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Poprawka 48
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 3/200815 Unia może prowadzić działania 
informacyjne i promocyjne na rynku 
wewnętrznym i na rynkach państw trzecich 
w odniesieniu do produktów rolnych i 
metod ich produkcji, a także w odniesieniu 
do niektórych artykułów spożywczych 
wytworzonych w oparciu o produkty rolne.

(1) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 3/200815 Unia może prowadzić działania 
informacyjne i promocyjne na rynku 
wewnętrznym i na rynkach państw trzecich 
w odniesieniu do produktów rolnych i 
metod ich produkcji, a także w odniesieniu 
do niektórych artykułów spożywczych 
wytworzonych w oparciu o produkty rolne 
pochodzenia wspólnotowego.

__________________ __________________
15 Rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z 
dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz.U. 
L 3 z 5.1.2008, s. 1).

15 Rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z 
dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz.U. 
L 3 z 5.1.2008, s. 1).

Or. it

Poprawka 49
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 3/20081515 Unia może prowadzić 
działania informacyjne i promocyjne na 
rynku wewnętrznym i na rynkach państw 
trzecich w odniesieniu do produktów 
rolnych i metod ich produkcji, a także w 
odniesieniu do niektórych artykułów 
spożywczych wytworzonych w oparciu o 
produkty rolne.

(1) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 3/20081515 Unia może prowadzić 
działania informacyjne i promocyjne na 
rynku wewnętrznym i na rynkach państw 
trzecich w odniesieniu do produktów 
rolnych i metod ich produkcji, a także w 
odniesieniu do produktów przetworzonych
wytworzonych w oparciu o produkty rolne.



PE529.733v01-00 4/156 AM\1019268PL.doc

PL

__________________ __________________
15 Rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z 
dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz.U. 
L 3 z 5.1.2008, s. 1).

15 Rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z 
dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz.U. 
L 3 z 5.1.2008, s. 1).

Or. en

Poprawka 50
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 3/200815 Unia może prowadzić działania 
informacyjne i promocyjne na rynku 
wewnętrznym i na rynkach państw trzecich 
w odniesieniu do produktów rolnych i 
metod ich produkcji, a także w odniesieniu 
do niektórych artykułów spożywczych 
wytworzonych w oparciu o produkty rolne.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

__________________ __________________
15 Rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z 
dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz.U. 
L 3 z 5.1.2008, s. 1).

Or. es

Poprawka 51
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Celem tych działań jest zwiększenie 
konkurencyjności rolnictwa europejskiego 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w 
państwach trzecich, poprzez podniesienie 
poziomu wiedzy konsumentów dotyczącej 
zalet unijnych produktów rolnych i 
artykułów spożywczych wytworzonych w 
oparciu o produkty rolne oraz poprzez 
rozwijanie i otwieranie nowych rynków. 
Przedmiotowe działania korzystnie 
uzupełniają i wzmacniają działania 
prowadzone przez państwa członkowskie.

(2) Celem tych działań jest zwiększenie 
konkurencyjności rolnictwa europejskiego 
oraz uzyskanie większej rentowności 
produktów, wzmocnienie równowagi 
konkurencyjnej, zarówno na rynku 
wewnętrznym, jak i w państwach trzecich, 
jak również podniesienie poziomu wiedzy 
konsumentów dotyczącej zalet unijnych 
produktów rolnych i artykułów 
spożywczych wytworzonych w oparciu o 
produkty rolne oraz poprzez rozwijanie i
otwieranie nowych rynków. Przedmiotowe 
działania korzystnie uzupełniają i 
wzmacniają działania prowadzone przez 
państwa członkowskie, gwarantując 
zawsze wszystkim państwom 
członkowskim równy dostęp oraz 
wspierając pozytywną dyskryminację 
regionów najbardziej oddalonych, zgodnie 
z art. 349 TFUE.

Or. pt

Poprawka 52
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Celem tych działań jest zwiększenie 
konkurencyjności rolnictwa europejskiego 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w 
państwach trzecich, poprzez podniesienie 
poziomu wiedzy konsumentów dotyczącej 
zalet unijnych produktów rolnych i 
artykułów spożywczych wytworzonych w 
oparciu o produkty rolne oraz poprzez 
rozwijanie i otwieranie nowych rynków. 
Przedmiotowe działania korzystnie 
uzupełniają i wzmacniają działania 
prowadzone przez państwa członkowskie.

(2) Celem tych działań jest zwiększenie 
konkurencyjności rolnictwa europejskiego 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w 
państwach trzecich, poprzez podniesienie 
poziomu wiedzy konsumentów dotyczącej 
zalet unijnych produktów rolnych i 
artykułów spożywczych wytworzonych w 
oparciu o produkty rolne oraz poprzez 
rozwijanie i otwieranie nowych rynków. 
Przedmiotowe działania korzystnie 
uzupełniają i wzmacniają działania 
prowadzone przez państwa członkowskie. 
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Nie powinny one blokować ani podważać 
krajowych systemów jakości w państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie działania promocyjne nie powinny szkodzić jakimkolwiek pozytywnym 
komunikatom przekazywanym w ramach krajowych systemów jakości. Systemy krajowe i 
europejskie powinna charakteryzować wzajemna kompatybilność tam, gdzie działają one 
równolegle.

Poprawka 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Celem tych działań jest zwiększenie 
konkurencyjności rolnictwa europejskiego 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w 
państwach trzecich, poprzez podniesienie 
poziomu wiedzy konsumentów dotyczącej 
zalet unijnych produktów rolnych i 
artykułów spożywczych wytworzonych w 
oparciu o produkty rolne oraz poprzez 
rozwijanie i otwieranie nowych rynków. 
Przedmiotowe działania korzystnie 
uzupełniają i wzmacniają działania 
prowadzone przez państwa członkowskie.

(2) Celem tych działań jest zwiększenie 
konkurencyjności rolnictwa europejskiego 
i udziałów w rynku zarówno
wewnętrznym, jak i w państwach trzecich, 
poprzez podniesienie poziomu wiedzy 
konsumentów dotyczącej zalet unijnych 
produktów rolnych i artykułów 
spożywczych wytworzonych w oparciu o 
produkty rolne oraz poprzez rozwijanie i 
otwieranie nowych rynków. Przedmiotowe 
działania korzystnie uzupełniają i 
wzmacniają działania prowadzone przez 
państwa członkowskie.

Or. pl

Uzasadnienie

Globalizacja rynków wymusza na europejskich producentach rolno-spożywczych nie tylko 
potrzebę konkurowania o rynki pozaeuropejskie, ale również o swoją pozycję na rynku 
unijnym. Stąd potrzeba rozszerzenia zakresu działań promocyjnych o rynek wewnętrzny UE.
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Poprawka 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Oprócz informacji na temat 
nieodłącznych cech unijnych produktów 
rolnych i artykułów spożywczych z 
zakresu kwalifikowalnych działań nie 
należy wykluczać przekazywania 
przyjaznych konsumentom komunikatów, 
w tym informacji na temat odżywiania, 
smaku, tradycji i kultury, zwłaszcza w 
państwach trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Wartości odżywcze, smak, tradycja i kultura stanowią kluczowe cechy unijnych produktów 
rolnych i artykułów spożywczych, które warto podkreślić w programach promocyjnych na 
całym świecie.

Poprawka 55
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Polityka informacyjna i promocyjna 
nie ogranicza się jedynie do odbudowania 
zaufania konsumentów po sytuacjach 
wyjątkowych, lecz obejmuje również 
uzyskanie większej rentowności 
produktów, zwiększenie zatrudnienia, 
wzmocnienie równowagi konkurencyjnej 
na rynkach zewnętrznych oraz udzielanie 
konsumentom obszerniejszych i
dokładniejszych informacji.
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Or. pt

Poprawka 56
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W poszanowaniu reguł konkurencji 
działania ukierunkowane na rynek 
wewnętrzny powinny ograniczać się do 
działań informacyjnych dotyczących 
specyfiki metod unijnej produkcji rolnej 
bądź tematów mających znaczenie dla 
Unii, takich jak europejskie systemy 
jakości ustanowione rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1151/201216.

skreślony

__________________
16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 
z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
systemów jakości produktów rolnych i 
środków spożywczych (Dz.U. L 343 
z 14.12.12, s. 1).

Or. pt

Poprawka 57
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W poszanowaniu reguł konkurencji 
działania ukierunkowane na rynek 
wewnętrzny powinny ograniczać się do
działań informacyjnych dotyczących 
specyfiki metod unijnej produkcji rolnej 

skreślony
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bądź tematów mających znaczenie dla 
Unii, takich jak europejskie systemy 
jakości ustanowione rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1151/201216.

__________________
16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 
z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
systemów jakości produktów rolnych i 
środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 
14.12.12, s. 1).

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem nie należy odróżniać działania na rynku 
wewnętrznym od działań na rynku zewnętrznym z uwagi na to, że w niektórych państwach 
członkowskich konieczne są jeszcze działania promocyjne. Działania promocyjne i 
informacyjne nie naruszają wolnej konkurencji między europejskimi przedsiębiorstwami w 
większym stopniu niż inne formy wsparcia określone w przepisach UE na rzecz 
przedsiębiorstw rolnych. Należy dopuścić promocję na rynku wewnętrznym.

Poprawka 58
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W poszanowaniu reguł konkurencji 
działania ukierunkowane na rynek 
wewnętrzny powinny ograniczać się do 
działań informacyjnych dotyczących 
specyfiki metod unijnej produkcji rolnej 
bądź tematów mających znaczenie dla 
Unii, takich jak europejskie systemy 
jakości ustanowione rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1151/201216.

skreślony

__________________
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16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 
z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
systemów jakości produktów rolnych i 
środków spożywczych (Dz.U. L 343 
z 14.12.12, s. 1).

Or. pt

Poprawka 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W poszanowaniu reguł konkurencji 
działania ukierunkowane na rynek 
wewnętrzny powinny ograniczać się do 
działań informacyjnych dotyczących
specyfiki metod unijnej produkcji rolnej 
bądź tematów mających znaczenie dla 
Unii, takich jak europejskie systemy 
jakości ustanowione rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1151/201216.

(4) W poszanowaniu reguł konkurencji 
działania ukierunkowane na rynek 
wewnętrzny powinny obejmować 
działania informacyjne i promocyjne 
dotyczące specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej bądź tematów mających 
znaczenie dla Unii, takich jak europejskie 
systemy jakości ustanowione 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/201216.

__________________ __________________
16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 
dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
systemów jakości produktów rolnych i 
środków spożywczych (Dz.U. L 343 
z 14.12.12, s. 1).

16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 
dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
systemów jakości produktów rolnych i 
środków spożywczych (Dz.U. L 343 
z 14.12.12, s. 1).

Or. pl

Uzasadnienie

Globalizacja rynków rolnych, włączając w to rynek unijny, jest procesem postępującym i 
należy spodziewać się jego nasilenia, zwłaszcza wraz ze spodziewanym wynegocjowaniem 
Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego. Dlatego należy wyposażyć 
europejskich producentów rolno-spożywczych w środki promocji ich produktów na rynku 
wewnętrznym UE.
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Poprawka 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W poszanowaniu reguł konkurencji 
działania ukierunkowane na rynek 
wewnętrzny powinny ograniczać się do 
działań informacyjnych dotyczących 
specyfiki metod unijnej produkcji rolnej 
bądź tematów mających znaczenie dla 
Unii, takich jak europejskie systemy 
jakości ustanowione rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1151/201216.

(4) W poszanowaniu reguł konkurencji 
działania ukierunkowane na rynek 
wewnętrzny powinny ograniczać się do 
działań informacyjnych dotyczących 
specyfiki metod unijnej produkcji rolnej 
bądź tematów mających znaczenie dla 
Unii, takich jak europejskie systemy 
jakości ustanowione rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1151/201216 i krajowe systemy jakości 
produktów rolnych i artykułów 
spożywczych.

__________________ __________________
16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 
dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
systemów jakości produktów rolnych i 
środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 
14.12.12, s. 1).

16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 
dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 
systemów jakości produktów rolnych i 
środków spożywczych (Dz.U. L 343 
z 14.12.2012, s. 1).

Or. en

Poprawka 61
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Do atutów Unii w produkcji żywności 
należy m.in. zróżnicowanie i specyfika
produktów, które powstają w różnych 
strefach geograficznych i z
wykorzystaniem odmiennych tradycyjnych 
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sposobów przygotowywania, co zapewnia 
wyjątkowy smak oraz różnorodność i 
autentyczność, na których coraz bardziej 
zależy konsumentom zarówno w UE, jak i 
poza nią.

Or. pt

Poprawka 62
Francesca Barracciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Należy udzielić dodatkowej pomocy 
tym ośrodkom europejskiej 
bioróżnorodności rolniczej, które dzisiaj 
są zagrożone zanikiem, ponieważ wydaje 
się, że najskuteczniejszym sposobem 
ochrony tego rodzaju dóbr jest
zwiększanie popytu na nie.

Or. it

Poprawka 63
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Unia eksportuje głównie gotowe 
produkty rolne, w tym produkty rolne 
nieobjęte załącznikiem I do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(„Traktatu”). Należy zatem objąć 
systemem informacji i promocji niektóre 
artykuły spożywcze wytworzone w oparciu 
o produkty rolne, z zapewnieniem 
spójności z innymi systemami wspólnej 
polityki rolnej („WPR”), takimi jak 

(6) Unia eksportuje głównie gotowe 
produkty rolne, w tym produkty rolne 
nieobjęte załącznikiem I do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(„Traktatu”). Należy zatem stosować 
system informacji i promocji do załącznika 
I i objąć nim nowe przetworzone artykuły 
spożywcze, które nie są objęte zakresem 
załącznika I do Traktatu. Takie artykuły 
spożywcze powinny być spójne z innymi 
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europejskie systemy jakości, w ramach 
których przewidziano już mechanizmy 
obejmujące te artykuły.

systemami wspólnej polityki rolnej 
(„WPR”), takimi jak europejskie lub 
krajowe systemy jakości, w ramach 
których przewidziano już mechanizmy 
obejmujące te artykuły.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z celów wniosku jest wykorzystanie działań informacyjnych na rynku wewnętrznym do 
podnoszenia wiedzy o wysokich standardach, bezpieczeństwie, aspektach zdrowia i 
dobrostanu zwierząt w kontekście wytwarzania europejskich produktów rolno-spożywczych.
Aby osiągnąć ten cel, wytworzyć wartość dodaną i podkreślić różnorodność europejskich 
produktów rolnych, należy uwzględnić w art. 2 lit. b) i art. 3 również działania dotyczące 
krajowych systemów jakości, jak to ma miejsce w istniejących przepisach.

Poprawka 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Unia eksportuje głównie gotowe 
produkty rolne, w tym produkty rolne 
nieobjęte załącznikiem I do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(„Traktatu”). Należy zatem objąć 
systemem informacji i promocji niektóre 
artykuły spożywcze wytworzone w oparciu 
o produkty rolne, z zapewnieniem 
spójności z innymi systemami wspólnej 
polityki rolnej („WPR”), takimi jak 
europejskie systemy jakości, w ramach 
których przewidziano już mechanizmy 
obejmujące te artykuły.

(6) Unia eksportuje głównie gotowe 
produkty rolne, w tym produkty rolne 
nieobjęte załącznikiem I do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(„Traktatu”). Należy zatem objąć 
systemem informacji i promocji niektóre 
artykuły spożywcze wytworzone w oparciu 
o produkty rolne, z zapewnieniem 
spójności z innymi systemami wspólnej 
polityki rolnej („WPR”), takimi jak 
europejskie systemy jakości, w ramach 
których przewidziano już mechanizmy 
obejmujące te artykuły, ponieważ systemy 
wspólnej polityki rolnej (WPR) pozwalają 
na uwolnienie i wykorzystanie potencjału 
europejskiego sektora rolnego i rolno-
spożywczego.

Or. ro
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Poprawka 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Unia eksportuje głównie gotowe 
produkty rolne, w tym produkty rolne 
nieobjęte załącznikiem I do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(„Traktatu”). Należy zatem objąć 
systemem informacji i promocji niektóre 
artykuły spożywcze wytworzone w oparciu 
o produkty rolne, z zapewnieniem 
spójności z innymi systemami wspólnej 
polityki rolnej („WPR”), takimi jak 
europejskie systemy jakości, w ramach 
których przewidziano już mechanizmy 
obejmujące te artykuły.

(6) Unia eksportuje głównie gotowe 
produkty rolne, w tym produkty rolne 
nieobjęte załącznikiem I do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(„Traktatu”). Należy zatem objąć 
systemem informacji i promocji niektóre 
produkty rolne i artykuły spożywcze, z 
zapewnieniem spójności z innymi 
systemami wspólnej polityki rolnej 
(„WPR”), takimi jak europejskie systemy 
jakości, w ramach których przewidziano 
już mechanizmy obejmujące te artykuły.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest ujęcie całego zakresu stosowania, czyli produktów o chronionej nazwie 
pochodzenia (ChNP), chronionym oznaczeniu geograficznym (ChOG), będących 
gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS) i produktów ekologicznych, 
wymienionych w rozporządzeniach (UE) nr1151/2012 oraz (WE) nr 834/2007.

Poprawka 66
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Przekazywanie informacji na temat 
win produkowanych w Unii i promocja 
tych win stanowią jeden z najważniejszych 
środków zawartych w programach 
wsparcia dla sektora wina przewidzianych 

skreślony
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w ramach WPR. W związku z tym należy 
ograniczyć możliwość obejmowania win 
działaniami informacyjnymi i 
promocyjnymi w ramach niniejszego 
systemu jedynie do przypadków, w których 
wino jest powiązane z innym produktem 
rolnym lub artykułem spożywczym.

Or. fi

Uzasadnienie

Ze względu na poważne konsekwencje spożywania alkoholu mające wpływ na zdrowie 
obywateli UE nie powinna wspierać jego sprzedaży.

Poprawka 67
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Przekazywanie informacji na temat 
win produkowanych w Unii i promocja 
tych win stanowią jeden z najważniejszych 
środków zawartych w programach 
wsparcia dla sektora wina przewidzianych 
w ramach WPR. W związku z tym należy 
ograniczyć możliwość obejmowania win 
działaniami informacyjnymi i 
promocyjnymi w ramach niniejszego 
systemu jedynie do przypadków, w których 
wino jest powiązane z innym produktem 
rolnym lub artykułem spożywczym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

UE nie powinna finansować promocji alkoholu. Byłoby to niespójne z działaniami unijnymi w 
obszarze zapobiegania nadużywaniu alkoholu i sprzeczne z szeregiem innych działań 
politycznych podejmowanych przez UE, tj. z unijną polityką zdrowia publicznego, unijną 
strategią antyalkoholową i zaangażowaniem UE w działania WHO (globalna strategia 
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antyalkoholowa WHO).

Poprawka 68
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy 
szczegółowe w celu wykonania 75 % 
szacowanych wydatków, aby wspierać 
realizację większej liczby działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących unijnych produktów rolnych 
w państwach trzecich, w szczególności 
poprzez zwiększenie wsparcia 
finansowego.

