uwzględnienia zakłóceń na rynku w 
zakresie każdego z nich.”;

Or. es

Poprawka 99
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013

Artykuł 219 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26b) dodaje się art. 219a w brzmieniu:

„Artykuł 219a

Program ograniczania wielkości 
produkcji
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1. W razie występowania poważnych 
zakłóceń na rynku Komisja może 
zdecydować o przyznaniu pomocy 
producentom z określonych sektorów 
wymienionych w art. 1 ust. 2, którzy, w 
określonym okresie i dobrowolnie, 
ograniczają produkcję w porównaniu do 
tego samego okresu w poprzednim roku 
(okres odniesienia). W razie konieczności 
okres ograniczenia wielkości produkcji 
może zostać przedłużony.

2. W okresie obowiązywania ograniczenia 
wielkości produkcji na każdego 
producenta, który dostarczy ilość większą 
niż dostarczana w okresie odniesienia, 
nakładana jest kara za nieodpowiedzialne 
działania na rynku w kwocie 
odpowiadającej wielkości nadprodukcji.

3. W tym kontekście Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych ustanawiających:

a) maksymalną wielkość dostaw 
podlegającą ograniczeniu na poziomie UE 
w ramach programu ograniczania 
wielkości produkcji;

b) czas trwania okresu ograniczenia 
wielkości produkcji;

c) kwotę, która ma zostać wypłacona 
producentom za ograniczenie wielkości 
ich produkcji, i ustalenia dotyczące 
finansowania;

d) kwotę kary za nieodpowiedzialne 
działania na rynku wpłacanej przez 
producentów, którzy zwiększają swoją 
produkcję w okresie obowiązywania 
ograniczenia wielkości produkcji;

e) kryteria kwalifikowalności 
wnioskodawców do uzyskania pomocy 
oraz dopuszczalności wniosków o 
odpowiednią pomoc;

f) szczególne warunki realizacji 
programu.”

Or. en
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Poprawka 100
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 32
Rozporządzenie (WE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część II – punkt 18 i 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

32) w załączniku VII część II dodaje 
się pkt 18 i 19 w brzmieniu:

skreśla się

„

18) Wyrażenie »odalkoholizowany«
może być używane razem z nazwą 
produktów sektora wina, o których mowa 
pkt 1 oraz pkt 4–9, w przypadku gdy 
produkt:

a) jest otrzymywany z wina 
zdefiniowanego w pkt 1, z wina 
musującego zdefiniowanego w pkt 4, z
gatunkowego wina musującego 
zdefiniowanego w pkt 5, z aromatycznego 
gatunkowego wina musującego 
zdefiniowanego w pkt 6, z gazowanego 
wina musującego zdefiniowanego w pkt 7, 
z wina półmusującego zdefiniowanego w
pkt 8 lub z gazowanego wina 
półmusującego zdefiniowanego w pkt 9;

b) został poddany procesowi 
dealkoholizacji zgodnie z procesami 
określonymi w załączniku VIII część I 
sekcja E; oraz

c) posiada całkowitą objętościową 
zawartość alkoholu nie większą niż 0,5 %.

19) Wyrażenie »częściowo 
odalkoholizowany« może być używane 
razem z nazwą produktów sektora wina, o
których mowa pkt 1 oraz pkt 4–9, w
przypadku gdy produkt:

a) jest otrzymywany z wina 
zdefiniowanego w pkt 1, z wina 
musującego zdefiniowanego w pkt 4, z
gatunkowego wina musującego 
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zdefiniowanego w pkt 5, z aromatycznego 
gatunkowego wina musującego 
zdefiniowanego w pkt 6, z gazowanego 
wina musującego zdefiniowanego w pkt 7, 
z wina półmusującego zdefiniowanego w
pkt 8 lub z gazowanego wina 
półmusującego zdefiniowanego w pkt 9;

b) został poddany procesowi 
dealkoholizacji zgodnie z procesami 
określonymi w załączniku VIII część I 
sekcja E; oraz

c) posiada całkowitą objętościową 
zawartość alkoholu nie większą niż 0,5 % 
a na skutek procesów określonych w 
załączniku VIII część I sekcja E jego 
całkowita objętościowa zawartość 
alkoholu została obniżona o ponad 20 % 
w porównaniu do jego początkowej 
całkowitej zawartości alkoholu.”;

Or. fr

Poprawka 101
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 32
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część II – punkt 18 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) Wyrażenie »odalkoholizowany«
może być używane razem z nazwą 
produktów sektora wina, o których mowa 
pkt 1 oraz pkt 4–9, w przypadku gdy 
produkt:

18) »Odalkoholizowane wino« lub 
»odalkoholizowany« (a następnie nazwa 
kategorii produktu sektora wina użytego 
do jego produkcji)” oznacza produkt,
który:

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uwzględnienie tych innowacyjnych produktów w ramach wspólnej 
organizacji rynku jako nowej kategorii, aby umożliwić pewien stopień elastyczności podczas 
opracowywania bardziej szczegółowych przepisów dotyczących ich definicji, prezentacji i 
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dozwolonych procesów produkcyjnych.

