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POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

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 
pewny dochód dla rolników, 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.

Poprawka 2

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 

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
wyzwania i możliwości pojawiające się na 
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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.

poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstwa, konieczne jest 
usprawnienie wielopoziomowego 
zarządzania WPR, zaproszenie do 
współpracy władz regionalnych i 
lokalnych oraz zainteresowanych stron, 
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.

Poprawka 3

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 realizowana w 
sposób spójny z celami współpracy na 
rzecz rozwoju.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby zapewnić spójność WPR, 
wszystkie interwencje w ramach przyszłej 
WPR powinny stać się częścią 
strategicznego planu wsparcia, który 

(3) Aby zapewnić spójność WPR, 
wszystkie interwencje w ramach przyszłej 
WPR powinny być zgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i 
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obejmowałby pewne interwencje 
sektorowe ustanowione w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1308/201310.

równouprawnienia płci oraz przestrzegać 
praw podstawowych, a także powinny stać 
się częścią strategicznego planu wsparcia, 
który obejmowałby pewne interwencje 
sektorowe ustanowione w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1308/201310.

_________________ _________________
10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Państwa członkowskie mogą, na 
wniosek, wydać więcej niż jedną decyzję w 
sprawie uznania organizacji producentów 
działającej w kilku sektorach, pod 
warunkiem że dana organizacja 
producentów spełnia warunki, o których 
mowa w art. 154 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) w art. 16 dodaje się ustęp w 
brzmieniu: 
3a.  Państwa członkowskie publikują 
dane identyfikacyjne przedsiębiorstw, 
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które skorzystały z interwencji publicznej, 
oraz nabywców publicznych zapasów 
interwencyjnych.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą klasyfikować 
odmiany winorośli, w przypadku gdy:

Państwa członkowskie mogą klasyfikować 
tylko te odmiany winorośli, które spełniają 
następujące warunki:

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Winorośl lisia (Vitis labrusca) to winorośl dużo gorszej jakości w porównaniu z winoroślą 
właściwą (Vitis vinifera), dająca wino na ogół niewykorzystywane do winifikacji. Ponadto 
wprowadzenie nowego materiału roślinnego może spowodować rozprzestrzenienie chorób, 
które są poważniejsze od tych, którym chce się zapobiec, podobnie jak to się kiedyś stało z 
filokserą, która została wprowadzona w Europie właśnie ze względu na poszukiwaną 
odporność na choroby kryptogamiczne.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1038/2013
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Artykuł 81 – ustęp 2 – punkt 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 nie jest jedną z 
następujących odmian: Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont.

Uzasadnienie

Winorośl lisia (Vitis labrusca) to winorośl dużo gorszej jakości w porównaniu z winoroślą 
właściwą (Vitis vinifera), dająca wino na ogół niewykorzystywane do winifikacji. Ponadto 
wprowadzenie nowego materiału roślinnego może spowodować rozprzestrzenienie chorób, 
które są poważniejsze od tych, którym chce się zapobiec, podobnie jak to się kiedyś stało z 
filokserą, która została wprowadzona w Europie właśnie ze względu na poszukiwaną 
odporność na choroby kryptogamiczne.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 222 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a)  w art. 222 dodaje się ustęp 1a w 
brzmieniu:
1a. Porozumienia i decyzje podjęte na 
mocy poprzedniego ustępu przez uznane 
organizacje producentów bądź zrzeszenia 
uznanych organizacji producentów lub 
uznanych organizacji międzybranżowych 
mogą zostać rozszerzone zgodnie z art. 
164 – przy czym porozumienia te nie 
muszą realizować żadnego z celów 
określonych w ust. 4 tego artykułu – na 
warunkach określonych przez państwo 
członkowskie.