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy 
szczegółowe, aby wspierać realizację 
większej liczby działań informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących unijnych 
produktów rolnych w państwach trzecich, 
w szczególności poprzez zwiększenie 
wsparcia finansowego.

Or. pt

Poprawka 69
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy
szczegółowe w celu wykonania 75 % 

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy zatem ustanowić przepisy 
szczegółowe, aby wspierać realizację 
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szacowanych wydatków, aby wspierać 
realizację większej liczby działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących unijnych produktów rolnych 
w państwach trzecich, w szczególności 
poprzez zwiększenie wsparcia 
finansowego.

większej liczby działań informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących unijnych 
produktów rolnych w państwach trzecich, 
w szczególności poprzez zwiększenie 
wsparcia finansowego.

Or. pt

Poprawka 70
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy 
szczegółowe w celu wykonania 75 % 
szacowanych wydatków, aby wspierać 
realizację większej liczby działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących unijnych produktów rolnych 
w państwach trzecich, w szczególności 
poprzez zwiększenie wsparcia 
finansowego.

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy 
szczegółowe, aby wspierać realizację 
większej liczby działań informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących unijnych 
produktów rolnych w państwach trzecich, 
w szczególności poprzez zwiększenie 
wsparcia finansowego.

Or. it

Poprawka 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy 
szczegółowe w celu wykonania 75 % 
szacowanych wydatków, aby wspierać 
realizację większej liczby działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących unijnych produktów rolnych 
w państwach trzecich, w szczególności 
poprzez zwiększenie wsparcia 
finansowego.

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy, aby 
wspierać realizację większej liczby działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących unijnych produktów rolnych 
w państwach trzecich, w szczególności 
poprzez zwiększenie wsparcia 
finansowego.

Or. it

Poprawka 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy 
szczegółowe w celu wykonania 75 % 
szacowanych wydatków, aby wspierać 
realizację większej liczby działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących unijnych produktów rolnych 
w państwach trzecich, w szczególności 
poprzez zwiększenie wsparcia 
finansowego.

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy 
szczegółowe, aby wspierać realizację 
większej liczby działań informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących unijnych 
produktów rolnych w państwach trzecich, 
w szczególności poprzez zwiększenie 
wsparcia finansowego.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zachować równowagę między operacjami. Aby rynek europejski dobrze funkcjonował i 
był skuteczny, potrzebne są działania informacyjne wspierające rozwój, a zatem programy 
realizowane w państwach trzecich nie powinny być traktowane priorytetowo względem 
rynków wewnętrznych.

Poprawka 73
George Lyon, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy 
szczegółowe w celu wykonania 75 % 
szacowanych wydatków, aby wspierać 
realizację większej liczby działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących unijnych produktów rolnych 
w państwach trzecich, w szczególności 
poprzez zwiększenie wsparcia 
finansowego.

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Aby zatem wspierać realizację 
większej liczby działań informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących unijnych 
produktów rolnych w państwach trzecich,
co najmniej 75 % środków budżetowych 
na działania informacyjne i promocyjne 
zostanie przeznaczonych na działania w 
państwach trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Przy dużej liczbie unijnych umów handlowych istnieje duży potencjał wywozu unijnych 
produktów rolnych na rozwijające się rynki państw trzecich. Powinno to służyć raczej 
zapewnieniu UE dodatkowych dochodów UE, a nie redystrybucji dochodów w Unii. 
Koncentrując działania promocyjne na państwach trzecich, możemy wspierać wywóz, wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie. W ten sposób zapewnimy wzrost dochodów wewnętrznych.

Poprawka 74
James Nicholson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy 
szczegółowe w celu wykonania 75 % 
szacowanych wydatków, aby wspierać 
realizację większej liczby działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących unijnych produktów rolnych 
w państwach trzecich, w szczególności 
poprzez zwiększenie wsparcia 
finansowego.

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy 
szczegółowe w celu wykonania 85 % 
szacowanych wydatków, aby wspierać 
realizację większej liczby działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących unijnych produktów rolnych 
w państwach trzecich, w szczególności 
poprzez zwiększenie wsparcia 
finansowego.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ulega wątpliwości, że największy potencjał wzrostu występuje na rynkach zewnętrznych. 
Przy budżecie wynoszącym aż 200 mln EUR możemy pozwolić sobie na utrzymanie obecnych 
akceptowalnych poziomów wewnętrznej informacji i promocji oraz zwiększyć wydatki 
zewnętrzne do co najmniej 85%.

Poprawka 75
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy 

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy 
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szczegółowe w celu wykonania 75 % 
szacowanych wydatków, aby wspierać 
realizację większej liczby działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących unijnych produktów rolnych 
w państwach trzecich, w szczególności 
poprzez zwiększenie wsparcia 
finansowego.

szczegółowe w celu stopniowego
wykonania do 2020 r. 70 % szacowanych 
wydatków, aby wspierać realizację 
większej liczby działań informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących unijnych 
produktów rolnych w państwach trzecich, 
w szczególności poprzez zwiększenie 
wsparcia finansowego.

Or. es

Poprawka 76
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy 
szczegółowe w celu wykonania 75 % 
szacowanych wydatków, aby wspierać 
realizację większej liczby działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących unijnych produktów rolnych 
w państwach trzecich, w szczególności 
poprzez zwiększenie wsparcia 
finansowego.

(8) W latach 2001–2011 zaledwie 30 % 
budżetu przeznaczonego na działania 
informacyjne i promocyjne prowadzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
dotyczyło rynków państw trzecich, podczas 
gdy rynki te oferują znaczny potencjał 
wzrostu. Należy ustanowić przepisy 
szczegółowe w celu wykonania 50 % 
szacowanych wydatków, aby wspierać 
realizację większej liczby działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących unijnych produktów rolnych 
w państwach trzecich, w szczególności 
poprzez zwiększenie wsparcia 
finansowego.

Or. pl

Uzasadnienie

Promocja produktów europejskich jest równie istotna na rynku UE, jak i w krajach trzecich. 
Ze statystyk wynika, że jedynie niewielki odsetek Europejczyków rozpoznaje oznakowanie 
produktów o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym. 
Trzeba mieć przy tym na uwadze, że podmioty używające tych oznaczeń to często małe lub 
wręcz mikroprzedsiębiorstwa, o bardzo ograniczonych środkach informacyjnych i 
promocyjnych swoich wyrobów.
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Poprawka 77
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Komisja podejmuje działania 
zmierzające do finansowania programów 
promocyjnych z państw członkowskich w 
kwocie odpowiadającej udziałowi 
produkcji rolnej danego państwa 
członkowskiego w całej unijnej produkcji 
rolnej.

Or. en

Poprawka 78
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia należytego 
oddziaływania realizowanych działań 
informacyjnych i promocyjnych należy 
planować tego rodzaju działania w ramach 
programów informacyjnych i 
promocyjnych. Takie programy były 
dotychczas składane przez organizacje 
branżowe i międzybranżowe. Aby 
zwiększyć liczbę i podnieść jakość 
proponowanych działań, należy poszerzyć 
krąg beneficjentów o organizacje 
producentów. Co więcej, Komisja powinna 
mieć możliwość uzupełnienia tych 
programów poprzez realizację działań z 
własnej inicjatywy, przede wszystkim w 
celu przyczynienia się do otwarcia nowych 
rynków.

(9) W celu zapewnienia należytego 
oddziaływania realizowanych działań 
informacyjnych i promocyjnych należy 
planować tego rodzaju działania w ramach 
programów informacyjnych i 
promocyjnych. Takie programy były 
dotychczas składane przez organizacje 
branżowe i międzybranżowe. Aby 
zwiększyć liczbę i podnieść jakość 
proponowanych działań, należy poszerzyć 
krąg beneficjentów o organizacje 
producentów, w tym w oparciu o 
konsultacje z państwami członkowskimi. 
Co więcej, Komisja powinna mieć 
możliwość uzupełnienia tych programów 
poprzez realizację działań z własnej 
inicjatywy, przede wszystkim w celu 
przyczynienia się do otwarcia nowych 
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rynków.

Or. pt

Poprawka 79
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia należytego 
oddziaływania realizowanych działań 
informacyjnych i promocyjnych należy 
planować tego rodzaju działania w ramach 
programów informacyjnych i 
promocyjnych. Takie programy były 
dotychczas składane przez organizacje 
branżowe i międzybranżowe. Aby 
zwiększyć liczbę i podnieść jakość 
proponowanych działań, należy poszerzyć 
krąg beneficjentów o organizacje 
producentów. Co więcej, Komisja powinna 
mieć możliwość uzupełnienia tych 
programów poprzez realizację działań z 
własnej inicjatywy, przede wszystkim w 
celu przyczynienia się do otwarcia nowych 
rynków.

(9) W celu zapewnienia należytego 
oddziaływania realizowanych działań 
informacyjnych i promocyjnych należy 
planować tego rodzaju działania w ramach 
programów informacyjnych i 
promocyjnych. Takie programy były 
dotychczas składane przez organizacje 
branżowe i międzybranżowe. Aby 
zwiększyć liczbę i podnieść jakość 
proponowanych działań, należy poszerzyć 
krąg beneficjentów o organizacje 
producentów, w tym spółdzielnie oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Co 
więcej, Komisja powinna mieć możliwość 
uzupełnienia tych programów poprzez 
realizację działań z własnej inicjatywy, 
przede wszystkim w celu przyczynienia się 
do otwarcia nowych rynków.

Or. pt

Poprawka 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia należytego 
oddziaływania realizowanych działań 
informacyjnych i promocyjnych należy 

(9) W celu zapewnienia należytego 
oddziaływania realizowanych działań 
informacyjnych i promocyjnych należy 
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planować tego rodzaju działania w ramach 
programów informacyjnych i 
promocyjnych. Takie programy były 
dotychczas składane przez organizacje 
branżowe i międzybranżowe. Aby 
zwiększyć liczbę i podnieść jakość 
proponowanych działań, należy poszerzyć 
krąg beneficjentów o organizacje 
producentów. Co więcej, Komisja powinna 
mieć możliwość uzupełnienia tych 
programów poprzez realizację działań z 
własnej inicjatywy, przede wszystkim w 
celu przyczynienia się do otwarcia nowych 
rynków.

planować tego rodzaju działania w ramach 
programów informacyjnych i 
promocyjnych. Takie programy były 
dotychczas składane przez organizacje 
branżowe i międzybranżowe 
reprezentujące jedną zainteresowaną 
branżę lub więcej takich branż. Aby 
zwiększyć liczbę i podnieść jakość 
proponowanych działań, należy poszerzyć 
krąg beneficjentów o organizacje 
producentów. Co więcej, Komisja powinna 
mieć możliwość uzupełnienia tych
programów poprzez realizację działań z 
własnej inicjatywy, przede wszystkim w 
celu przyczynienia się do otwarcia nowych 
rynków.

Or. it

Poprawka 81
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Działania informacyjne i promocyjne 
współfinansowane przez Unię powinny 
mieć konkretny europejski wymiar. W tym 
celu, a także aby uniknąć rozproszenia 
środków i zwiększyć widoczność Europy 
poprzez działania informacyjne i 
promocyjne dotyczące produktów rolnych, 
należy przewidzieć opracowanie programu 
prac, w którym byłyby określone priorytety 
strategiczne tych działań dotyczące 
ukierunkowania na konkretne grupy 
ludności, produkty, tematy lub rynki, jak 
również cechy charakterystyczne 
komunikatów informacyjnych i 
promocyjnych. Komisja uwzględni w 
szczególności przeważający udział małych 
i średnich przedsiębiorstw w sektorze 
rolno-spożywczym, sektory objęte 
środkami wyjątkowymi przewidzianymi w 

(10) Działania informacyjne i promocyjne 
współfinansowane przez Unię powinny 
mieć konkretny europejski wymiar i 
jednakową uwagę w ramach tych działań 
należy poświęcać zarówno rynkowi 
wewnętrznemu, jak i zewnętrznemu, w 
równym stopniu uznając znaczenie 
poziomu lokalnego i regionalnego na 
płaszczyźnie wewnętrznej oraz, na 
płaszczyźnie zewnętrznej, rozwijających 
się rynków światowych. W tym celu, a 
także aby uniknąć rozproszenia środków i 
zwiększyć widoczność Europy poprzez 
działania informacyjne i promocyjne 
dotyczące produktów rolnych, należy 
przewidzieć opracowanie programu prac, 
w którym byłyby określone priorytety 
strategiczne tych działań dotyczące 
ukierunkowania na konkretne grupy 
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art. 154, 155 i 156 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr XXX/20… [z dnia […] r. 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków”) (COM(2011)626)] 
oraz, w przypadku działań 
ukierunkowanych na państwa trzecie, 
umowy o wolnym handlu zawarte w 
ramach polityki handlowej Unii 
Europejskiej.

ludności, produkty, tematy lub rynki, jak 
również cechy charakterystyczne 
komunikatów informacyjnych i 
promocyjnych. Komisja uwzględni w 
szczególności krajowe interesy 
strategiczne, przeważający udział małych i 
średnich przedsiębiorstw w sektorze rolno-
spożywczym, sektory objęte środkami 
wyjątkowymi przewidzianymi w art. 154, 
155 i 156 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/20… 
[z dnia […] r. ustanawiającego wspólną 
organizację rynków produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków”) (COM(2011) 626)] 
oraz, w przypadku działań 
ukierunkowanych na państwa trzecie, 
umowy o wolnym handlu zawarte w 
ramach polityki handlowej Unii 
Europejskiej oraz ich przewidywany wpływ 
na gospodarki lokalne i regionalne.

Or. pt

Poprawka 82
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Działania informacyjne i promocyjne 
współfinansowane przez Unię powinny 
mieć konkretny europejski wymiar. W tym 
celu, a także aby uniknąć rozproszenia 
środków i zwiększyć widoczność Europy 
poprzez działania informacyjne i 
promocyjne dotyczące produktów rolnych, 
należy przewidzieć opracowanie programu 
prac, w którym byłyby określone priorytety 
strategiczne tych działań dotyczące 
ukierunkowania na konkretne grupy 
ludności, produkty, tematy lub rynki, jak 
również cechy charakterystyczne 
komunikatów informacyjnych i 

(10) Działania informacyjne i promocyjne 
współfinansowane przez Unię powinny 
mieć konkretny europejski wymiar. W tym 
celu, a także aby uniknąć rozproszenia 
środków i zwiększyć widoczność Europy 
poprzez działania informacyjne i 
promocyjne dotyczące produktów rolnych, 
należy przewidzieć opracowanie programu 
prac, w którym byłyby określone priorytety 
strategiczne tych działań dotyczące 
ukierunkowania na konkretne grupy 
ludności, produkty, tematy lub rynki, jak 
również cechy charakterystyczne 
komunikatów informacyjnych i 
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promocyjnych. Komisja uwzględni w 
szczególności przeważający udział małych 
i średnich przedsiębiorstw w sektorze 
rolno-spożywczym, sektory objęte 
środkami wyjątkowymi przewidzianymi w 
art. 154, 155 i 156 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr XXX/20… [z dnia […] r. 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków”) (COM(2011)626)] 
oraz, w przypadku działań 
ukierunkowanych na państwa trzecie, 
umowy o wolnym handlu zawarte w 
ramach polityki handlowej Unii 
Europejskiej.

promocyjnych. Komisja uwzględni w 
szczególności przeważający udział małych 
i średnich przedsiębiorstw w sektorze 
rolno-spożywczym, sektory objęte 
środkami wyjątkowymi przewidzianymi w 
art. 154, 155 i 156 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr XXX/20… [z dnia […] r. 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków”) (COM(2011) 626)] 
oraz, w przypadku działań 
ukierunkowanych na państwa trzecie, 
umowy o wolnym handlu zawarte w 
ramach polityki handlowej Unii 
Europejskiej. Program powinien stanowić 
uzupełnienie i gwarantować spójność z 
innymi działaniami podejmowanymi przez 
państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze. Małym i średnim 
przedsiębiorstwom sektora rolno-
spożywczego oraz spółdzielniom powinna 
przysługiwać wyższa stawka 
współfinansowania ze strony Komisji, a 
ich działalność powinna być traktowana w 
sposób priorytetowy.

Or. pt

Poprawka 83
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Działania informacyjne i promocyjne 
współfinansowane przez Unię powinny 
mieć konkretny europejski wymiar. W tym 
celu, a także aby uniknąć rozproszenia 
środków i zwiększyć widoczność Europy
poprzez działania informacyjne i 
promocyjne dotyczące produktów rolnych, 
należy przewidzieć opracowanie programu 

(10) Działania informacyjne i promocyjne 
współfinansowane przez Unię powinny 
mieć konkretny europejski wymiar. W tym 
celu, a także aby uniknąć rozproszenia 
środków i zwiększyć widoczność 
europejskich produktów rolnych poprzez 
działania informacyjne i promocyjne, 
należy przewidzieć opracowanie programu 
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prac, w którym byłyby określone priorytety 
strategiczne tych działań dotyczące 
ukierunkowania na konkretne grupy 
ludności, produkty, tematy lub rynki, jak 
również cechy charakterystyczne 
komunikatów informacyjnych i 
promocyjnych. Komisja uwzględni w 
szczególności przeważający udział małych 
i średnich przedsiębiorstw w sektorze 
rolno-spożywczym, sektory objęte 
środkami wyjątkowymi przewidzianymi w 
art. 154, 155 i 156 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr XXX/20… [z dnia […] r. 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków”) (COM(2011)626)] 
oraz, w przypadku działań 
ukierunkowanych na państwa trzecie, 
umowy o wolnym handlu zawarte w 
ramach polityki handlowej Unii 
Europejskiej.

prac, w którym byłyby określone priorytety 
strategiczne tych działań dotyczące 
ukierunkowania na konkretne grupy 
ludności, produkty, tematy lub rynki, jak 
również cechy charakterystyczne 
komunikatów informacyjnych i 
promocyjnych. Komisja uwzględni w 
szczególności przeważający udział
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw w sektorze rolno-
spożywczym, sektory objęte środkami 
wyjątkowymi przewidzianymi w art. 154, 
155 i 156 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/20… 
[z dnia […] r. ustanawiającego wspólną 
organizację rynków produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków”) (COM(2011) 626)] 
oraz, w przypadku działań 
ukierunkowanych na państwa trzecie, 
umowy o wolnym handlu zawarte w 
ramach polityki handlowej Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Mikroprzedsiębiorstwa reprezentują znaczną część sektora rolno-spożywczego, dlatego 
należy potraktować priorytetowo organizacje, które podejmują wysiłki w celu włączenia 
mikroprzedsiębiorstw mających mniej środków na działania informacyjne i promocyjne.