Poprawka 102
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 32
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część II – punkt 18 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jest otrzymywany z wina
zdefiniowanego w pkt 1, z wina 
musującego zdefiniowanego w pkt 4, z 
gatunkowego wina musującego
zdefiniowanego w pkt 5, z aromatycznego 
gatunkowego wina musującego
zdefiniowanego w pkt 6, z gazowanego 
wina musującego zdefiniowanego w pkt 7, 
z wina półmusującego zdefiniowanego w 
pkt 8 lub z gazowanego wina 
półmusującego zdefiniowanego w pkt 9;

a) nie jest chroniony oznaczeniem 
geograficznym i jest otrzymywany z wina, 
z młodego wina w trakcie fermentacji, z 
wina likierowego, z wina musującego, z 
gatunkowego wina musującego, z 
aromatycznego gatunkowego wina 
musującego, z gazowanego wina 
musującego, z wina półmusującego, z 
gazowanego wina półmusującego, z wina 
uzyskiwanego z suszonych winogron lub z 
wina uzyskiwanego z przejrzałych 
winogron;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uwzględnienie tych innowacyjnych produktów w ramach wspólnej 
organizacji rynku jako nowej kategorii, aby umożliwić pewien stopień elastyczności podczas 
opracowywania bardziej szczegółowych przepisów dotyczących ich definicji, prezentacji i 
dozwolonych procesów produkcyjnych.

Poprawka 103
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 32
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część II – punkt 19 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) Wyrażenie »częściowo 
odalkoholizowany« może być używane 

19) »Wino częściowo
odalkoholizowane« lub »częściowo
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razem z nazwą produktów sektora wina, o
których mowa pkt 1 oraz pkt 4–9, w
przypadku gdy produkt:

odalkoholizowany« (a następnie nazwa 
kategorii produktu sektora wina użytego 
do jego produkcji)” oznacza produkt,
który:

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uwzględnienie tych innowacyjnych produktów w ramach wspólnej 
organizacji rynku jako nowej kategorii, aby umożliwić pewien stopień elastyczności podczas 
opracowywania bardziej szczegółowych przepisów dotyczących ich definicji, prezentacji i 
dozwolonych procesów produkcyjnych.

Poprawka 104
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 32
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część II – punkt 19 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jest otrzymywany z wina
zdefiniowanego w pkt 1, z wina 
musującego zdefiniowanego w pkt 4, z 
gatunkowego wina musującego
zdefiniowanego w pkt 5, z aromatycznego 
gatunkowego wina musującego
zdefiniowanego w pkt 6, z gazowanego 
wina musującego zdefiniowanego w pkt 7, 
z wina półmusującego zdefiniowanego w 
pkt 8 lub z gazowanego wina 
półmusującego zdefiniowanego w pkt 9;

a) nie jest chroniony oznaczeniem 
geograficznym i jest otrzymywany z wina, 
z młodego wina w trakcie fermentacji, z 
wina likierowego, z wina musującego, z 
gatunkowego wina musującego, z 
aromatycznego gatunkowego wina 
musującego, z gazowanego wina 
musującego, z wina półmusującego, z 
gazowanego wina półmusującego, z wina 
uzyskiwanego z suszonych winogron lub z 
wina uzyskiwanego z przejrzałych 
winogron;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uwzględnienie tych innowacyjnych produktów w ramach wspólnej 
organizacji rynku jako nowej kategorii, aby umożliwić pewien stopień elastyczności podczas 
opracowywania bardziej szczegółowych przepisów dotyczących ich definicji, prezentacji i 
dozwolonych procesów produkcyjnych.
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Poprawka 105
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 32 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część II – sekcja D – punkt 3

Tekst obowiązujący Poprawka

33a) w załączniku VIII część II sekcja 
D pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Zabronione jest tłoczenie osadu winnego 
z drożdży oraz ponowna fermentacja 
wytłoków winogronowych w celach 
innych niż destylacja lub produkcja 
napojów wzbudzonych. Filtrowanie i 
odwirowywanie osadu winnego z drożdży 
nie są traktowane jako tłoczenie, jeśli 
uzyskane produkty mają solidną i właściwą 
jakość handlową.

„3. Zabronione jest tłoczenie osadu 
winnego z drożdży oraz ponowna 
fermentacja wytłoków winogronowych w 
celach innych niż destylacja, produkcja 
biogazu, kompostowanie lub produkcja 
napojów wzbudzonych. Filtrowanie i 
odwirowywanie osadu winnego z drożdży 
nie są traktowane jako tłoczenie, jeśli 
uzyskane produkty mają solidną i właściwą 
jakość handlową. ”.