Uzasadnienie

Proponuje się, by w tekście zawrzeć możliwość rozszerzania przez organizacje producentów, 
zrzeszenia organizacji producentów i organizacje międzybranżowe porozumień zawieranych 
na podstawie art. 222 na okoliczność poważnych sytuacji kryzysowych.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dodaje się motyw 20a w brzmieniu:
Rolnicze organizacje międzybranżowe 
uznane na mocy art. 157 rozporządzenia 
nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną 
organizację rynków rolnych to podmioty o 
zasadniczym znaczeniu dla rozwoju 
sektorów rolnych na rzecz dywersyfikacji 
regionów najbardziej oddalonych, w 
szczególności w sektorach hodowlanych. 
Ze względu na ich niewielki rozmiar i 
wyspiarski charakter, lokalne rynki w 
regionach najbardziej oddalonych są 
szczególnie narażone na wahania cen 
związane z napływem towarów 
importowanych z reszty kontynentu lub z 
krajów trzecich. Rolnicze organizacje 
międzybranżowe gromadzą wszystkie 
podmioty działające na rynku na każdym 
etapie. W związku z tym wprowadzają 
wspólne działania umożliwiające 
utrzymanie lokalnej produkcji na rynku, 
w szczególności poprzez gromadzenie 
danych lub rozpowszechnianie informacji. 
W tym celu, niezależnie od art. 28, 29 i 
110 TFUE, porozumienia branżowe i 
opłaty pobierane przez te organizacje na 
mocy tych porozumień powinny móc 
zostać rozszerzone przez zainteresowane 
państwo członkowskie na wszystkie 
produkty rolne wprowadzane na rynek 
lokalny, niezależnie od ich pochodzenia, w 
tym w przypadku gdy dochód z tych opłat 
finansuje działania na rzecz tylko lokalnej 
produkcji lub gdy opłaty te są pobierane 
na innym poziomie handlu.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit -1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dodaje się art. 22a w brzmieniu:
„Artykuł 22a
Porozumienia branżowe
1. Państwo członkowskie może, po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, rozszerzyć 
porozumienie branżowe i zobowiązać 
wszystkie poszczególne podmioty 
gospodarcze lub grupy podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność 
na rynku regionu najbardziej oddalonego 
do wnoszenia wkładu finansowego 
określonego w tym porozumieniu, pod 
warunkiem że: 
– porozumienie branżowe zostało przyjęte 
przez rolniczą organizację 
międzybranżową uznaną na mocy art. 157 
rozporządzenia nr 1308/2013 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków rolnych oraz działającą w regionie 
najbardziej oddalonym, oraz 
– porozumienie branżowe dotyczy 
produkcji rolnej przeznaczonej wyłącznie 
dla rynku lokalnego w tym regionie 
najbardziej oddalonym. Wkłady 
finansowe przeznaczane są na pokrycie 
kosztów związanych z prowadzeniem 
działalności, o której mowa w tym 
porozumieniu branżowym, w tym kosztów 
związanych wyłącznie z lokalną 
produkcją. 
2. Przedłużenie porozumienia jest ważne 
przez okres jednego roku, z możliwością 
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przedłużenia. 
3. Państwo członkowskie informuje 
Komisję o wszelkich porozumieniach 
przedłużonych na mocy niniejszego 
artykułu.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 267 580 000 EUR

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 278 410 000 EUR

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Azorów i Madery: 102 080 000 
EUR

— dla Azorów i Madery: 106 210 000 
EUR

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Wysp Kanaryjskich: 257 970 — dla Wysp Kanaryjskich: 268 420 
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000 EUR. 000 EUR.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 25 900 000 EUR

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 35 000 000 EUR

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Azorów i Madery: 20 400 000 
EUR

— dla Azorów i Madery: 21 200 000 
EUR

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Wysp Kanaryjskich: 69 900 000 
EUR.

— dla Wysp Kanaryjskich: 72 700 000 
EUR.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit -1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

w art. 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W analizach, badaniach i ocenach 
prowadzonych w związku z 
porozumieniami handlowymi i w ramach 
wspólnej polityki rolnej Komisja 
umieszcza odrębny rozdział, jeżeli ich 
przedmiot ma szczególne znaczenie dla 
regionów najbardziej oddalonych.

„4. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
negocjacji handlowych, które mogą mieć 
wpływ na rolnictwo w regionach 
najbardziej oddalonych, Unia 
przeprowadza badania, analizy i oceny 
oddziaływania dotyczące ewentualnych 
skutków takich negocjacji oraz 
dostosowuje swój mandat negocjacyjny w 
celu uwzględnienia szczególnych 
ograniczeń regionów najbardziej 
oddalonych i uniknięcia jakichkolwiek 
negatywnych skutków w tych regionach. 
Komisja przeprowadza oceny 
oddziaływania stosując kryteria określone 
dla tej dziedziny przez ONZ.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 229/2013
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
wysokości kwoty rocznej równej 
maksymalnie 23,93 mln EUR.

2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
wysokości maksymalnej kwoty 23 930 000 
EUR.

Uzasadnienie

W poprawce postuluje się utrzymanie obecnej puli środków finansowych.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 229/2013
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwota przyznawana na szczególne 
uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 
mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać 6 830 000 EUR.”

3. Kwota przyznawana na szczególne 
uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 
mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać 7 110 000 EUR.

Uzasadnienie

W poprawce postuluje się utrzymanie obecnej puli środków finansowych.
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PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 
w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych 
produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne 
środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej 
oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające 
szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza 
Egejskiego.
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