Poprawka 84
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Działania informacyjne i promocyjne 
współfinansowane przez Unię powinny 
mieć konkretny europejski wymiar. W tym 
celu, a także aby uniknąć rozproszenia 
środków i zwiększyć widoczność Europy 

(10) Działania informacyjne i promocyjne 
współfinansowane przez Unię powinny 
mieć konkretny europejski wymiar. W tym 
celu, a także aby uniknąć rozproszenia 
środków i zwiększyć widoczność Europy 
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poprzez działania informacyjne i 
promocyjne dotyczące produktów rolnych, 
należy przewidzieć opracowanie programu 
prac, w którym byłyby określone priorytety 
strategiczne tych działań dotyczące 
ukierunkowania na konkretne grupy 
ludności, produkty, tematy lub rynki, jak 
również cechy charakterystyczne 
komunikatów informacyjnych i 
promocyjnych. Komisja uwzględni w 
szczególności przeważający udział małych 
i średnich przedsiębiorstw w sektorze 
rolno-spożywczym, sektory objęte 
środkami wyjątkowymi przewidzianymi w 
art. 154, 155 i 156 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
XXX/20… [z dnia […] r. ustanawiającego 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych („rozporządzenie o jednolitej 
wspólnej organizacji rynków”) 
(COM(2011)626)] oraz, w przypadku 
działań ukierunkowanych na państwa 
trzecie, umowy o wolnym handlu zawarte 
w ramach polityki handlowej Unii 
Europejskiej.

poprzez działania informacyjne i 
promocyjne dotyczące produktów rolno-
spożywczych, należy przewidzieć 
opracowanie programu prac, w którym 
byłyby określone priorytety strategiczne 
tych działań dotyczące ukierunkowania na 
konkretne grupy ludności, produkty, 
tematy lub rynki, jak również cechy 
charakterystyczne komunikatów 
informacyjnych i promocyjnych. Komisja 
uwzględni w szczególności przeważający 
udział małych i średnich przedsiębiorstw w 
sektorze rolno-spożywczym, sektory objęte 
środkami wyjątkowymi przewidzianymi w 
art. 154, 155 i 156 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
XXX/20… [z dnia […] r. ustanawiającego 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych („rozporządzenie o jednolitej 
wspólnej organizacji rynków”) 
(COM(2011) 626)] oraz, w przypadku 
działań ukierunkowanych na państwa 
trzecie, umowy o wolnym handlu zawarte 
w ramach polityki handlowej Unii 
Europejskiej.

Or. es

Poprawka 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Program prac przygotowany przez 
Komisję powinien opierać się na celach 
wyznaczonych w niniejszym 
rozporządzeniu, które obejmują wzrost
udziału produktów europejskich w rynku, 
poprawę ich konkurencyjności i otwarcie 
nowych rynków, zwłaszcza w tych 
sektorach, które są w największym stopniu 
odczuwają skutki umów handlowych, a 
także informowanie konsumentów o 
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wysokich standardach ustanowionych w 
przepisach unijnych w odniesieniu do 
unijnych produktów oraz lepsze 
uznawanie europejskich systemów jakości 
(ChOG, ChNP, gwarantowana tradycyjna 
specjalność, produkt ekologiczny) i 
większą wiedzę na ich temat.

Or. en

Poprawka 86
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Polityka informacyjna i promocyjna 
powinna bazować na czterech głównych 
celach: zwiększeniu europejskiej wartości 
dodanej w sektorze rolno-spożywczym; 
zapewnieniu większej atrakcyjności i 
zwiększeniu pewności oddziaływania; 
uproszczeniu zasad zarządzania oraz 
zwiększeniu synergii między 
poszczególnymi narzędziami 
promocyjnymi.

Or. pt

Poprawka 87
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Jest konieczne, aby poza działaniami 
informacyjnymi i promocyjnymi Komisja 
rozwijała i koordynowała usługi wsparcia 
technicznego na szczeblu europejskim, aby 
ułatwić podmiotom uczestnictwo we 

(12) Jest konieczne, aby poza działaniami 
informacyjnymi i promocyjnymi Komisja 
rozwijała i koordynowała usługi wsparcia 
technicznego na szczeblu europejskim, aby 
informować podmioty o rodzaju 
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współfinansowanych programach, 
realizację skutecznych kampanii lub 
rozwijanie działalności eksportowej.

programów, do których mogą mieć dostęp 
i ułatwić im uczestnictwo we 
współfinansowanych programach, 
realizację skutecznych kampanii lub 
rozwijanie działalności eksportowej.

Or. fr

Poprawka 88
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Jest konieczne, aby poza działaniami 
informacyjnymi i promocyjnymi Komisja 
rozwijała i koordynowała usługi wsparcia 
technicznego na szczeblu europejskim, aby 
ułatwić podmiotom uczestnictwo we 
współfinansowanych programach, 
realizację skutecznych kampanii lub 
rozwijanie działalności eksportowej.

(12) Jest konieczne, aby poza działaniami 
informacyjnymi i promocyjnymi Komisja 
rozwijała i koordynowała usługi wsparcia 
technicznego na szczeblu europejskim, 
uwzględniając specyfikę każdego państwa,
aby ułatwić podmiotom uczestnictwo we 
współfinansowanych programach, 
realizację skutecznych kampanii lub 
rozwijanie działalności eksportowej. 
Ponadto wskazane i konieczne jest, aby 
Komisja opracowała proste i kompletne
instrukcje, które pomogą potencjalnym 
beneficjentom działać zgodnie z zasadami 
i procedurami tej polityki.

Or. pt

Poprawka 89
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Ponadto podkreśla się konieczność 
przyznania większej ilości środków na cele 
tej polityki oraz zwiększenia elastyczności 
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programów w celu ich dostosowania do 
zmiennych warunków rynkowych 
panujących na etapie realizacji. 
Jednocześnie należy ograniczyć poziom 
szczegółowości wymagany przy
przedstawianiu programów.

Or. pt

Poprawka 90
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Działania informacyjne i promocyjne 
dotyczące produktów rolnych
współfinansowane przez Unię nie mogą 
być ukierunkowane na konkretny znak 
towarowy ani określone pochodzenie 
produktu. Niemniej jednak wskazanie 
znaku towarowego lub pochodzenia może 
spełniać rolę dźwigni w ramach działań 
promocyjnych, zwłaszcza w państwach 
trzecich. Należy zatem, w poszanowaniu 
szczegółowych warunków, jakie zostaną 
ustanowione, a zwłaszcza praw do ochrony 
własności przemysłowej, przewidzieć 
możliwość zwiększenia widoczności 
znaków towarowych i pochodzenia 
produktów, zachowując jednocześnie 
właściwą równowagę poprzez podkreślenie 
ogólnych komunikatów ukierunkowanych 
na istotne cechy unijnych produktów 
rolnych i artykułów spożywczych 
wytworzonych w oparciu o produkty rolne.

(13) Działania informacyjne i promocyjne 
dotyczące produktów rolno-spożywczych
współfinansowane przez Unię nie mogą 
być ukierunkowane na konkretny znak 
towarowy ani określone pochodzenie 
produktu. Niemniej jednak wskazanie
znaku towarowego lub pochodzenia może 
spełniać rolę dźwigni w ramach działań 
promocyjnych, zwłaszcza w państwach 
trzecich. Należy zatem, w poszanowaniu 
szczegółowych warunków, jakie zostaną 
ustanowione, a zwłaszcza praw do ochrony 
własności przemysłowej, przewidzieć 
możliwość zwiększenia widoczności 
znaków towarowych i pochodzenia 
produktów, zachowując jednocześnie 
właściwą równowagę poprzez podkreślenie 
ogólnych komunikatów ukierunkowanych 
na istotne cechy unijnych produktów 
rolnych i artykułów spożywczych 
wytworzonych w oparciu o produkty rolne.

Or. es

Poprawka 91
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Unia stawia sobie za cel uproszczenie 
ram prawnych WPR. Podejście to powinno 
zostać zastosowane także w odniesieniu do 
rozporządzenia w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych. Należy 
zwłaszcza dokonać przeglądu zasad 
zarządzania administracyjnego 
programami informacyjnymi i 
promocyjnymi w celu uproszczenia tych 
zasad oraz umożliwienia Komisji 
ustanowienia przepisów i procedur 
regulujących składanie i wybór propozycji 
programów.

(14) Unia stawia sobie za cel uproszczenie 
ram prawnych WPR. Podejście to powinno 
zostać zastosowane także w odniesieniu do 
rozporządzenia w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych. Należy 
zwłaszcza dokonać przeglądu zasad 
zarządzania administracyjnego 
programami informacyjnymi i 
promocyjnymi w celu uproszczenia tych 
zasad oraz umożliwienia Komisji 
ustanowienia przepisów i procedur 
regulujących składanie i wybór propozycji 
programów, po uwzględnieniu interesów 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. pt

Poprawka 92
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy ustalić kryteria finansowania 
działań. Zgodnie z ogólną zasadą Unia 
powinna pokrywać tylko część kosztów 
programów, tak aby uczynić 
odpowiedzialnymi zainteresowane 
organizacje inicjujące. Niektóre koszty 
administracyjne i personelu, niezwiązane z 
wdrażaniem WPR, stanowią integralną 
część działań informacyjnych i 
promocyjnych i będą mogły kwalifikować 
się do finansowania unijnego.

(16) Należy ustalić kryteria finansowania 
działań. Zgodnie z ogólną zasadą Unia i 
dane państwo członkowskie powinny 
współfinansować część kosztów 
programów, a nie pokrywać je w całości, 
tak aby uczynić odpowiedzialnymi 
zainteresowane organizacje inicjujące.
Podczas kryzysu w sektorze rolnym należy 
umożliwić zwiększenie poziomu
współfinansowania ze środków Unii 
Europejskiej do 100 %. W takim 
przypadku poza zwykłą procedurą należy 
umożliwić przyjęcie środków kryzysowych. 
Niektóre koszty administracyjne i 
personelu, niezwiązane z wdrażaniem 
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WPR, stanowią integralną część działań 
informacyjnych i promocyjnych i będą 
mogły kwalifikować się do finansowania 
unijnego.

Or. de

Poprawka 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy ustalić kryteria finansowania 
działań. Zgodnie z ogólną zasadą Unia 
powinna pokrywać tylko część kosztów 
programów, tak aby uczynić 
odpowiedzialnymi zainteresowane 
organizacje inicjujące. Niektóre koszty 
administracyjne i personelu, niezwiązane z 
wdrażaniem WPR, stanowią integralną 
część działań informacyjnych i 
promocyjnych i będą mogły kwalifikować 
się do finansowania unijnego.

(16) Należy ustalić kryteria finansowania 
działań. Zgodnie z ogólną zasadą Unia 
powinna pokrywać tylko część kosztów 
programów, tak aby uczynić 
odpowiedzialnymi zainteresowane 
organizacje inicjujące. Kraje członkowskie 
mogą pokrywać część kosztów 
programów. Niektóre koszty 
administracyjne i personelu, niezwiązane z 
wdrażaniem WPR, stanowią integralną 
część działań informacyjnych i 
promocyjnych i będą mogły kwalifikować 
się do finansowania unijnego.

Or. pl

Uzasadnienie

Dla pełnej realizacji celu wsparcia europejskiego sektora rolnego konieczne jest 
wykorzystanie dodatkowych środków pochodzących z państw członkowskich.

Poprawka 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy ustalić kryteria finansowania 
działań. Zgodnie z ogólną zasadą Unia 
powinna pokrywać tylko część kosztów 
programów, tak aby uczynić 
odpowiedzialnymi zainteresowane 
organizacje inicjujące. Niektóre koszty 
administracyjne i personelu, niezwiązane z 
wdrażaniem WPR, stanowią integralną 
część działań informacyjnych i 
promocyjnych i będą mogły kwalifikować 
się do finansowania unijnego.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 95
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy ustalić kryteria finansowania 
działań. Zgodnie z ogólną zasadą Unia 
powinna pokrywać tylko część kosztów 
programów, tak aby uczynić 
odpowiedzialnymi zainteresowane 
organizacje inicjujące. Niektóre koszty 
administracyjne i personelu, niezwiązane z 
wdrażaniem WPR, stanowią integralną 
część działań informacyjnych i 
promocyjnych i będą mogły kwalifikować 
się do finansowania unijnego.

(16) Należy ustalić kryteria finansowania 
działań. Zgodnie z ogólną zasadą Unia 
powinna pokrywać tylko część kosztów 
programów, tak aby uczynić 
odpowiedzialnymi zainteresowane 
organizacje inicjujące. Niektóre koszty 
administracyjne i personelu, niezwiązane z 
wdrażaniem WPR, stanowią integralną 
część działań informacyjnych i 
promocyjnych i będą mogły kwalifikować 
się do finansowania unijnego. 
Współfinansowania ze strony Unii nie 
można w żadnym wypadku zwiększyć do 
poziomu 100 %.

Or. nl

Poprawka 96
Luís Paulo Alves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy ustalić kryteria finansowania 
działań. Zgodnie z ogólną zasadą Unia 
powinna pokrywać tylko część kosztów 
programów, tak aby uczynić 
odpowiedzialnymi zainteresowane 
organizacje inicjujące. Niektóre koszty 
administracyjne i personelu, niezwiązane z 
wdrażaniem WPR, stanowią integralną 
część działań informacyjnych i 
promocyjnych i będą mogły kwalifikować 
się do finansowania unijnego.

(16) Należy ustalić kryteria finansowania 
działań. Zgodnie z ogólną zasadą Unia 
powinna pokrywać tylko część kosztów 
programów, tak aby uczynić 
odpowiedzialnymi zainteresowane 
organizacje inicjujące. Niektóre koszty 
administracyjne i personelu, niezwiązane z 
wdrażaniem WPR, stanowią integralną 
część działań informacyjnych i 
promocyjnych i będą mogły kwalifikować 
się do finansowania unijnego. Państwa 
członkowskie również mogą finansować 
część kosztów.

Or. pt

Poprawka 97
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Należy rozważyć możliwość 
promocji pochodzenia produktów, które 
nie są objęte oznaczeniami jakościowymi, 
poprzez podkreślanie ich cech i jakości.

Or. pt

Poprawka 98
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18



PE529.733v01-00 36/156 AM\1019268PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zapewnić spójność i skuteczność 
działań przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, jak również należyte 
zarządzanie nimi oraz efektywne 
wykorzystanie środków unijnych, zgodnie 
z art. 290 Traktatu należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów w 
odniesieniu do szczegółowych warunków 
dotyczących widoczności znaków 
towarowych i oznaczeń pochodzenia 
produktów, kryteriów kwalifikowalności 
organizacji inicjujących, warunków 
przeprowadzania procedury konkursowej 
w celu wyłonienia organów wdrażających 
oraz warunków, zgodnie z którymi 
organizacja inicjująca może sama zostać 
upoważniona do realizacji pewnych części 
programu czy wreszcie szczegółowych 
warunków kwalifikowalności kosztów 
działań informacyjnych i promocyjnych w 
przypadku programów prostych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z udziałem 
ekspertów zewnętrznych. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(18) Aby zapewnić spójność i skuteczność 
działań przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, jak również należyte 
zarządzanie nimi oraz efektywne 
wykorzystanie środków unijnych, zgodnie 
z art. 290 Traktatu należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów w 
odniesieniu do szczegółowych warunków 
dotyczących widoczności znaków 
towarowych i warunków, zgodnie z 
którymi organizacja inicjująca może sama 
zostać upoważniona do realizacji pewnych 
części programu. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym z udziałem ekspertów 
zewnętrznych. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zapewnić spójność i skuteczność 
działań przewidzianych w niniejszym 

(18) Aby zapewnić spójność i skuteczność 
działań przewidzianych w niniejszym 
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rozporządzeniu, jak również należyte 
zarządzanie nimi oraz efektywne 
wykorzystanie środków unijnych, zgodnie 
z art. 290 Traktatu należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów w 
odniesieniu do szczegółowych warunków 
dotyczących widoczności znaków 
towarowych i oznaczeń pochodzenia 
produktów, kryteriów kwalifikowalności 
organizacji inicjujących, warunków 
przeprowadzania procedury konkursowej 
w celu wyłonienia organów wdrażających 
oraz warunków, zgodnie z którymi 
organizacja inicjująca może sama zostać 
upoważniona do realizacji pewnych części 
programu czy wreszcie szczegółowych 
warunków kwalifikowalności kosztów 
działań informacyjnych i promocyjnych w 
przypadku programów prostych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z udziałem 
ekspertów zewnętrznych. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

rozporządzeniu, jak również należyte 
zarządzanie nimi oraz efektywne 
wykorzystanie środków unijnych, zgodnie 
z art. 290 Traktatu należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów w 
odniesieniu do szczegółowych warunków 
dotyczących widoczności znaków 
towarowych i oznaczeń pochodzenia 
produktów, kryteriów kwalifikowalności 
organizacji inicjujących, warunków 
przeprowadzania procedury konkursowej 
w celu wyłonienia organów wdrażających 
oraz warunków, zgodnie z którymi 
organizacja inicjująca może sama zostać 
upoważniona do realizacji pewnych części 
programu, programów prac określających
priorytety strategiczne czy wreszcie 
szczegółowych warunków 
kwalifikowalności kosztów działań 
informacyjnych i promocyjnych w 
przypadku programów prostych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z udziałem 
ekspertów zewnętrznych. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 100
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zapewnić spójność i skuteczność 
działań przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, jak również należyte 
zarządzanie nimi oraz efektywne 
wykorzystanie środków unijnych, zgodnie 

(18) Aby zapewnić spójność i skuteczność 
działań przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, jak również należyte 
zarządzanie nimi oraz efektywne 
wykorzystanie środków unijnych, zgodnie 
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z art. 290 Traktatu należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów w 
odniesieniu do szczegółowych warunków 
dotyczących widoczności znaków 
towarowych i oznaczeń pochodzenia 
produktów, kryteriów kwalifikowalności 
organizacji inicjujących, warunków 
przeprowadzania procedury konkursowej 
w celu wyłonienia organów wdrażających 
oraz warunków, zgodnie z którymi 
organizacja inicjująca może sama zostać 
upoważniona do realizacji pewnych części 
programu czy wreszcie szczegółowych 
warunków kwalifikowalności kosztów 
działań informacyjnych i promocyjnych w 
przypadku programów prostych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z udziałem
ekspertów zewnętrznych. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

z art. 290 Traktatu należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów w 
odniesieniu do szczegółowych warunków 
dotyczących widoczności znaków 
towarowych i oznaczeń pochodzenia 
produktów, kryteriów kwalifikowalności 
organizacji inicjujących, warunków 
przeprowadzania procedury konkursowej 
w celu wyłonienia organów wdrażających 
oraz warunków, zgodnie z którymi 
organizacja inicjująca może sama zostać 
upoważniona do realizacji pewnych części 
programu czy wreszcie szczegółowych 
warunków kwalifikowalności kosztów 
działań informacyjnych i promocyjnych w 
przypadku programów prostych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie
ekspertów, państw członkowskich itp. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. pt

Poprawka 101
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby zapewnić spójność i skuteczność 
działań przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, jak również należyte 
zarządzanie nimi oraz efektywne 
wykorzystanie środków unijnych, zgodnie 
z art. 290 Traktatu należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów w 
odniesieniu do szczegółowych warunków 
dotyczących widoczności znaków 
towarowych i oznaczeń pochodzenia 

(18) Aby zapewnić spójność i skuteczność 
działań przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, jak również należyte 
zarządzanie nimi oraz efektywne 
wykorzystanie środków unijnych, zgodnie 
z art. 290 Traktatu należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów w 
odniesieniu do szczegółowych warunków 
dotyczących widoczności znaków 
towarowych i oznaczeń pochodzenia 
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produktów, kryteriów kwalifikowalności 
organizacji inicjujących, warunków 
przeprowadzania procedury konkursowej 
w celu wyłonienia organów wdrażających 
oraz warunków, zgodnie z którymi 
organizacja inicjująca może sama zostać 
upoważniona do realizacji pewnych części 
programu czy wreszcie szczegółowych 
warunków kwalifikowalności kosztów 
działań informacyjnych i promocyjnych w 
przypadku programów prostych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z udziałem 
ekspertów zewnętrznych. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

produktów, kryteriów kwalifikowalności 
organizacji inicjujących, warunków 
przeprowadzania procedury konkursowej 
w celu wyłonienia organów wdrażających 
oraz warunków, zgodnie z którymi 
organizacja inicjująca może sama zostać 
upoważniona do realizacji pewnych części 
programu czy wreszcie szczegółowych 
warunków kwalifikowalności kosztów 
działań informacyjnych i promocyjnych w 
przypadku programów prostych. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z udziałem 
ekspertów zewnętrznych i ekspertów z 
państw członkowskich. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 102
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby ułatwić przejście od systemu 
wprowadzonego rozporządzeniem (WE) 
nr 3/2008 do systemu ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z 
art. 290 Traktatu należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów w 
odniesieniu do ustanowienia przepisów 
przejściowych między przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 3/2008 a 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

(19) Aby ułatwić przejście od systemu 
wprowadzonego rozporządzeniem (WE) 
nr 3/2008 do systemu ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem, należy
powierzyć Komisji uprawnienia
wykonawcze w celu ustanowienia 
przepisów przejściowych między 
przepisami rozporządzenia (WE) nr 3/2008 
a przepisami niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 103
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapewnić jednolite warunki 
wykonywania niniejszego rozporządzenia 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze w celu przyjęcia aktów 
wykonawczych dotyczących: programu
prac określającego priorytety strategiczne, 
wyboru programów prostych, warunków 
realizacji, monitorowania i kontroli 
programów prostych, zasad odnoszących 
się do zawierania umów dotyczących 
wdrażania programów prostych wybranych 
na mocy niniejszego rozporządzenia, jak 
również wspólnych ram oceny skutków 
programów. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/201117.