Or. fr

Poprawka 106
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) w art. 3 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:

„ca) odalkoholizowane aromatyzowane 
produkty sektora wina:”

Or. en

Poprawka 107
Herbert Dorfmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b) w art. 3 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

„4a. Odalkoholizowany aromatyzowany 
produkt sektora wina oznacza napój:

a) otrzymywany na zasadach określonych 
w ust. 2, 3 i 4;

b) który został poddany dealkoholizacji;

c) który posiada rzeczywistą objętościową 
zawartość alkoholu nie większą niż 0,5
%.”

Or. en

Poprawka 108
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 3 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c) w art. 4 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

„4a. Praktyki enologiczne określone w 
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 606/2009 
mają zastosowanie do aromatyzowanych 
produktów sektora wina.”

Or. en

Poprawka 109
Herbert Dorfmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) w art. 5 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

„5a. Jeżeli aromatyzowane produkty 
sektora wina mają być przeznaczone do 
wywozu, państwa członkowskie mogą 
zezwolić na stosowanie innych nazw 
handlowych niż te wskazane w załączniku 
II, o ile takie nazwy handlowe są 
wymagane na mocy prawa 
obowiązującego w danym państwie 
trzecim. Te informacje szczegółowe mogą 
być wyrażone w innych językach niż języki 
urzędowe Unii.”

Or. en

Poprawka 110
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 4 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Artykuł 5 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b) w art. 5 dodaje się ustęp w 
brzmieniu: 

„5b. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33 w 
celu dokonania zmian w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia, aby 
uwzględnić postęp techniczny, rozwój 
naukowy i zmiany na rynku, zdrowie 
konsumentów lub konieczność 
informowania konsumentów.” 

Or. en
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Poprawka 111
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 4 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c) dodaje się nowy art. 7 a w 
brzmieniu: 

„Artykuł 7a 

Informacja o wartości odżywczej

„1. Informacja o wartości odżywczej 
aromatyzowanych produktów sektora 
wina, która może być ograniczona 
wyłącznie do wartości energetycznej, musi 
być podana na etykiecie.

2. Wartość energetyczną

a) wyraża się liczbowo i słownie lub za 
pomocą symboli;

b) oblicza się za pomocą współczynnika 
przeliczeniowego określonego w 
załączniku XIV do rozporządzenia (UE) 
nr 1169/2011;

c) wyraża się w średnich wartościach w 
oparciu o:

(i) dokonaną przez producenta analizę 
aromatyzowanego produktu sektora wina; 
lub

(ii) obliczenie na podstawie ogólnie 
dostępnych i zaakceptowanych danych;

d) wyraża się w przeliczeniu na 100 ml. 
Ponadto może być ona wyrażona w 
przeliczeniu na jednostkową ilość 
żywności, łatwo rozpoznawalną przez 
konsumenta, pod warunkiem że użyta 
jednostka jest określona ilościowo na 
etykiecie oraz że podana jest liczba 
jednostek zawarta w opakowaniu.

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
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aktów delegowanych zgodnie z art. 33 w 
celu dalszego uszczegółowienia zasad 
dotyczących podawania wartości 
energetycznej aromatyzowanych 
produktów sektora wina.”

Or. en

Poprawka 112
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 4 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4d) dodaje się art. 7 b w brzmieniu:

„Artykuł 7b

Wykaz składników

1. Wykaz składników aromatyzowanych 
produktów sektora wina jest umieszczany 
na etykiecie lub podawany w sposób inny 
niż na opakowaniu lub na etykiecie.

2. Jeżeli wykaz składników jest podawany 
w sposób inny niż na opakowaniu lub na 
etykiecie, informacje są łatwo dostępne i 
szczegółowe oraz są wizualnie oddzielone 
od treści marketingowych dotyczących 
wina.

3. Składniki wskazywane są za pomocą 
ich specyficznych nazw. Wykorzystane 
wino bazowe powinno być uznawane za 
jeden produkt podstawowy. W związku z 
tym podawanie jego składników nie 
powinno być konieczne.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 33 w 
celu dalszego uszczegółowienia zasad 
dotyczących podawania wykazu 
składników aromatyzowanych produktów 
sektora wina.”
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Or. en

Poprawka 113
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 4 e (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4e) w art. 6 dodaje się ustęp 3a w 
brzmieniu: 

„3a. Rocznik może zostać umieszczony na 
etykietach produktów, jeżeli produkt 
sektora wina stanowi co najmniej 75 % 
całkowitej objętości, a co najmniej 85 % 
winogron wykorzystanych do produkcji 
tych produktów zebrano w danym roku.” 