(20) Aby zapewnić jednolite warunki 
wykonywania niniejszego rozporządzenia,
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze w celu przyjęcia aktów 
wykonawczych dotyczących: programów
prac określających priorytety strategiczne, 
wyboru programów prostych, warunków 
realizacji, monitorowania i kontroli 
programów prostych, zasad odnoszących 
się do zawierania umów dotyczących 
wdrażania programów prostych wybranych 
na mocy niniejszego rozporządzenia, 
szczegółowych warunków oznaczenia
pochodzenia produktu, kryteriów 
kwalifikowalności organizacji 
inicjujących, warunków przeprowadzania 
procedury konkursowej w celu wyłonienia 
organów wdrażających, szczegółowych 
warunków kwalifikowalności kosztów 
działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących programów, jak również 
wspólnych ram oceny skutków 
programów. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/201117.

__________________ __________________
17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Or. en
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Poprawka 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapewnić jednolite warunki 
wykonywania niniejszego rozporządzenia 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze w celu przyjęcia aktów
wykonawczych dotyczących: programu 
prac określającego priorytety strategiczne,
wyboru programów prostych, warunków 
realizacji, monitorowania i kontroli 
programów prostych, zasad odnoszących 
się do zawierania umów dotyczących 
wdrażania programów prostych wybranych 
na mocy niniejszego rozporządzenia, jak 
również wspólnych ram oceny skutków 
programów. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/201117.

(20) Aby zapewnić jednolite warunki 
wykonywania niniejszego rozporządzenia,
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze w celu przyjęcia aktów 
wykonawczych dotyczących: wyboru 
programów prostych, warunków realizacji, 
monitorowania i kontroli programów 
prostych, zasad odnoszących się do 
zawierania umów dotyczących wdrażania 
programów prostych wybranych na mocy 
niniejszego rozporządzenia, jak również 
wspólnych ram oceny skutków 
programów. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/201117.

__________________ __________________
17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Or. en

Poprawka 105
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapewnić jednolite warunki 
wykonywania niniejszego rozporządzenia 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze w celu przyjęcia aktów 
wykonawczych dotyczących: programu 
prac określającego priorytety strategiczne, 
wyboru programów prostych, warunków 
realizacji, monitorowania i kontroli 
programów prostych, zasad odnoszących 
się do zawierania umów dotyczących 
wdrażania programów prostych wybranych 
na mocy niniejszego rozporządzenia, jak 
również wspólnych ram oceny skutków 
programów. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/201117.

(20) Aby zapewnić jednolite warunki 
wykonywania niniejszego rozporządzenia,
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze w celu przyjęcia aktów 
wykonawczych dotyczących: programu 
prac określającego priorytety strategiczne 
na podstawie informacji udzielonych 
przez państwa członkowskie, wyboru 
programów prostych, warunków realizacji, 
monitorowania i kontroli programów 
prostych, zasad odnoszących się do 
zawierania umów dotyczących wdrażania 
programów prostych wybranych na mocy 
niniejszego rozporządzenia, jak również 
wspólnych ram oceny skutków 
programów. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/201117.

__________________ __________________
17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Or. pt

Poprawka 106
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania informacyjne i promocyjne 
dotyczące produktów rolnych i niektórych 
artykułów spożywczych wytworzonych w 

Działania informacyjne i promocyjne 
dotyczące produktów rolnych i niektórych 
artykułów spożywczych wytworzonych w 
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oparciu o produkty rolne (zwane dalej 
„działaniami informacyjnymi i 
promocyjnymi”), prowadzone na rynku 
wewnętrznym lub w państwach trzecich 
mogą być finansowane w całości lub 
częściowo z budżetu Unii na warunkach 
przewidzianych niniejszym 
rozporządzeniem.

oparciu o produkty rolne (zwane dalej 
„działaniami informacyjnymi i 
promocyjnymi”) powinny być traktowane 
w jednakowy sposób, niezależnie od tego, 
czy prowadzone są na rynku 
wewnętrznym, na szczeblu europejskim, 
krajowym, regionalnym lub lokalnym, czy 
też w państwach trzecich, w tym
należących do rozwijających się rynków 
światowych, mogą być finansowane w 
całości lub częściowo z budżetu Unii na 
warunkach przewidzianych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. pt

Poprawka 107
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania informacyjne i promocyjne 
dotyczące produktów rolnych i niektórych 
artykułów spożywczych wytworzonych w 
oparciu o produkty rolne (zwane dalej 
„działaniami informacyjnymi i 
promocyjnymi”), prowadzone na rynku 
wewnętrznym lub w państwach trzecich 
mogą być finansowane w całości lub 
częściowo z budżetu Unii na warunkach 
przewidzianych niniejszym 
rozporządzeniem.

Działania informacyjne i promocyjne 
dotyczące produktów rolnych i 
przetworzonych produktów wytworzonych 
w oparciu o produkty rolne (zwane dalej 
„działaniami informacyjnymi i 
promocyjnymi”), prowadzone na rynku 
wewnętrznym lub w państwach trzecich 
mogą być finansowane w całości lub 
częściowo z budżetu Unii na warunkach 
przewidzianych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)



PE529.733v01-00 44/156 AM\1019268PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a

Cele

Program prac, o którym mowa w art. 8,
obejmuje następujące cele:

a) wzrost udziału produktów unijnych w 
rynku i otwarcie nowych rynków, ze 
szczególnym ukierunkowaniem na rynki o 
największym potencjale wzrostu;

b) poprawa konkurencyjności i 
widoczności produktów unijnych w Unii 
Europejskiej i poza nią, w szczególności
produktów najbardziej narażonych na 
wpływ globalizacji handlu 
międzynarodowego;

c) informowanie konsumentów o 
wysokich standardach, które produkty 
unijne muszą spełniać w związku z 
prowadzeniem wspólnej polityki rolnej 
(WPR), ze szczególnym naciskiem na 
bezpieczeństwo żywności, autentyczność, 
wartości odżywcze i zdrowotne, dobrostan 
zwierząt i poszanowanie środowiska;

d) zwiększenie wiedzy o europejskich 
systemach jakości (ChOG, ChNP, 
gwarantowana tradycyjna specjalność, 
produkt ekologiczny) i zapewnienie lepszej 
rozpoznawalności tych systemów.

Or. en

Uzasadnienie

Cele polityki promocji należy wyraźnie podkreślić i uwzględnić w akcie podstawowym.

Poprawka 109
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a

Cele

Program prac, o którym mowa w art. 8, 
uwzględnia następujące cele:

a) wzrost udziału unijnych produktów 
rolnych w rynku, ze szczególnym 
uwzględnieniem rynków o największym 
potencjale wzrostu;

b) przywrócenie normalnych warunków 
rynkowych w przypadku poważnych 
zakłóceń, utraty zaufania konsumentów i 
szczególnych problemów;

c) poprawa konkurencyjności i 
widoczności unijnych produktów rolnych 
zarówno wewnątrz Unii, jak i poza nią, w 
szczególności w odniesieniu do produktów 
najbardziej narażonych na wpływ 
globalizacji handlu międzynarodowego;

d) informowanie konsumentów o 
wysokich standardach, jakie są wymagane 
od unijnych produktów rolnych w wyniku 
realizacji wspólnej polityki rolnej (WPR).

Or. pl

Uzasadnienie

Treść programu prac powinna być określona bardziej szczegółowo, pozwalając przy tym na 
zapewnienie, że rolnicy i producenci spożywczy z UE otrzymają należny im zysk po spełnieniu 
rygorystycznych kryteriów jakości i bezpieczeństwa żywności oraz w obliczu rosnącej 
konkurencji na rynkach rolnych. Należy przy tym zapewnić, by wsparcie z Unii Europejskiej 
przeznaczone na działania informacyjne i promocyjne było ograniczone do produktów 
rolnych w całości pochodzących z terytorium UE.

Poprawka 110
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a

Cele

Program prac, o którym mowa w art. 8, 
uwzględnia następujące cele:

a) wzrost udziału produktów unijnych w 
rynku, ze szczególnym uwzględnieniem 
rynków o największym potencjale 
wzrostu;

b) poprawa konkurencyjności i 
widoczności produktów unijnych zarówno 
wewnątrz Unii, jak i poza nią, w 
szczególności w odniesieniu do produktów 
najbardziej narażonych na wpływ 
globalizacji handlu międzynarodowego;

c) informowanie konsumentów o 
wysokich standardach, jakie są wymagane 
od produktów unijnych w wyniku 
realizacji wspólnej polityki rolnej (WPR).

Or. it

Poprawka 111
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania na rynku wewnętrznym Działania na rynku wewnętrznym i w 
państwach trzecich

Or. en

Uzasadnienie

Prowadzenie zrównoważonej polityki promocji wymaga dostępności działań promocyjnych na 
rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.
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Poprawka 112
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania na rynku wewnętrznym Działania na rynku wewnętrznym i w 
państwach trzecich

Or. en

Poprawka 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania na rynku wewnętrznym Działania na rynku wewnętrznym i w 
państwach trzecich

Or. en

Poprawka 114
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działaniami kwalifikującymi się na rynku 
wewnętrznym są:

Działaniami kwalifikującymi się są:

Or. en

Poprawka 115
Hynek Fajmon
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działaniami kwalifikującymi się na rynku 
wewnętrznym są:

Działaniami kwalifikującymi się na rynku 
wewnętrznym i w państwach trzecich są:

Or. en

Uzasadnienie

Prowadzenie zrównoważonej polityki promocji wymaga dostępności działań promocyjnych na 
rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

Poprawka 116
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, 
autentyczności, wartości odżywczych i 
zdrowotnych, dobrostanu zwierząt i 
poszanowania środowiska;

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie cech produktów rolnych i 
artykułów spożywczych, w tym 
podkreślenie metod unijnej produkcji 
rolnej, w szczególności w odniesieniu do 
bezpieczeństwa żywności, autentyczności, 
wartości odżywczych i zdrowotnych, 
dobrostanu zwierząt i poszanowania 
środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Prowadzenie zrównoważonej polityki promocji wymaga dostępności działań promocyjnych na 
rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

Poprawka 117
Maria do Céu Patrão Neves



AM\1019268PL.doc 49/156 PE529.733v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, 
autentyczności, wartości odżywczych i 
zdrowotnych, dobrostanu zwierząt i 
poszanowania środowiska;

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, tzw. europejskiego
modelu produkcji, w szczególności w 
odniesieniu do metod produkcji, 
pochodzenia geograficznego, tradycji lub 
szczególnego kontekstu kulturowego,
bezpieczeństwa żywności, autentyczności, 
identyfikowalności pochodzenia, wartości 
odżywczych i zdrowotnych, warunków 
pracy, dobrostanu zwierząt i poszanowania 
środowiska;

Or. pt

Poprawka 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, 
autentyczności, wartości odżywczych i 
zdrowotnych, dobrostanu zwierząt i 
poszanowania środowiska;

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa i 
identyfikowalności żywności, 
przejrzystości łańcucha dostaw żywności, 
autentyczności, kultury żywieniowej i
wartości odżywczych i zdrowotnych, 
dobrostanu zwierząt i poszanowania 
środowiska;

Or. fi

Uzasadnienie

Wykaz działań informacyjnych powinien być szeroki i kompleksowy. Identyfikowalność i 
przejrzystość łańcucha dostaw żywności są istotnymi elementami bezpieczeństwa żywności. 
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Działania te są ważne również z perspektywy zaufania konsumentów.

Poprawka 119
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, 
autentyczności, wartości odżywczych i 
zdrowotnych, dobrostanu zwierząt i
poszanowania środowiska;

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, 
identyfikowalności, unijnych systemów 
znakowania, autentyczności, historii, 
wartości odżywczych i zdrowotnych, 
dobrostanu zwierząt, zrównoważonego 
charakteru, poszanowania środowiska lub 
innych standardów produkcji;

Or. en

Poprawka 120
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, 
autentyczności, wartości odżywczych i 
zdrowotnych, dobrostanu zwierząt i 
poszanowania środowiska;

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, 
gwarantowanej wysokiej jakości, 
identyfikowalności, zrównoważonego 
charakteru, autentyczności, wartości 
odżywczych i zdrowotnych, dobrostanu 
zwierząt i poszanowania środowiska;

Or. en
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Poprawka 121
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, 
autentyczności, wartości odżywczych i 
zdrowotnych, dobrostanu zwierząt i 
poszanowania środowiska;

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, 
identyfikowalności, zrównoważonego 
charakteru, autentyczności, wartości 
odżywczych i zdrowotnych, dobrostanu 
zwierząt i poszanowania środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Rozbudowane systemy identyfikowalności stanowią kluczową cechę metod produkcji rolnej w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto zrównoważony charakter 
produkowanej przez nas żywności coraz bardziej zyskuje na znaczeniu i jest przedmiotem 
troski zarówno decydentów politycznych, jak i konsumentów. Z tego względu istotne jest, aby 
w rozporządzeniu podstawowym wyraźnie odnieść się do tych kwestii oraz zapewnić jasność i 
pewność prawodawcom i organizacjom inicjującym.

Poprawka 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, 
autentyczności, wartości odżywczych i 
zdrowotnych, dobrostanu zwierząt i 
poszanowania środowiska;

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, 
identyfikowalności, zrównoważonego 
charakteru, autentyczności, wartości 
odżywczych i zdrowotnych, dobrostanu 
zwierząt i poszanowania środowiska;



PE529.733v01-00 52/156 AM\1019268PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 123
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, 
autentyczności, wartości odżywczych i 
zdrowotnych, dobrostanu zwierząt i 
poszanowania środowiska;

a) działania informacyjne i promocyjne
mające na celu podkreślenie specyfiki 
metod unijnej produkcji rolno-spożywczej, 
w szczególności w odniesieniu do 
bezpieczeństwa żywności, autentyczności, 
wartości odżywczych i zdrowotnych, 
dobrostanu zwierząt i poszanowania 
środowiska;

Or. es

Poprawka 124
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, 
autentyczności, wartości odżywczych i 
zdrowotnych, dobrostanu zwierząt i 
poszanowania środowiska;

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa 
żywnościowego, autentyczności, wartości 
odżywczych i zdrowotnych, dobrostanu 
zwierząt i poszanowania środowiska;

Or. fr

Poprawka 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działania informacyjne dotyczące 
tematów, o których mowa w art. 5 ust. 4.

b) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie cech produktów rolnych i 
artykułów spożywczych oraz dotyczące 
tematów, o których mowa w art. 5 ust. 4.

Or. en

Poprawka 126
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania informacyjne i promocyjne 
dotyczące wysokiej jakości produktów 
rolnych wytwarzanych w regionach 
najbardziej oddalonych.

Or. pt

Poprawka 127
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania promocyjne, które oprócz 
podkreślenia specyfiki metod unijnej 
produkcji rolnej, tzw. europejskiego 
modelu produkcji, mają na celu 
zwiększenie sprzedaży produktów rolnych 
i artykułów spożywczych pochodzących z 
europejskiej produkcji lokalnej i 
regionalnej; równolegle należy prowadzić 
działania promocyjne mające na celu 
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zwiększanie potencjału lokalnego 
rolnictwa i krótkich łańcuchów dostaw.

Or. pt

Poprawka 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania promocyjne mające na celu 
wzrost sprzedaży produktów rolnych i 
środków spożywczych pochodzących z UE.

Or. pl

Uzasadnienie

Konsekwencja proponowanych zmian punktów 2 i 4 preambuły.

Poprawka 129
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania promocyjne mające na celu 
zwiększenie sprzedaży produktów rolnych 
i artykułów spożywczych pochodzących z 
UE.

Or. en

Uzasadnienie

Prowadzenie zrównoważonej polityki promocji wymaga dostępności działań promocyjnych na 
rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.
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Poprawka 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania promocyjne mające na celu 
zwiększenie sprzedaży produktów rolnych 
i artykułów spożywczych wytworzonych w 
UE.

Or. en

Poprawka 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania promocyjne ukierunkowane 
na zwiększenie sprzedaży produktów 
rolnych i artykułów spożywczych 
pochodzących z Unii.

Or. it

Poprawka 132
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania promocyjne ukierunkowane 
na zwiększenie sprzedaży produktów 
rolnych i artykułów spożywczych 
pochodzących z Unii.
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Or. it

Uzasadnienie

Działania promocyjne i informacyjne nie naruszają wolnej konkurencji między europejskimi 
przedsiębiorstwami w większym stopniu niż inne formy wsparcia określone w przepisach UE 
na rzecz przedsiębiorstw rolnych. Należy dopuścić promocję na rynku wewnętrznym, również 
w związku z koniecznością dalszej poprawy znajomości i obecności produktów unijnych na 
rynku wewnętrznym ze względu na rosnącą presję konkurencyjną produktów spoza Unii 
Europejskiej.

Poprawka 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania mające na celu 
zagwarantowanie ochrony i 
autentyczności chronionych oznaczeń 
pochodzenia, chronionych nazw 
geograficznych oraz gwarantowanych 
tradycyjnych specjalności.

Or. en

Uzasadnienie

Na potrzeby walki z podrabianiem należy przewidzieć fundusze unijne na wspieranie grup 
producentów i przetwórców wykonujących zadania przewidziane w art. 45 lit. a) i b) 
rozporządzenia nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych.

Poprawka 134
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania mające na celu wdrożenie 
środków określonych w art. 45 lit. a) i b) 
rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 w 
sprawie systemów jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych.

Or. it

Poprawka 135
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania informacyjne mające na 
celu podkreślenie cech produktów rolnych 
i produktów przetworzonych 
wytworzonych w oparciu o produkty 
rolne;

Or. en

Poprawka 136
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) działania promocyjne mające na celu 
zwiększenie sprzedaży produktów rolnych 
i artykułów spożywczych pochodzących z 
regionów najbardziej oddalonych z uwagi 
na ograniczony dostęp tych regionów do 
rynku, pod warunkiem że promowane 
produkty nie uzyskają przewagi 
konkurencyjnej nad produktami 
pochodzącymi z kontynentu.
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Or. pt

Poprawka 137
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) działania promocyjne ukierunkowane 
na zwiększenie sprzedaży produktów 
rolnych i artykułów spożywczych 
pochodzących z Unii.

Or. it

Poprawka 138
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) działania promocyjne mające na celu 
zwiększenie sprzedaży produktów rolnych 
i produktów przetworzonych 
wytworzonych na bazie produktów 
rolnych pochodzących z UE.

Or. en

Poprawka 139
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) działania informacyjne i promocyjne 
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dotyczące produktów rolnych oraz 
określonych artykułów spożywczych 
wytworzonych w oparciu o produkty 
rolne, o ile charakteryzują się one krótkim 
łańcuchem dostaw, a w związku z tym 
dają pierwszeństwo rynkom miejscowym i 
lokalnej produkcji.

Or. pt

Poprawka 140
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 skreślony

Działania w państwach trzecich

Działaniami kwalifikującymi się w 
państwach trzecich są:

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie cech produktów rolnych i 
środków spożywczych oraz dotyczące 
tematów, o których mowa w art. 5 ust. 4;

b) działania promocyjne mające na celu 
wzrost sprzedaży produktów rolnych i 
środków spożywczych pochodzących z UE.

Or. en

Uzasadnienie

Prowadzenie zrównoważonej polityki promocji wymaga dostępności działań promocyjnych na 
rynku wewnętrznym i w państwach trzecich. Z tego względu art. 3 zostaje połączony z art. 2.

Poprawka 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 skreślony

Działania w państwach trzecich

Działaniami kwalifikującymi się w 
państwach trzecich są:

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie cech produktów rolnych i 
środków spożywczych oraz dotyczące 
tematów, o których mowa w art. 5 ust. 4;

b) działania promocyjne mające na celu 
wzrost sprzedaży produktów rolnych i 
środków spożywczych pochodzących z UE.

Or. en

Poprawka 142
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania informacyjne mające na celu 
podkreślenie cech produktów rolnych i 
środków spożywczych oraz dotyczące 
tematów, o których mowa w art. 5 ust. 4;

a) działania informacyjne i promocyjne 
mające na celu podkreślenie specyfiki
metod unijnej produkcji rolnej, w 
szczególności w odniesieniu do 
bezpieczeństwa żywności,
identyfikowalności, unijnych systemów 
znakowania, autentyczności, historii, 
wartości odżywczych i zdrowotnych, 
dobrostanu zwierząt, zrównoważonego 
charakteru, poszanowania środowiska lub 
innych standardów produkcji, oraz 
dotyczące tematów, o których mowa w art. 
5 ust. 4;

Or. en
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Poprawka 143
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) działania umożliwiające poprawę 
ochrony produktów objętych systemami 
jakości przewidzianymi w art. 5 ust. 4
lit. a);

Or. fr

Poprawka 144
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania informacyjne i promocyjne 
dotyczące wysokiej jakości produktów 
rolnych wytwarzanych w regionach 
najbardziej oddalonych.

Or. pt

Poprawka 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działania informacyjne i promocyjne nie 
mogą być ukierunkowane na konkretny 
znak towarowy. Niemniej jednak znaki 
towarowe produktów mogą być widoczne 
podczas prezentacji lub degustacji 
produktów oraz na materiałach 

1. Działania informacyjne i promocyjne nie 
mogą być ukierunkowane na konkretny 
znak towarowy. Niemniej jednak znaki 
towarowe produktów mogą być widoczne 
podczas prezentacji i degustacji produktów 
oraz na materiałach promocyjnych zgodnie
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informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami, które zostaną 
przyjęte na mocy art. 6 lit. a).

z poniższymi warunkami:

Or. de

Poprawka 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) należy wymienić kilka znaków 
towarowych,

Or. de

Poprawka 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) może pojawić się każdy znak towarowy 
członków organizacji inicjującej,

Or. de

Poprawka 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) każdy znak towarowy jest tak samo 
widoczny oraz
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Or. de

Poprawka 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) graficzny format znaków towarowych 
musi być mniejszy niż format informacji o
działaniu.

Or. de

Poprawka 150
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania informacyjne nie mogą 
zachęcać do konsumpcji produktu ze 
względu na jego pochodzenie. Niemniej 
jednak oznaczenie pochodzenia produktów 
może być widoczne na materiałach 
informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami, które zostaną 
przyjęte na mocy art. 6 lit. b).

2. Oznaczenie pochodzenia produktów 
może być widoczne na materiałach 
informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami, które zostaną 
przyjęte na mocy art. 6 lit. b).

Or. pt

Poprawka 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania informacyjne nie mogą 
zachęcać do konsumpcji produktu ze 
względu na jego pochodzenie. Niemniej 
jednak oznaczenie pochodzenia produktów 
może być widoczne na materiałach 
informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami, które zostaną 
przyjęte na mocy art. 6 lit. b).

2. Działania informacyjne nie mogą 
zachęcać do konsumpcji produktu ze 
względu na jego pochodzenie. Niemniej 
jednak oznaczenie pochodzenia produktów 
może być widoczne na materiałach 
informacyjnych i promocyjnych zgodnie z 
poniższymi warunkami:

Or. de

Poprawka 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania informacyjne nie mogą 
zachęcać do konsumpcji produktu ze 
względu na jego pochodzenie. Niemniej 
jednak oznaczenie pochodzenia produktów 
może być widoczne na materiałach 
informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami, które zostaną 
przyjęte na mocy art. 6 lit. b).

2. Działania informacyjne nie mogą 
zachęcać do konsumpcji produktu ze 
względu na jego pochodzenie. Niemniej 
jednak oznaczenie pochodzenia produktów 
może być widoczne na materiałach 
informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami wymienionymi 
w art. 5a.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady wskazywania pochodzenia produktów stanowią zasadniczą kwestię, którą należy 
uregulować w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku produktów 
zarejestrowanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1151/2011 –
chroniona nazwa pochodzenia,

Or. de

Poprawka 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku działań ukierunkowanych 
na rynek wewnętrzny graficzna 
prezentacja informacji o pochodzeniu 
powinna być mniejsza niż informacja 
europejska oraz

Or. de

Poprawka 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku działań ukierunkowanych 
na rynki państw trzecich graficzna 
prezentacja informacji o pochodzeniu 
może mieć taki sam rozmiar jak 
informacja europejska.

Or. de
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Poprawka 156
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Całkowite lub częściowe finansowanie 
działań informacyjnych i promocyjnych 
podejmowanych w ramach niniejszego 
rozporządzenia nie obejmuje produktów, 
które przy (częstym) stosowaniu mogą 
stanowić zagrożenie dla zdrowia 
człowieka.

Or. nl

Poprawka 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
[COM(2011)416]19 oraz tytoniu;

a) bawełna i produkty rolne wymienione w 
wykazie znajdującym się w załączniku I do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (zwanego dalej „Traktatem”) 
z wyjątkiem tytoniu;

__________________ __________________
19 Rozporządzenie (UE) nr 
[COM(2011)416] z dnia... w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ….

Or. es
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Uzasadnienie

Bawełna nie figuruje w wykazie z załącznika I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jednak jest to produkt rolny, którego nie należy wykluczać z zakresu stosowania 
omawianego rozporządzenia.

Poprawka 158
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem
produktów rybołówstwa i akwakultury 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr [COM(2011)416]19 oraz tytoniu;

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem 
tytoniu;

__________________ __________________
19 Rozporządzenie (UE) 
nr [COM(2011)416] z dnia... w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ….

Or. it

Uzasadnienie

Środki promocji przewidziane dla sektora rybołówstwa w dedykowanych programach 
wspólnotowych finansują poszczególne działania informacyjne i promocyjne, które nie mogą 
być traktowane na równi z misjami handlowymi i informacyjnymi proponowanymi przez 
bardziej ustrukturyzowane organizacje beneficjentów, o których mowa w omawianym 
rozporządzeniu. Również ze względu na kryzys w sektorze rybołówstwa produkty rybołówstwa 
i akwakultury należy zaliczyć do produktów kwalifikowalnych.

Poprawka 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr [COM(2011)416]19 oraz tytoniu;

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem 
tytoniu;

__________________ __________________
19 Rozporządzenie (UE) 
nr [COM(2011)416] z dnia... w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ….

Or. en

Uzasadnienie

Produkty rybołówstwa i akwakultury nie powinny być wyłączone z zakresu rozporządzenia, 
ponieważ ponad 60% ryb spożywanych w UE to produkty importowane. Żywotne znaczenie 
ma zatem natężenie działań służących promowaniu rodzimych produktów rybołówstwa o 
zrównoważonym charakterze zarówno w UE, jak i poza nią.

Poprawka 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem 
produktów rybołówstwa i akwakultury
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr [COM(2011)416]19 oraz 

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem 
produktów rybołówstwa wymienionych w 
załączniku I do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
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tytoniu; [COM(2011) 416]19 oraz tytoniu;

__________________ __________________
19 Rozporządzenie (UE) 
nr [COM(2011)416] z dnia... w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ....

19 Rozporządzenie (UE) nr [COM(2011)
416] z dnia... w sprawie wspólnej 
organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ....

Or. pl

Uzasadnienie

Produkty pochodzące z akwakultury powinny być dodatkowo wspierane zarówno na rynku 
wewnętrznym, jak i w państwach trzecich.

Poprawka 161
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem
produktów rybołówstwa i akwakultury 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr [COM(2011)416]19 oraz 
tytoniu;

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem
tytoniu oraz produktów rybołówstwa i 
akwakultury wymienionych w załączniku I 
do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
[COM(2011) 416]19, jeżeli produkty te 
stanowią wyłączny składnik artykułu
spożywczego;

__________________ __________________
19 Rozporządzenie (UE) 
nr [COM(2011)416] z dnia... w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ....

19 Rozporządzenie (UE) nr [COM(2011)
416] z dnia... w sprawie wspólnej 
organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ....

Or. es



PE529.733v01-00 70/156 AM\1019268PL.doc

PL

Poprawka 162
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem
produktów rybołówstwa i akwakultury 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr [COM(2011)416]19 oraz 
tytoniu;

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) oraz 
konserwy rybne z wyłączeniem 
pozostałych produktów rybołówstwa i 
akwakultury wymienionych w załączniku I 
do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr [COM(2011) 416]19 oraz tytoniu;

__________________ __________________
19 Rozporządzenie (UE) 
nr [COM(2011)416] z dnia... w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ….

19 Rozporządzenie (UE) nr [COM(2011)
416] z dnia... w sprawie wspólnej 
organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ….

Or. pt

Poprawka 163
Francesca Barracciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr [COM(2011)416]19 oraz 
tytoniu;

a) produkty rolne pochodzenia 
wspólnotowego wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr [COM(2011) 416]19 oraz 
tytoniu;
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__________________ __________________
19 Rozporządzenie (UE) 
nr [COM(2011)416] z dnia... w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ….

19 Rozporządzenie (UE) nr [COM(2011)
416] z dnia... w sprawie wspólnej 
organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ….

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z motywem 2 i art. 8 wniosku, w którym mowa, że „Działania informacyjne i 
promocyjne przyczyniają się do wzmocnienia konkurencyjności rolnictwa europejskiego”, 
należy skoncentrować działania promocyjne i ich wsparcie finansowe na produktach 
pochodzenia wspólnotowego.

Poprawka 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr [COM(2011)416]19 oraz 
tytoniu;

a) produkty rolne pochodzenia 
wspólnotowego wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr [COM(2011) 416]19 oraz 
tytoniu;

__________________ __________________
19 Rozporządzenie (UE) 
nr [COM(2011)416] z dnia... w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ….

19 Rozporządzenie (UE) nr [COM(2011)
416] z dnia... w sprawie wspólnej 
organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ….

Or. it
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Poprawka 165
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr [COM(2011)416]19 oraz 
tytoniu;

a) produkty rolne wymienione w wykazie 
znajdującym się w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(zwanego dalej „Traktatem”) z wyjątkiem 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr [COM(2011) 416]19, wina, 
napojów spirytusowych oraz tytoniu;

__________________ __________________
19 Rozporządzenie (UE) 
nr [COM(2011)416] z dnia... w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ….

19 Rozporządzenie (UE) nr [COM(2011)
416] z dnia... w sprawie wspólnej 
organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. ….

Or. en

Uzasadnienie

UE nie powinna finansować promocji alkoholu. Byłoby to niespójne z działaniami unijnymi w 
obszarze zapobiegania nadużywaniu alkoholu i sprzeczne z szeregiem innych działań 
politycznych podejmowanych przez UE, tj. z unijną polityką zdrowia publicznego, unijną 
strategią antyalkoholową i zaangażowaniem UE w działania WHO (globalna strategia 
antyalkoholowa WHO).

Poprawka 166
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przetworzone produkty rolne nieobjęte
załącznikiem I Traktatu;
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Or. fr

Poprawka 167
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) artykuły spożywcze wytworzone w 
oparciu o produkty rolne wymienione w 
pkt I załącznika I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1151/2012;

b) produkty przetworzone wytworzone w 
oparciu o produkty rolne;

Or. en

Poprawka 168
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) artykuły spożywcze wytworzone w 
oparciu o produkty rolne wymienione w 
pkt I załącznika I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1151/2012;

b) artykuły spożywcze wytworzone w 
oparciu o produkty rolne wymienione w 
pkt I załącznika I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1151/2012, pod warunkiem że w 
przypadku programów prostych 
wykorzystywane surowce rolne zostały 
wyprodukowane w kraju podmiotu 
inicjującego, a w przypadku programów, 
w których uczestniczy wiele państw – z 
surowców rolnych wyprodukowanych w 
krajach podmiotów inicjujących;

Or. it
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Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą wyrażoną w motywie 2 i art. 8 wniosku, która głosi, że „Działania 
informacyjne i promocyjne przyczyniają się do wzmocnienia konkurencyjności rolnictwa 
europejskiego”, należy zapobiegać promowaniu produktów przetworzonych uzyskanych z 
surowców pochodzących spoza Unii.

Poprawka 169
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) artykuły spożywcze wytworzone w 
oparciu o produkty rolne wymienione w 
pkt I załącznika I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1151/2012;

b) artykuły spożywcze wytworzone w 
oparciu o produkty rolne wymienione w 
pkt I załącznika I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1151/2012, bez względu na to, czy 
produkty te są opatrzone konkretnym
chronionym oznaczeniem geograficznym;

Or. en

Poprawka 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) artykuły spożywcze wytworzone w 
oparciu o produkty rolne wymienione w 
pkt I załącznika I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1151/2012;

b) produkty rolne i artykuły spożywcze 
wymienione w załączniku I do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1151/2012 lub ujęte w 
rozporządzeniu (WE) nr 834/2007;

Or. fr

Uzasadnienie

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG mentionnés dans les 
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règlements (UE) n°1151/2012 Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article: il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. 
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.

Poprawka 171
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) artykuły spożywcze wytworzone w 
oparciu o produkty rolne wymienione w 
pkt I załącznika I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1151/2012;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. es

Poprawka 172
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) artykuły spożywcze wytworzone w 
oparciu o produkty rolne wymienione w 
pkt I załącznika I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1151/2012;

b) artykuły spożywcze wytworzone w 
oparciu o produkty rolne z UE wymienione 
w pkt I załącznika I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1151/2012 oraz bawełna;

Or. pl

Uzasadnienie

Lista produktów objętych europejskim systemem promocji powinna być ograniczona do 
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produkcji pochodzącej z Unii Europejskiej, tak aby europejscy rolnicy i przetwórcy mieli 
gwarancję zysku ze swojej pracy. Bawełna również powinna być przedmiotem wsparcia, jako 
że stanowi produkt rolny.

Poprawka 173
Francesca Barracciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) artykuły spożywcze wytworzone w 
oparciu o produkty rolne wymienione w 
pkt I załącznika I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1151/2012;

b) artykuły spożywcze wytworzone w 
oparciu o produkty rolne pochodzenia 
wspólnotowego wymienione w pkt I 
załącznika I do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012;

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z motywem 2 i art. 8 wniosku, w którym mowa, że „Działania informacyjne i 
promocyjne przyczyniają się do wzmocnienia konkurencyjności rolnictwa europejskiego”, 
należy skoncentrować działania promocyjne i ich wsparcie finansowe na produktach 
pochodzenia wspólnotowego.

Poprawka 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) artykuły spożywcze wytworzone w 
oparciu o produkty rolne wymienione w 
pkt I załącznika I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1151/2012;

b) artykuły spożywcze pochodzenia 
wspólnotowego wytworzone w oparciu o 
produkty rolne wymienione w pkt I 
załącznika I do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012;

Or. it
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Poprawka 175
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) artykuły spożywcze opatrzone 
dobrowolnym oznaczeniem jakości, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012;

Or. it

Poprawka 176
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) napoje spirytusowe o oznaczeniu 
geograficznym chronionym na mocy 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/200820.

skreślona

__________________
20 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z 
dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
(Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16).

Or. fi

Uzasadnienie

Ze względu na poważne konsekwencje spożywania alkoholu mające wpływ na zdrowie 
obywateli UE nie powinna wspierać jego sprzedaży.
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Poprawka 177
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) napoje spirytusowe o oznaczeniu 
geograficznym chronionym na mocy 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/200820.

skreślona

__________________
20 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z 
dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
(Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16).