Or. en

Poprawka 114
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 7 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Artykuł 37 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) w art. 37 dodaje się akapit w 
brzmieniu:

„Artykuł 7a ma zastosowanie od [3 lata od 
daty publikacji niniejszego rozporządzenia 
(UE) 2019/...]*

Artykuł 7b ma zastosowanie od [5 lat od 
daty publikacji niniejszego rozporządzenia 
(UE) 2019/...]*”

Or. en
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(Wymaga spójności z nowymi art. 7a i 7b wnioskowanymi przez autora)

Poprawka 115
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 7 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Załącznik I – punkt 1 – litera a – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b) w załączniku I pkt 1 lit. a) dodaje 
się podpunkt (iiia) w brzmieniu:

„(iiia) napoje spirytusowe (nie więcej niż 
1 % całkowitej ilości).” 

Or. en

Poprawka 116
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 7 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Załącznik I – punkt 2 – litera f

Tekst obowiązujący Poprawka

7c) w załączniku I pkt 2 lit. f) 
otrzymuje brzmienie:

f) wszelkie inne substancje naturalne
mające podobny skutek co wymienione 
produkty.

„f) wszelkie inne substancje naturalne 
mające podobny skutek co wymienione 
produkty, w tym glikozyd stewiolowy;”

Or. en

Poprawka 117
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 7 d (nowy)
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Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7d) w załączniku I pkt 3 dodaje się 
akapit w brzmieniu:

„Alkohol etylowy zastosowany w procesie 
produkcyjnym zgodnie z zasadą quantum 
satis nie jest uznawany za dodatek 
alkoholu, jeżeli aromatyzacja nie 
prowadzi do zwiększenia całkowitej 
objętościowej zawartości alkoholu o 1,2
%.”

Or. en

Poprawka 118
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 7 e (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Załącznik II – sekcja A – punkt 3

Tekst obowiązujący Poprawka

7e) w załączniku II sekcja A pkt 3 
otrzymuje brzmienie:

3) Wermut „3) Wermut: 

Wino aromatyzowane: Wino aromatyzowane:

– do którego dodano alkohol, oraz – którego charakterystyczny aromat 
uzyskano przez użycie odpowiednich 
substancji, pochodzących w szczególności 
z gatunków Artemisia.”

– którego charakterystyczny aromat 
uzyskano przez użycie odpowiednich 
substancji, pochodzących w szczególności 
z gatunków Artemisia.

Or. en
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Poprawka 119
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 7 g (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Załącznik II – sekcja B – punkt 8

Tekst obowiązujący Poprawka

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

8) Glühwein

Aromatyzowany napój na bazie wina:

– który jest otrzymywany wyłącznie z 
czerwonego lub białego wina,

– który jest przyprawiony głównie 
cynamonem lub goździkami, oraz

– który ma rzeczywistą objętościową 
zawartość alkoholu nie mniejszą niż 7 % 
obj.

Dodawanie wody jest zakazane, z 
wyjątkiem ilości wody wynikającej z 
zastosowania załącznika I pkt 2.

W przypadku gdy do wytworzenia użyto 
wina białego, nazwa handlowa 
„Glühwein” musi być uzupełniona 
słowami wskazującymi na białe wino, 
takimi jak słowo „białe”.

Or. en

Poprawka 120
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - punkt 7 f (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 251/2014
Załącznik II – sekcja C a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7f) w załączniku II dodaje się nową 
sekcję w brzmieniu:
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„Ca. ODALKOHOLIZOWANE 
AROMATYZOWANE PRODUKTY 
SEKTORA WINA 

1) Odalkoholizowany aromatyzowany 
produkt sektora wina lub 
odalkoholizowany (a następnie nazwa 
aromatyzowanego produktu sektora wina 
użytego do jego produkcji). Produkty 
zgodne z definicją określoną w art. 3 ust. 
5.”

Or. en

Poprawka 121
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wina niezgodne z wymogami 
niniejszego rozporządzenia wprowadzone 
na rynek lub oznaczone etykietami przed 
rozpoczęciem stosowania odnośnych 
przepisów mogą być wprowadzane do 
obrotu do wyczerpania zapasów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka dotyczy win opatrzonych etykietą przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, 
a w szczególności jego części dotyczącej nowych obowiązków w zakresie etykietowania.

Poprawka 122
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Art. 119 ust. 1 lit. ga) i art. 119 ust. 
3a stosuje się od dnia … (pięć lat po 
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wejściu w życie aktu delegowanego)

Or. fr

Poprawka 123
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 119 ust. 1 lit. h), art. 119 ust. 5 i art. 
122 ust. 1 lit. b) ppkt (v) mają 
zastosowanie od [2 lata] od daty publikacji 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 124
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 119 ust. 1 lit. i), art. 119 ust. 4 i art. 
122 ust. 1 lit. b) ppkt (vi) mają 
zastosowanie od [5 lat] od daty publikacji 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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