Or. en

Uzasadnienie

UE nie powinna finansować promocji alkoholu. Byłoby to niespójne z działaniami unijnymi w 
obszarze zapobiegania nadużywaniu alkoholu i sprzeczne z szeregiem innych działań 
politycznych podejmowanych przez UE, tj. z unijną polityką zdrowia publicznego, unijną 
strategią antyalkoholową i zaangażowaniem UE w działania WHO (globalna strategia 
antyalkoholowa WHO).

Poprawka 178
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) napoje spirytusowe o oznaczeniu 
geograficznym chronionym na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

c) napoje spirytusowe na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
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Rady (WE) nr 110/200820. Rady (WE) nr 110/200820.

__________________ __________________
20 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 
z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
(Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16).

20 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 
z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 
i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
(Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16).

Or. pt

Poprawka 179
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wysokiej jakości produkty rolne 
wytworzone w regionach najbardziej 
oddalonych.

Or. pt

Poprawka 180
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wszystkie ekologiczne artykuły
spożywcze.

Or. en
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Poprawka 181
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) metody produkcji wysokiej jakości, 
zatwierdzone na mocy krajowych 
przepisów transponujących dyrektywę 
2009/128/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającą ramy wspólnotowego 
działania na rzecz zrównoważonego 
stosowania pestycydów.

Or. it

Poprawka 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wino wymienione w części II tytule II 
sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013.

Or. it

Poprawka 183
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wino może być przedmiotem działań 
informacyjnych i promocyjnych pod 
warunkiem, że inne produkty, o których 

skreślony
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mowa w ust. 1 lit. a) lub b), są także objęte 
danym programem.

Or. fi

Uzasadnienie

Ze względu na poważne konsekwencje spożywania alkoholu mające wpływ na zdrowie 
obywateli UE nie powinna wspierać jego sprzedaży.

Poprawka 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wino może być przedmiotem działań 
informacyjnych i promocyjnych pod 
warunkiem, że inne produkty, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) lub b), są także objęte 
danym programem.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Europejska polityka promocji powinna uwzględniać wino, jednak w taki sposób, aby nie 
kojarzyło się ono z innymi produktami rolnymi. 

Poprawka 185
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wino może być przedmiotem działań 
informacyjnych i promocyjnych pod 
warunkiem, że inne produkty, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) lub b), są także objęte 

skreślony
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danym programem.

Or. fr

Poprawka 186
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wino może być przedmiotem działań 
informacyjnych i promocyjnych pod 
warunkiem, że inne produkty, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) lub b), są także objęte 
danym programem.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

UE nie powinna finansować promocji alkoholu. Byłoby to niespójne z działaniami unijnymi w 
obszarze zapobiegania nadużywaniu alkoholu i sprzeczne z szeregiem innych działań 
politycznych podejmowanych przez UE, tj. z unijną polityką zdrowia publicznego, unijną 
strategią antyalkoholową i zaangażowaniem UE w działania WHO (globalna strategia 
antyalkoholowa WHO).

Poprawka 187
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wino może być przedmiotem działań 
informacyjnych i promocyjnych pod 
warunkiem, że inne produkty, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) lub b), są także objęte 
danym programem.

2. Wino może być przedmiotem działań 
informacyjnych i promocyjnych pod 
warunkiem, że inne produkty, o których 
mowa w ust. 1 lit. a) lub b), są także objęte 
danym programem dotyczącym win o
chronionej nazwie pochodzenia i win o 
chronionym oznaczeniu geograficznym.
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Or. it

Uzasadnienie

Pochodzenie jest elementem mającym duży wpływ na jakość oraz wartość kulturową i 
rynkową europejskich win.

Poprawka 188
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku napojów spirytusowych, o 
których mowa w ust. 1 lit. c), oraz wina, o 
którym mowa w ust. 2, działania 
ukierunkowane na rynek wewnętrzny 
ograniczają się do informowania 
konsumentów o europejskich systemach 
jakości dotyczących oznaczeń 
geograficznych.

skreślony

Or. fi

Uzasadnienie

Ze względu na poważne konsekwencje spożywania alkoholu mające wpływ na zdrowie 
obywateli UE nie powinna wspierać jego sprzedaży.

Poprawka 189
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku napojów spirytusowych, o 
których mowa w ust. 1 lit. c), oraz wina, o 
którym mowa w ust. 2, działania 
ukierunkowane na rynek wewnętrzny 

skreślony
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ograniczają się do informowania 
konsumentów o europejskich systemach 
jakości dotyczących oznaczeń 
geograficznych.

Or. en

Uzasadnienie

UE nie powinna finansować promocji alkoholu. Byłoby to niespójne z działaniami unijnymi w 
obszarze zapobiegania nadużywaniu alkoholu i sprzeczne z szeregiem innych działań 
politycznych podejmowanych przez UE, tj. z unijną polityką zdrowia publicznego, unijną 
strategią antyalkoholową i zaangażowaniem UE w działania WHO (globalna strategia 
antyalkoholowa WHO).

Poprawka 190
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku napojów spirytusowych, o 
których mowa w ust. 1 lit. c), oraz wina, o 
którym mowa w ust. 2, działania 
ukierunkowane na rynek wewnętrzny 
ograniczają się do informowania 
konsumentów o europejskich systemach 
jakości dotyczących oznaczeń 
geograficznych.

3. W przypadku napojów spirytusowych, o 
których mowa w ust. 1 lit. c), oraz wina 
działania ukierunkowane na rynek 
wewnętrzny ograniczają się do 
informowania konsumentów o 
europejskich systemach jakości 
dotyczących oznaczeń geograficznych.

Or. fr

Poprawka 191
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku napojów spirytusowych, o 3. W przypadku napojów spirytusowych, o 
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których mowa w ust. 1 lit. c), oraz wina, o 
którym mowa w ust. 2, działania 
ukierunkowane na rynek wewnętrzny 
ograniczają się do informowania 
konsumentów o europejskich systemach 
jakości dotyczących oznaczeń 
geograficznych.

których mowa w ust. 1 lit. c), działania 
ukierunkowane na rynek wewnętrzny 
ograniczają się do informowania 
konsumentów o europejskich systemach 
jakości dotyczących oznaczeń 
geograficznych.

Or. it

Poprawka 192
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Tematy, o których mowa w art. 2 lit. b) i 
art. 3 lit. a), są następujące:

4. Tematy, o których mowa w art. 2 lit. b), 
c) i d), są następujące:

Or. en

Poprawka 193
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) systemy jakości ustanowione w 
rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012, w 
rozporządzeniu (WE) nr 110/2008 oraz w 
art. 70 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/20.. [z 
dnia... ustanawiającego wspólną 
organizację rynków produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków”)(COM(2011)626)];

a) systemy jakości ustanowione w 
rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012, w tym 
nazwy, symbole i oznaczenia wskazane w 
art. 12 ust. 4 i 5 wymienionego wyżej 
rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, w 
rozporządzeniu (WE) nr 110/2008 oraz w 
art. 70 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/20.. [z 
dnia... ustanawiającego wspólną 
organizację rynków produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków”)(COM(2011) 626)];
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Or. it

Poprawka 194
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ekologiczna metoda produkcji, 
określona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
834/200721;

b) ekologiczna metoda produkcji, 
określona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
834/200721, włącznie z unijnymi i 
krajowymi oznaczeniami rolnictwa 
ekologicznego;

__________________ __________________
21 Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylające 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. 
L 189 z 20.7.2007, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylające 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. 
L 189 z 20.7.2007, s. 1).

Or. en

Poprawka 195
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dobrowolne systemy certyfikacji 
produktów rolnych i artykułów 
spożywczych, które są uznawane jako 
zgodne z wytycznymi Unii w zakresie 
najlepszych praktyk stosowania 
dobrowolnych systemów certyfikacji 
produktów rolnych i artykułów 
spożywczych.

Or. de
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Uzasadnienie

Aby wspierać zagadnienie jakości artykułów spożywczych, poza surowymi normami UE 
potrzeba również surowych kryteriów oceny jakości, takich jak np. chronione oznaczenie 
geograficzne czy chroniona nazwa pochodzenia, albo porównywalnych krajowych systemów 
jakości. Jeżeli systemy te są uznawane przez UE, oznacza to, iż spełniają one wszelkie wymogi 
w zakresie konkurencyjności i że można je wspierać w ramach programów promocyjnych, o 
których mowa.

Poprawka 196
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dobrowolne systemy jakości zgodne z 
dokumentem „Komunikat Komisji –
Wytyczne UE dotyczące najlepszych 
praktyk dla dobrowolnych systemów 
certyfikacyjnych produktów rolnych i 
środków spożywczych” (2010/C341/04).

Or. pl

Uzasadnienie

Dobrowolne systemy jakości są otwarte na każdym poziomie łańcucha dostaw dla wszystkich 
uczestników, wspierając wartość dodaną europejskiego rolnictwa.

Poprawka 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wspólnotowe lub krajowe systemy 
jakości produktów rolnych wymienionych 
w załączniku I do Traktatu lub inne 
podobne środki gwarantujące wysoką 
jakość i bezpieczeństwo artykułów 
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spożywczych.

Or. en

Uzasadnienie

W zakres rozporządzenia muszą wchodzić inne produkty niż produkty opatrzone chronioną
nazwą pochodzenia i chronionym oznaczeniem geograficznym oraz gwarantowane tradycyjne 
specjalności. Wspólnotowe lub krajowe systemy jakości produktów rolnych również powinny 
wchodzić w zakres rozporządzenia.

Poprawka 198
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wspólnotowe lub krajowe systemy 
jakości produktów rolnych wymienionych 
w załączniku I do Traktatu.

Or. en

Poprawka 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) krajowe systemy jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych.

Or. en

Uzasadnienie

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
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of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.

Poprawka 200
George Lyon, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) krajowe systemy jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić krajowe systemy jakości, tak jak to ma miejsce w obowiązujących 
przepisach, aby osiągnąć cel zwiększenia wiedzy o wysokich standardach, bezpieczeństwie, 
zdrowiu i dobrostanie zwierząt w kontekście wytwarzania europejskich produktów rolno-
spożywczych.

Poprawka 201
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) krajowe systemy jakości produktów 
rolnych i artykułów spożywczych.

Or. en
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Poprawka 202
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) krajowe systemy jakości – w 
programach prowadzonych w państwach
trzecich.

Or. en

Poprawka 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wspólnotowe lub krajowe systemy 
jakości produktów rolnych wymienionych 
w załączniku I do Traktatu.

Or. en

Poprawka 204
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) systemy jakości, o których mowa w 
art. 16 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013.

Or. it
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Poprawka 205
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) produkty pochodzące z krótkiego 
łańcucha dostaw oraz produkty w 
sprzedaży bezpośredniej;

Or. it

Uzasadnienie

Należy wspierać sprzedaż bezpośrednią i rozwój „krótkich łańcuchów dostaw” poprzez 
odpowiednie działania promocyjne i informacyjne, przede wszystkim na rynku wewnętrznym, 
aby wspomóc rozwój lokalnych przedsiębiorstw i rozwój terytorium, zgodnie z wymaganiami 
konsumentów.

Poprawka 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) metody produkcji wysokiej jakości, 
zatwierdzone na mocy krajowych 
przepisów transponujących dyrektywę 
2009/128/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającą ramy wspólnotowego 
działania na rzecz zrównoważonego 
stosowania pestycydów.

Or. it

Poprawka 207
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) prywatne systemy jakości, które 
wykraczają poza wymogi prawne 
wyznaczone przez UE pod względem 
standardów produkcji w odniesieniu do 
bezpieczeństwa żywności, dobrostanu 
zwierząt i zrównoważonego charakteru –
w przypadku programów realizowanych w 
państwach trzecich.

Or. en

Poprawka 208
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) krajowe dobrowolne systemy 
certyfikacji zgodne z „Wytycznymi UE 
dotyczącymi najlepszych praktyk dla 
dobrowolnych systemów certyfikacji 
produktów rolnych i środków 
spożywczych”.

Or. it

Uzasadnienie

Krajowe dobrowolne systemy certyfikacji są zgodne z celem Unii, jakim jest poprawa jakości 
produktów europejskich. Strategiczne znaczenie ma zachęcanie tych producentów, którzy nie 
mogą przystąpić do europejskich systemów jakości, aby mimo wszystko inwestowali w 
podnoszenie jakości swojego produktu poprzez krajowe systemy certyfikacji, które w związku 
z tym muszą mieć zapewnioną odpowiednią widoczność i promocję oraz odpowiedni system 
informacji.
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Poprawka 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) systemy jakości produktów rolnych i 
spożywczych, o których mowa w art. 16 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013.

Or. it

Poprawka 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a

W odniesieniu do działań wymienionych 
w art. 2 ust. 1 można wskazać
pochodzenie produktów.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów wykonawczych zgodnie z art. 24, 
dotyczących szczegółowych warunków 
wskazywania pochodzenia produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady wskazywania pochodzenia produktów stanowią zasadniczą kwestię, którą należy 
uzgodnić w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony

Przekazane uprawnienia

Zgodnie z art. 23 Komisja jest uprawniona 
do przyjęcia aktów delegowanych 
odnoszących się do:

a) szczegółowych warunków 
określających widoczność znaków 
towarowych podczas prezentacji lub 
degustacji produktów oraz na materiałach 
informacyjnych i promocyjnych, o których 
mowa w art. 4 ust. 1;

b) warunków dotyczących wskazania 
pochodzenia produktów, o których mowa 
w art. 4 ust. 2.

Or. de

Poprawka 212
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazane uprawnienia Uprawnienia przekazane i uprawnienia 
wykonawcze

Or. en

Poprawka 213
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b



AM\1019268PL.doc 95/156 PE529.733v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunków dotyczących wskazania 
pochodzenia produktów, o których mowa 
w art. 4 ust. 2.

skreślona

Or. en

Poprawka 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunków dotyczących wskazania 
pochodzenia produktów, o których mowa 
w art. 4 ust. 2.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zasady wskazywania pochodzenia produktów stanowią istotną kwestię, którą należy 
uregulować w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka 215
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze aktów wykonawczych 
przewidzianych w art. 24 Komisja 
przyjmuje warunki wskazywania 
pochodzenia produktów zgodnie z art. 4 
ust. 2.

Or. en



PE529.733v01-00 96/156 AM\1019268PL.doc

PL

Poprawka 216
Daciana Octavia Sârbu

Projekt rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) organizacje międzysektorowe, spółki 
prywatne oraz MŚP z sektora rolno-
spożywczego.

Or. ro

Poprawka 217
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) grupy, o których mowa w art. 3 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1151/2012; grupy 
te muszą być reprezentatywne dla systemu 
jakości, którego dotyczy program.

Or. it

Poprawka 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W miarę możliwości organizacje 
inicjujące reprezentują odpowiedni sektor 
w jednym lub więcej niż jednym państwie 
członkowskim.
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Or. en

Uzasadnienie

Organizacje, które odpowiadają na zaproszenie do składania wniosków, powinny w miarę 
możliwości reprezentować sektor. Kryterium to należy uwzględnić w ocenie kryteriów 
kwalifikowalności, w przypadku organizacji biorących udział w procedurze konkursowej.

Poprawka 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacja inicjująca powinna skupiać 
podmioty reprezentujące sektor na 
poziomie krajowym lub europejskim.

Zaproponowane programy powinny być 
przewidziane na okres co najmniej 
jednego roku, ale nie dłuższy niż trzy lata, 
mieć znaczący charakter i obejmować co 
najmniej poziom krajowy.

Or. de

Poprawka 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działania informacyjne i promocyjne 
przyczyniają się do wzmocnienia 
konkurencyjności rolnictwa europejskiego
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w 
państwach trzecich. Cele, jakie należy 
osiągnąć, zostaną określone w programie 
prac, o którym mowa w ust. 2.

1. Działania informacyjne i promocyjne 
przyczyniają się do wzmocnienia 
konkurencyjności rolnictwa europejskiego 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w 
państwach trzecich. Cele, jakie należy 
osiągnąć, zostaną określone w rocznym 
programie prac, o którym mowa w ust. 2, i 
wysłane tytułem informacji do 
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Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania otwartości procedury Parlament Europejski i Rada powinny mieć 
możliwość corocznego poddania pod obrady programu prac.

Poprawka 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze aktu delegowanego Komisja 
przyjmuje europejską strategię 
informacyjną i promocyjną, w której 
określa priorytety na rynkach, a także 
produkty i komunikaty.

Or. en

Uzasadnienie

Roczny plan działań, w którym Komisja określi priorytety działań informacyjnych i 
promocyjnych, będzie stanowić przeszkodę w realizacji tych działań. Działania informacyjne i 
promocyjne powinny opierać się na długoterminowej strategii informacyjnej i promocyjnej, a 
nie tylko na rocznym planie działań. 

Poprawka 222
George Lyon, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy opracowywaniu programu prac 
Komisja uwzględnia opinie państw 
członkowskich i zwraca się o opinię do 
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nich oraz do grupy doradczej, o której 
mowa w art. 25.

Or. en

Uzasadnienie

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing.Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States

Poprawka 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co dwa lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat wdrażania 
strategii, o której mowa w poprzednim
akapicie.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na znaczenie polityki promocji produktów rolno-spożywczych Parlament 
Europejski i Rada powinny być regularnie informowane o wdrażaniu europejskiej strategii 
informacyjnej i promocyjnej.

Poprawka 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje, w drodze aktu 
wykonawczego, program prac, w którym 
określone są zamierzone cele, priorytety, 
spodziewane wyniki, warunki wdrażania i 
całkowita kwota planu finansowania. 
Program prac zawiera też główne kryteria 
oceny, opis działań, które mają zostać 
sfinansowane, kwoty przeznaczone na 
każdy rodzaj działania, orientacyjny 
harmonogram realizacji oraz w przypadku 
dotacji maksymalną wysokość 
współfinansowania.

Zgodnie z art. 23 i na podstawie celów 
wymienionych w art. 1 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących przyjęcia 
programu prac, w którym określone są 
zamierzone cele, priorytety, spodziewane 
wyniki, warunki wdrażania i całkowita 
kwota planu finansowania. Program prac 
zawiera też główne kryteria oceny, opis 
działań, które mają zostać sfinansowane, 
kwoty przeznaczone na każdy rodzaj 
działania, orientacyjny harmonogram 
realizacji oraz w przypadku dotacji 
maksymalną wysokość współfinansowania.

Or. en

Poprawka 225
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje, w drodze aktu 
wykonawczego, program prac, w którym 
określone są zamierzone cele, priorytety, 
spodziewane wyniki, warunki wdrażania i 
całkowita kwota planu finansowania. 
Program prac zawiera też główne kryteria 
oceny, opis działań, które mają zostać 
sfinansowane, kwoty przeznaczone na 
każdy rodzaj działania, orientacyjny 
harmonogram realizacji oraz w przypadku 
dotacji maksymalną wysokość 
współfinansowania.

Komisja przyjmuje raz do roku, w drodze 
aktu wykonawczego, program prac, w 
którym określone są zamierzone cele, 
priorytety, spodziewane wyniki, warunki 
wdrażania i całkowita kwota planu 
finansowania. Program prac zawiera 
wykaz produktów, o których mowa w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia, 
kwalifikujących się do działań 
informacyjnych i promocyjnych o stałym 
charakterze. Program prac zawiera też 
główne kryteria oceny, opis działań, które 
mają zostać sfinansowane, kwoty 
przeznaczone na każdy rodzaj działania, 
orientacyjny harmonogram realizacji oraz 
w przypadku dotacji maksymalną 
wysokość współfinansowania.
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Or. en

Uzasadnienie

Wykaz podstawowych produktów kwalifikujących się do promocji powinien znaleźć się w 
rozporządzeniu. Zakłada się, że produkty te kwalifikują się do działań promocyjnych we 
wszystkich latach bez wyjątku. Dodatkowo można przewidzieć dodawanie produktów 
priorytetowych innych niż produkty podstawowe w ramach rocznego programu prac.

Poprawka 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje, w drodze aktu 
wykonawczego, program prac, w którym 
określone są zamierzone cele, priorytety,
spodziewane wyniki, warunki wdrażania i 
całkowita kwota planu finansowania. 
Program prac zawiera też główne kryteria 
oceny, opis działań, które mają zostać 
sfinansowane, kwoty przeznaczone na 
każdy rodzaj działania, orientacyjny 
harmonogram realizacji oraz w przypadku 
dotacji maksymalną wysokość 
współfinansowania.

Komisja przyjmuje, w drodze aktu 
wykonawczego, program prac, w którym 
określone są zamierzone cele, spodziewane 
wyniki, warunki wdrażania i całkowita 
kwota planu finansowania. Program prac 
zawiera też opis działań, które mają zostać 
sfinansowane, kwoty przeznaczone na 
każdy rodzaj działania, orientacyjny 
harmonogram realizacji oraz w przypadku 
dotacji maksymalną wysokość 
współfinansowania.

Or. en

Uzasadnienie

Roczny plan działań, w którym Komisja określi priorytety działań informacyjnych i 
promocyjnych, będzie stanowić przeszkodę w realizacji tych działań. Działania informacyjne i 
promocyjne powinny opierać się na długoterminowej strategii informacyjnej i promocyjnej, a 
nie tylko na rocznym planie działań. Ponadto ze względu na znaczenie polityki promocji 
produktów rolno-spożywczych Parlament Europejski i Rada powinny być regularnie 
informowane o wdrażaniu europejskiej strategii informacyjnej i promocyjnej.

Poprawka 227
Maria do Céu Patrão Neves



PE529.733v01-00 102/156 AM\1019268PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje, w drodze aktu 
wykonawczego, program prac, w którym 
określone są zamierzone cele, priorytety, 
spodziewane wyniki, warunki wdrażania i 
całkowita kwota planu finansowania. 
Program prac zawiera też główne kryteria 
oceny, opis działań, które mają zostać 
sfinansowane, kwoty przeznaczone na 
każdy rodzaj działania, orientacyjny 
harmonogram realizacji oraz w przypadku 
dotacji maksymalną wysokość 
współfinansowania.

Komisja przyjmuje, w drodze aktu 
wykonawczego, program prac zgodny z 
krajowymi interesami strategicznymi, w 
którym określone są zamierzone cele, 
priorytety, spodziewane wyniki, warunki 
wdrażania i całkowita kwota planu 
finansowania. Program prac zawiera też 
główne kryteria oceny, opis działań, które 
mają zostać sfinansowane, kwoty 
przeznaczone na każdy rodzaj działania, 
orientacyjny harmonogram realizacji oraz 
w przypadku dotacji maksymalną 
wysokość współfinansowania.

Or. pt

Poprawka 228
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Czas trwania programu prac wynosi 
cztery lata z możliwością corocznego 
przeglądu i aktualizacji.

Or. lv

Poprawka 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy opracowywaniu programu Komisja 
uwzględnia specyficzne naturalne 
utrudnienia dotyczące terenów górskich, 
wysp i obszarów najbardziej oddalonych.

Or. en

Poprawka 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akt wykonawczy, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 24 ust. 3.

skreślony

Or. en

Poprawka 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akt wykonawczy, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 24 ust. 3.

Akt wykonawczy, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 24 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

To raczej państwa członkowskie, a nie Komisja, powinny podejmować decyzję w sprawie
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programu pracy.

Poprawka 232
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu wdrożenia programu prac, o 
którym mowa w ust. 1, Komisja publikuje:

3. W celu wdrożenia programu prac, o 
którym mowa w ust. 1, Komisja publikuje 
dwa razy w roku:

Or. en

Uzasadnienie

Częstotliwość opracowywania programu prac, a także zaproszeń do składania wniosków 
powinna zostać określona w tekście rozporządzenia. Program prac (dodatkowe priorytety 
oprócz podstawowych produktów) należy opracowywać raz do roku, natomiast zaproszenia 
do składania wniosków należy ogłaszać dwa razy do roku, tak jak to ma miejsce obecnie. 
Aktualny system przedkładania programów dwa razy do roku jest bardzo skuteczny, nie ma 
zatem powodu, aby go zmieniać.

Poprawka 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku programów prostych, 
zaproszenie do składania wniosków 
zawierające w szczególności warunki 
uczestnictwa i główne kryteria oceny.

a) w przypadku programów prostych dwa 
zaproszenia do składania wniosków 
zawierające w szczególności warunki 
uczestnictwa i główne kryteria oceny;

Or. it

Poprawka 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw zaproszenie do 
składania wniosków zgodnie z tytułem VI 
części I rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr°966/201223.

b) w przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw, dwa zaproszenia
do składania wniosków zgodnie z tytułem 
VI części I rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/201223.

__________________ __________________
23 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 
26.10.2012, s. 1).

23 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 
26.10.2012, s. 1).

Or. it

Poprawka 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W zaproszeniu do składania 
wniosków, o którym mowa w lit. a) i b) 
powyżej, uwzględnia się specyficzne 
naturalne utrudnienia dotyczące terenów 
górskich, wysp i obszarów najbardziej 
oddalonych.

Or. en

Poprawka 236
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja zatwierdza również działania 
informacyjne i promocyjne opisane w art. 
2 i 3, promowane na zasadach współpracy 
państwa członkowskiego z podmiotami
wskazanymi w art. 7. Działania te mogą 
mieć w szczególności formę uczestnictwa 
w targach handlowych i wystawach o 
znaczeniu międzynarodowym poprzez 
organizację stoisk lub działania mające na 
celu promowanie wizerunku produktów 
unijnych.

Or. pt

Poprawka 237
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja rozwija usługi wsparcia 
technicznego, przede wszystkim w celu 
poszerzenia znajomości różnych rynków, 
utrzymania dynamicznej sieci podmiotów 
sektora w ramach polityki informacyjnej i 
promocyjnej oraz podniesienia poziomu 
znajomości przepisów ustawodawczych 
dotyczących opracowywania i wdrażania 
programów.

2. Komisja rozwija usługi wsparcia 
technicznego, przede wszystkim w celu 
poszerzenia znajomości różnych rynków, w 
tym finansowania wizyt poznawczych
realizowanych w celach handlowych, 
utrzymania dynamicznej sieci podmiotów 
sektora w ramach polityki informacyjnej i 
promocyjnej oraz podniesienia poziomu 
znajomości przepisów ustawodawczych 
dotyczących opracowywania i wdrażania 
programów. Ponadto wskazane i 
konieczne jest, aby Komisja opracowała 
proste i kompletne instrukcje, które 
pomogą potencjalnym beneficjentom 
działać zgodnie z zasadami i procedurami 
tej polityki.

Or. pt
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Poprawka 238
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja rozwija usługi wsparcia 
technicznego, przede wszystkim w celu 
poszerzenia znajomości różnych rynków, 
utrzymania dynamicznej sieci podmiotów 
sektora w ramach polityki informacyjnej i 
promocyjnej oraz podniesienia poziomu 
znajomości przepisów ustawodawczych 
dotyczących opracowywania i wdrażania 
programów.

2. Komisja rozwija usługi wsparcia 
technicznego, przede wszystkim w celu 
poszerzenia znajomości różnych rynków, 
pomocy producentom w zwalczaniu 
podrabiania ich produktów, utrzymania 
dynamicznej sieci podmiotów sektora w 
ramach polityki informacyjnej i 
promocyjnej oraz podniesienia poziomu 
znajomości przepisów ustawodawczych 
dotyczących opracowywania i wdrażania 
programów.

Or. fr

Poprawka 239
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja rozwija usługi wsparcia 
technicznego, przede wszystkim w celu 
poszerzenia znajomości różnych rynków, 
utrzymania dynamicznej sieci podmiotów 
sektora w ramach polityki informacyjnej i 
promocyjnej oraz podniesienia poziomu 
znajomości przepisów ustawodawczych 
dotyczących opracowywania i wdrażania 
programów.

2. Komisja rozwija usługi wsparcia 
technicznego, przede wszystkim w celu
poszerzenia znajomości różnych rynków, 
zapewnienia producentom pomocy w 
zwalczaniu podrabiania ich produktów, 
utrzymania profesjonalnej, dynamicznej 
sieci podmiotów sektora w ramach polityki 
informacyjnej i promocyjnej oraz 
podniesienia poziomu znajomości
przepisów ustawodawczych dotyczących 
opracowywania i wdrażania programów.

Or. it
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Poprawka 240
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja Europejska zachęca państwa 
członkowskie i regiony do tego, aby 
produkcja lokalna stanowiła kryterium 
wyboru w zakresie dostaw produktów 
rolnych i określonych artykułów 
spożywczych wytworzonych w oparciu o 
produkty rolne do szkół, domów dziecka i 
domów spokojnej starości, stowarzyszeń 
niezależnej opieki socjalnej, podmiotów 
publicznych itp. Kwestia ta jest 
szczególnie istotna z uwagi na świeżość 
tych produktów oraz brak konieczności 
stosowania w nich środków chemicznych, 
konserwantów itd., wydłużających ich 
okres przydatności, a kryterium takie 
będzie zachęcać do sprzedaży artykułów 
spożywczych w krótkich łańcuchach 
dostaw.

Or. pt

Poprawka 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku kryzysu, o którym mowa 
w art. 1a lit. b), Komisja jest uprawniona 
do organizacji działań promocyjnych i 
informacyjnych w drodze przyjęcia aktów 
wykonawczych bez stosowania procedury 
przewidzianej postanowieniami art. 24 
ust. 2 lub 3 i w sposób, który gwarantuje, 
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że ich realizacja będzie odpowiedzią na 
daną sytuację i będzie skuteczna.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka jest związana z przedłożoną przez sprawozdawczynię poprawką 12, w której 
przewiduje się wprowadzenie nowego art. 1a. W przypadku kryzysu konieczne jest 
umożliwienie podejmowania działań promocyjnych i informacyjnych w oparciu o specjalną 
procedurę, która umożliwi ich podjęcie w odpowiedzi na daną sytuację i w skuteczny sposób.

Poprawka 242
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje oceny i wyboru 
propozycji programów prostych 
przedstawionych w związku z 
zaproszeniem do składania wniosków, o 
którym mowa w art. 8 ust. 3 lit. a).

1. Na pierwszym etapie państwo 
członkowskie ocenia propozycje 
programów, a następnie przedkłada 
zakwalifikowane propozycje Komisji. Po 
ocenie przeprowadzonej przez państwo 
członkowskie Komisja dokonuje oceny i 
wyboru propozycji programów prostych 
przedstawionych w związku z 
zaproszeniem do składania wniosków, o 
którym mowa w art. 8 ust. 3 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Nie tylko Komisja powinna uczestniczyć w procedurze wyboru programów prostych. Takiego 
wyboru powinny dokonać państwa członkowskie na pierwszym etapie, gdyż to one będą 
odpowiadać za wdrażanie, monitorowanie i kontrolę programów prostych. Aktualny system 
jest bardzo skuteczny, a ponadto państwa członkowskie mają dostateczne doświadczenie, aby 
wybrać najlepszy program w procedurze preselekcji, a następnie przedłożyć go Komisji.

Poprawka 243
Sandra Kalniete
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje oceny i wyboru 
propozycji programów prostych 
przedstawionych w związku z 
zaproszeniem do składania wniosków, o 
którym mowa w art. 8 ust. 3 lit. a).

1. Komisja dokonuje oceny i wyboru 
propozycji programów prostych 
przedstawionych w związku z 
zaproszeniem do składania wniosków, o 
którym mowa w art. 8 ust. 3 lit. a), po 
poinformowaniu państw członkowskich i 
uzyskaniu ich opinii.

Or. en

Poprawka 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje oceny i wyboru 
propozycji programów prostych 
przedstawionych w związku z 
zaproszeniem do składania wniosków, o 
którym mowa w art. 8 ust. 3 lit. a).

1. Komisja dokonuje oceny i wyboru 
propozycji programów prostych 
przedstawionych w związku z 
zaproszeniem do składania wniosków, o 
którym mowa w art. 8 ust. 3 lit. a), po 
przedstawieniu państwom członkowskim 
listy wniosków i zwróceniu się o ich 
opinię.

Or. en

Poprawka 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje oceny i wyboru 1. Komisja dokonuje oceny i wyboru 
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propozycji programów prostych 
przedstawionych w związku z 
zaproszeniem do składania wniosków, o 
którym mowa w art. 8 ust. 3 lit. a).

propozycji programów prostych 
przedstawionych w związku z 
zaproszeniem do składania wniosków, o 
którym mowa w art. 8 ust. 3 lit. a), po 
przedstawieniu państwom członkowskim 
listy wniosków.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na minimalny wymóg otwartości w procedurze i w celu zapewnienia równego 
traktowania Komisja powinna skonsultować się z państwami członkowskimi na początku 
procesu, a nie tylko na etapie oceny.

Poprawka 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Państwa
członkowskie mogą pokryć do 20–30 % 
kosztów. Pozostałą część wydatków 
ponoszą wyłącznie organizacje inicjujące.

Or. en

Uzasadnienie

Próg 50% jest zbyt wysoki dla wielu drobnych podmiotów. Aby umożliwić im udział w 
procesie, należy dopuścić współfinansowanie przez państwa członkowskie. Całkowite 
zniesienie współfinansowania ograniczyłoby liczbę propozycji programów pochodzących z 
państw członkowskich.

Poprawka 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 60 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Państwa 
członkowskie mogą pokryć do 20 % 
kosztów. Pozostałą część wydatków 
ponoszą wyłącznie organizacje inicjujące.

Or. it

Poprawka 248
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Państwa 
członkowskie mogą pokryć do 20 % 
kosztów. Pozostałą część wydatków 
ponoszą wyłącznie organizacje inicjujące.

Or. pt

Poprawka 249
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie
organizacje inicjujące.

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Państwa 
członkowskie mogą pokryć do 30 % 
kosztów. Pozostałą część wydatków 
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ponoszą organizacje inicjujące.

Or. de

Uzasadnienie

Należy utrzymać dobrowolny charakter współfinansowania przez państwa członkowskie.

Poprawka 250
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie
organizacje inicjujące.

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą państwa 
członkowskie do poziomu 30 %, a resztę –
organizacje inicjujące.

Or. en

Uzasadnienie

Aktualny system współfinansowania jest bardzo skuteczny, nie ma zatem powodu, aby go 
zmieniać. W niektórych przypadkach współfinansowanie ma zasadnicze znaczenie dla 
organizacji inicjujących. Bez takiej możliwości liczba przedłożonych programów spadłaby 
drastycznie.

Poprawka 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Udział kraju 
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część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

członkowskiego może wynosić 
maksymalnie 30 %.

Or. pl

Poprawka 252
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Państwa 
członkowskie mogą pokryć do 30 % 
kosztów. Pozostałą część wydatków 
ponoszą wyłącznie organizacje inicjujące.

Or. en

Poprawka 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Państwa 
członkowskie mogą pokryć do 30 % 
kosztów. Pozostałą część wydatków 
ponoszą wyłącznie organizacje inicjujące.

Or. en

Poprawka 254
Daciana Octavia Sârbu
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Projekt rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie
organizacje inicjujące.

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą organizacje 
inicjujące lub państwa członkowskie, które 
zdecydują się na zaoferowanie 
współfinansowania krajowego.

Or. ro

Poprawka 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie
organizacje inicjujące.

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą organizacje 
inicjujące.

Or. en

Uzasadnienie

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.
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Poprawka 256
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 75 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Podatek 
VAT niepodlegający zwrotowi, w 
przypadku gdy rzeczywiście i ostatecznie 
koszt ten ponoszą beneficjenci, zalicza się
do wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

Or. it

Uzasadnienie

Zwiększenie wkładu Unii do 75% ma stanowić przeciwwagę dla wykluczenia możliwości 
współfinansowania krajowego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3/2008 i staje się 
rozstrzygającym kryterium udziału w programach dla wielu podmiotów kwalifikowalnych. 
Aby uniknąć nierównego traktowania, podmiotom podlegającym systemom rozliczania 
podatku VAT bez możliwości zwrotu proponuje się, aby podatek ten był zaliczany do 
wydatków kwalifikowalnych w przypadku, gdy rzeczywiście i ostatecznie jego koszt ponosi
organizacja inicjująca.

Poprawka 257
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 75 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Podatek 
VAT niepodlegający zwrotowi, w 
przypadku gdy rzeczywiście i ostatecznie 
koszt ten ponoszą beneficjenci, zalicza się
do wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
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część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

Or. it

Poprawka 258
Francesca Barracciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 60 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

Or. it

Uzasadnienie

Jeżeli wyklucza się współfinansowanie państw członkowskich, w celu uniknięcia pomocy 
państwa należy zwiększyć udział Unii w finansowaniu.

Poprawka 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 60 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

Or. it
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Poprawka 260
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

1. Udział Unii w finansowaniu programów 
prostych nie przekracza 50 % kwoty 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące. Państwa 
członkowskie nie mogą współfinansować 
tych wydatków.

Or. nl

Poprawka 261
George Lyon, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udziały organizacji inicjujących mogą 
pochodzić z wpływów o charakterze 
parafiskalnym lub obowiązkowych 
składek.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne zasady regulowane rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. 
w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym i w krajach trzecich umożliwiają wykorzystanie wpływów o charakterze 
parafiskalnym i obowiązkowych składek do współfinansowania działań promocyjnych. 
Wniosek powinien zostać zmieniony, aby było jasne, że takie możliwości są wciąż 
dopuszczane.
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Poprawka 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą 
uczestniczyć w finansowaniu programów 
prostych. Udział państw członkowskich w 
finansowaniu nie może przekraczać 30 % 
kwoty wydatków kwalifikowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Poprawka 263
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 60 % w przypadku:

skreślony

a) programów prostych ukierunkowanych 
na jeden lub kilka państw trzecich;

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych w Unii.
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Or. it

Poprawka 264
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 60 % w przypadku:

skreślony

a) programów prostych ukierunkowanych 
na jeden lub kilka państw trzecich;

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych w Unii.

Or. en

Poprawka 265
Daciana Octavia Sârbu

Projekt rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 60 % w przypadku:

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 80 % w przypadku:

Or. ro

Poprawka 266
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 60 % w przypadku:

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 75 % w przypadku:

Or. pt

Poprawka 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 60 % w przypadku:

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 70 % w przypadku:

Or. it

Poprawka 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 60 % w przypadku:

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 70 % w przypadku:

Or. it

Poprawka 269
Francesca Barracciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 60 % w przypadku:

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 65 % w przypadku:

Or. it

Uzasadnienie

Zmiana wynikająca ze zwiększenia udziału Unii w finansowaniu, o którym mowa w art. 15 
ust. 1.

Poprawka 270
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wartość procentowa określona w ust. 1
wynosi 60 % w przypadku:

2. Wartość procentowa udziału Unii 
Europejskiej wynosi 60 % w przypadku:

Or. pt

Poprawka 271
George Lyon, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 60 % w przypadku:

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 60 % w przypadku programów 
prostych ukierunkowanych na jedno lub 
więcej niż jedno państwo trzecie.

Or. en
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Poprawka 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 60 % w przypadku:

2. Wartość procentowa określona w ust. 1 
wynosi 60 % w przypadku działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych w Unii.

Or. es

Uzasadnienie

Aby stymulować działania w państwach trzecich, konieczne jest utrzymanie wartości 
procentowej, za którą odpowiadają organizacje inicjujące, na obecnym poziomie, w sytuacji 
gdy państwa członkowskie nie będą już mieć w nich udziału.

Poprawka 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera –a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) w wypadku programów prostych 
ukierunkowanych na jedno lub więcej niż 
jedno państwo trzecie wartość procentowa 
określona w ust. 1 wynosi 80 %;

Or. es

Uzasadnienie

Aby stymulować działania w państwach trzecich, konieczne jest utrzymanie wartości 
procentowej, za którą odpowiadają organizacje inicjujące, na obecnym poziomie, w sytuacji 
gdy państwa członkowskie nie będą już mieć w nich udziału.
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Poprawka 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) programów prostych ukierunkowanych 
na jeden lub kilka państw trzecich;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Tekst nie zostaje skreślony, pojawia się on w ust. 1.

Poprawka 275
George Lyon, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) programów prostych ukierunkowanych 
na jeden lub kilka państw trzecich;

skreślona

Or. en

Poprawka 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych w Unii.

skreślona
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Or. es

Uzasadnienie

Tekst nie zostaje skreślony, pojawia się on w ust. 1.

Poprawka 277
George Lyon, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych w Unii.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Taki zapis jest niepotrzebny, ponieważ istnieje już podobny przepis w ramach unijnego 
programu dotyczącego owoców i warzyw w placówkach szkolnych.

Poprawka 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych w Unii.

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących świeżych i przetworzonych 
owoców i warzyw, mleka i przetworów 
mlecznych przeznaczonych specjalnie dla 
dzieci w placówkach szkolnych w Unii.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy uwzględnić wszystkie produkty przeznaczone dla dzieci w ramach programów pomocy, 
nie zaś jedynie owoce i warzywa.

Poprawka 279
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych w Unii.

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących owoców i warzyw oraz mleka 
i przetworów mlecznych przeznaczonych 
specjalnie dla dzieci w placówkach 
szkolnych w Unii.

Or. en

Poprawka 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych w Unii.

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących mleka lub owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych w Unii.

Or. en

Poprawka 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych w Unii.

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących mleka, owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych w Unii.

Or. pl

Poprawka 282
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych w Unii.

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących mleka, owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych w Unii.

Or. pt

Poprawka 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych w Unii.

b) działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących owoców i warzyw oraz oliwy 
z oliwek przeznaczonych specjalnie dla 
dzieci w placówkach szkolnych w Unii.

Or. it

Poprawka 284
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działań informacyjnych i 
promocyjnych wdrażanych przez 
najbardziej oddalone regiony Unii 
Europejskiej.

Or. pt

Poprawka 285
Daciana Octavia Sârbu

Projekt rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działań informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących produktów
ekologicznych.

Or. ro

Poprawka 286
Francesca Barracciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) programu prostego dotyczącego:

– rodzimych gatunków i odmian roślin, a 
także ich produktów pochodnych lub

– produktów pochodzenia zwierzęcego 
pochodzących od rodzimych gatunków, 
ras i populacji zwierząt.

Or. it
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Uzasadnienie

Należy określić wyższy udział Unii w finansowaniu tych programów, które mają pozytywny 
wpływ na ochronę różnorodności biologicznej.

Poprawka 287
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wartość procentowa wskazana w 
ust. 1 może zostać zwiększona do 80 % w 
przypadku państw otrzymujących pomoc 
finansową lub przedłużona na okres do 
dwóch lat od zakończenia otrzymywania 
pomocy zewnętrznej.

Or. pt

Poprawka 288
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wartość procentowa udziału Unii 
wzrasta do 75 % w przypadku działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących wysokiej jakości produktów 
wytwarzanych w regionach najbardziej 
oddalonych.

Or. pt

Poprawka 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wartość procentowa udziału Unii 
wzrasta do 75 % w przypadku programów 
prowadzonych przez najbardziej oddalone 
regiony Unii.

Or. en

Poprawka 290
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wartość procentowa udziału Unii 
wzrasta do 75 % w przypadku 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw w programach o 
szczególnym znaczeniu dla Unii innych 
niż programy, o których mowa w ust. 2a.

Or. en

Uzasadnienie

Mikroprzedsiębiorstwa stanowią znaczną część sektora rolno-spożywczego, dlatego należy 
potraktować priorytetowo organizacje, które podejmują wysiłki w celu włączenia 
mikroprzedsiębiorstw mających mniej środków na działania informacyjne i promocyjne.

Poprawka 291
Francesca Barracciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W każdym przypadku kiedy 
beneficjentami działań przewidzianych w
programie prostym są wyłącznie małe i 
średnie przedsiębiorstwa, jedno lub kilka, 
wartość procentowa określona w ust. 1 
zwiększa się do 75 %.

Or. it

Uzasadnienie

Jeżeli wyklucza się współfinansowanie państw członkowskich w celu uniknięcia ewentualnej 
pomocy państwa, należy zwiększyć udział Unii w finansowaniu. Kwota tego udziału musi być 
wyższa w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą nie posiadać 
odpowiedniej zdolności finansowej umożliwiającej pokrycie kosztów programu.

Poprawka 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Udział Unii w finansowaniu może 
wzrosnąć do 100 % w sytuacjach 
kryzysowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać wariant 100% wspólnotowego finansowania działania w sytuacjach 
kryzysowych.

Poprawka 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku braku programów, które 
mają być wdrażane na rynku 
wewnętrznym w odniesieniu do jednego 
działania informacyjnego lub kilku takich 
działań, o których mowa w art. 5 ust. 4 lit. 
a), b) i c), każde zainteresowane państwo 
członkowskie może opracować program i 
jego specyfikę na podstawie programu 
prac, o którym mowa w art. 8 ust. 3, i 
wybiera, w drodze publicznego 
zaproszenia do składania wniosków, 
organ odpowiedzialny za wdrażanie 
programu, który państwo to zobowiązuje 
się finansować.

Or. en

Poprawka 294
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Wartość procentowa określona w 
ust. 1 wzrasta do 75 % w przypadku 
programów prostych ukierunkowanych na 
jedno lub więcej niż jedno państwo trzecie.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przez Komisję wartości procentowe nie stanowią zachęty, która przełożyłaby 
się na znaczny wzrost liczby programów ukierunkowanych na państwa trzecie. Ze względu na 
brak finansowania ze strony państw członkowskich należy stworzyć zachęty dla tego rodzaju 
organizacji.
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Poprawka 295
Francesca Barracciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Podatek VAT niepodlegający 
zwrotowi, w przypadku gdy rzeczywiście i 
ostatecznie koszt ten ponoszą beneficjenci, 
zalicza się do wydatków kwalifikowanych 
do finansowania unijnego.

Or. it

Uzasadnienie

Analogiczne założenie zostało przyjęte również w nowych rozporządzeniach polityki spójności 
na lata 2014–2020.

Poprawka 296
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Wartość procentowa określona w 
ust. 1 wzrasta do 60 % w przypadku 
działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących owoców i warzyw 
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w 
placówkach szkolnych Unii.

Or. en

Poprawka 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw, maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 %
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Państwo członkowskie 
może pokryć do 20–30 % całkowitych 
kosztów. Pozostałą część wydatków 
ponoszą wyłącznie organizacje inicjujące.

Or. en

Uzasadnienie

Próg 50% jest zbyt wysoki dla wielu drobnych podmiotów. Aby umożliwić im udział w 
procesie, należy dopuścić współfinansowanie przez państwa członkowskie. Całkowite 
zniesienie współfinansowania ograniczyłoby liczbę propozycji programów pochodzących z 
państw członkowskich.

Poprawka 298
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw, maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Państwo członkowskie 
może pokryć do 30 % całkowitych 
kosztów. Pozostałą część wydatków 
ponoszą organizacje inicjujące.

Or. de

Uzasadnienie

Należy utrzymać dobrowolny charakter współfinansowania przez państwa członkowskie.
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Poprawka 299
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw, maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą państwa członkowskie 
do poziomu 30 %, a resztę – organizacje 
inicjujące.

Or. en

Uzasadnienie

Aktualny system współfinansowania jest bardzo skuteczny, nie ma zatem powodu, aby go 
zmieniać. W niektórych przypadkach współfinansowanie ma zasadnicze znaczenie dla 
organizacji inicjujących. Bez takiej możliwości liczba przedłożonych programów spadłaby 
drastycznie.

Poprawka 300
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw, maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Państwa członkowskie 
mogą pokryć do 20 % kosztów. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

Or. pt
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Poprawka 301
Daciana Octavia Sârbu

Projekt rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw, maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 80 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą organizacje inicjujące 
lub państwa członkowskie, które 
zdecydują się na przyznanie 
współfinansowania krajowego.

Or. ro

Poprawka 302
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 %
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw, maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 75 %
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Podatek VAT
niepodlegający zwrotowi, w przypadku gdy 
rzeczywiście i ostatecznie koszt ten 
ponoszą beneficjenci, zalicza się do 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

Or. it
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Uzasadnienie

Zwiększenie wkładu Unii do 75% ma stanowić przeciwwagę dla wykluczenia możliwości 
współfinansowania krajowego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3/2008 i staje się 
rozstrzygającym kryterium udziału w programach dla wielu podmiotów kwalifikowalnych. 
Aby uniknąć nierównego traktowania, podmiotom podlegającym systemom rozliczania 
podatku VAT bez możliwości zwrotu proponuje się, aby podatek ten był zaliczany do 
wydatków kwalifikowalnych w przypadku, gdy rzeczywiście i ostatecznie jego koszt ponosi 
organizacja inicjująca.

Poprawka 303
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 %
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw, maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 75 %
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Podatek VAT 
niepodlegający zwrotowi, w przypadku gdy 
rzeczywiście i ostatecznie koszt ten 
ponoszą beneficjenci, zalicza się do 
wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą 
część wydatków ponoszą wyłącznie 
organizacje inicjujące.

Or. it

Poprawka 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 %
całkowitej kwoty kosztów 

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw, w tym 
programów przeznaczonych dla państw 
trzecich, maksymalna stawka 
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kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

współfinansowania wynosi 70 %
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowanych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

Or. it

Poprawka 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 %
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw, maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 70 %
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

Or. it

Poprawka 306
Francesca Barracciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 %
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw, maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 65 %
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

Or. it
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Poprawka 307
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

W przypadku programów na rynku 
wewnętrznym, w których uczestniczy wiele 
państw, maksymalna stawka 
współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowanych, a w przypadku 
programów w państwach trzecich – 75 %. 
Pozostałą część wydatków ponoszą 
wyłącznie organizacje inicjujące.

Or. en

Uzasadnienie

Programy w państwach trzecich powinny zawierać specjalną zachętę dla organizacji z kilku 
państw członkowskich do przedstawienia programów, biorąc pod uwagę, że są one z natury 
bardziej skomplikowane w opracowaniu. Jednocześnie, ponieważ znika krajowy udział w 
finansowaniu programów, nowy system mógłby prowadzić do znacznego wzrostu (do 15%) 
wartości procentowej współfinansowania dla organizacji inicjujących.

Poprawka 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw, maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą organizacje inicjujące.
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Or. en

Poprawka 309
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw, maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące. Państwa członkowskie nie 
mogą współfinansować tych wydatków.

Or. nl

Poprawka 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Pozostałą część 
wydatków ponoszą wyłącznie organizacje 
inicjujące.

W przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw, maksymalna 
stawka współfinansowania wynosi 60 % 
całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. pl

Poprawka 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stawka udziału finansowego Unii może 
wzrosnąć do 100 % kosztów w sytuacjach 
kryzysowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać wariant 100% wspólnotowego finansowania działania w sytuacjach 
kryzysowych.

Poprawka 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wartość procentowa określona w 
poprzednim akapicie wynosi 80 % w 
przypadku programów, w których 
uczestniczy wiele państw i które są 
skierowane do państwa trzeciego lub 
państw trzecich.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie zwiększenia obecnego udziału finansowego organizacji 
inicjujących.

Poprawka 313
Francesca Barracciu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W każdym przypadku kiedy 
beneficjentami działań przewidzianych w
programie, w którym uczestniczy wiele 
państw, są wyłącznie małe i średnie 
przedsiębiorstwa, jedno lub kilka, wartość 
procentowa określona w ust. 1 zwiększa 
się do 75 %.

Or. it

Uzasadnienie

Jeżeli wyklucza się współfinansowanie państw członkowskich w celu uniknięcia pomocy 
państwa, należy zwiększyć udział Unii w finansowaniu. Kwota tego udziału musi być wyższa 
w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą nie posiadać odpowiedniej 
zdolności finansowej umożliwiającej pokrycie kosztów programu.

Poprawka 314
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wartość finansowania udziału Unii 
wzrasta do 75 % w przypadku programów 
działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących wysokiej jakości produktów 
wytwarzanych w regionach najbardziej 
oddalonych.

Or. pt

Poprawka 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stawka współfinansowania Unii wzrasta 
do 75 % w przypadku programów 
prowadzonych przez najbardziej oddalone 
regiony Unii.

Or. en

Poprawka 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą uczestniczyć 
w finansowaniu programów, w których 
uczestniczy wiele państw. Udział państw 
członkowskich w finansowaniu nie może 
przekraczać 30 % kwoty wydatków 
kwalifikowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Poprawka 317
Francesca Barracciu



PE529.733v01-00 144/156 AM\1019268PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podatek VAT niepodlegający zwrotowi, w 
przypadku gdy rzeczywiście i ostatecznie 
koszt ten ponoszą beneficjenci, zalicza się
do wydatków kwalifikowanych do 
finansowania unijnego.

Or. it

Uzasadnienie

Analogiczne założenie zostało przyjęte również w nowych rozporządzeniach polityki spójności 
na lata 2014–2020.

Poprawka 318
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a

Stawka współfinansowania Unii wzrasta 
do 80 % w przypadku 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw w programach o 
szczególnym znaczeniu dla Unii innych 
niż programy, o których mowa w ust. 1a i 
1b.

Or. en

Uzasadnienie

Mikroprzedsiębiorstwa stanowią znaczną część sektora rolno-spożywczego, dlatego należy 
potraktować priorytetowo organizacje, które podejmują wysiłki w celu włączenia 
mikroprzedsiębiorstw mających mniej środków na działania informacyjne i promocyjne.
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Poprawka 319
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczegółowych warunków, zgodnie z 
którymi każda z organizacji inicjujących, 
o których mowa w art. 7, może 
przedstawić program, w szczególności w 
celu zapewnienia reprezentatywności i 
znaczącej skali programu;

skreślona

Or. en

Poprawka 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczegółowych warunków, zgodnie z 
którymi każda z organizacji inicjujących, 
o których mowa w art. 7, może 
przedstawić program, w szczególności w 
celu zapewnienia reprezentatywności i 
znaczącej skali programu;

skreślona

Or. de

Poprawka 321
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) warunków przeprowadzania procedury 
konkursowej w celu wyłonienia organów 
wdrażających, o których mowa w art. 13;

skreślona

Or. en

Poprawka 322
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) szczegółowych warunków 
kwalifikowalności, w przypadku 
programów prostych, kosztów działań 
informacyjnych i promocyjnych oraz, w 
stosownych przypadkach, kosztów 
administracyjnych i personelu.

skreślona

Or. en

Poprawka 323
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) warunków umożliwiających 
zapewnienie priorytetowego traktowania 
znaków towarowych należących do MŚP, 
w przypadku programów, w których 
przewiduje się obecność znaków 
towarowych określonych w art. 4;

Or. it
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Uzasadnienie

Należy przypomnieć często stosowaną przez Komisję w ramach WPR zasadę, której celem jest 
wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw.

Poprawka 324
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) warunków umożliwiających 
zapewnienie priorytetowego traktowania 
projektów, które promują produkty 
wytworzone z surowców rolnych 
pochodzących z państw organizacji 
inicjujących, w przypadku programów, w 
których przewiduje się produkty 
przetworzone określone w art. 5 lit. b).

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą wyrażoną w motywie 2 i art. 8 wniosku, która mówi, że „Działania 
informacyjne i promocyjne przyczyniają się do wzmocnienia konkurencyjności rolnictwa 
europejskiego”, należy zapewnić preferencyjne traktowanie produktów przetworzonych 
uzyskanych z surowców pochodzących z Unii.

Poprawka 325
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) szczegółowych warunków, zgodnie z 
którymi każda z organizacji inicjujących, 
o których mowa w art. 7, może 
przedstawić program, w szczególności w 
celu zapewnienia reprezentatywności 
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organizacji i znaczącej skali programu;

Or. en

Poprawka 326
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) warunków przeprowadzania 
procedury konkursowej w celu wyłonienia 
organów wdrażających, o których mowa w 
art. 13;

Or. en

Poprawka 327
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) szczegółowych warunków 
kwalifikowalności, w przypadku 
programów, kosztów działań 
informacyjnych i promocyjnych oraz, w 
stosownych przypadkach, kosztów 
administracyjnych i personelu.

Or. en

Poprawka 328
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, powierza się 
Komisji począwszy od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. pt

Poprawka 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

skreślony

Or. en

Poprawka 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach wdrażania niniejszego 
rozporządzenia Komisja może zasięgnąć
opinii grupy doradczej ds. promocji 
produktów rolnych, ustanowionej decyzją 
Komisji 2004/391/WE27.

W ramach wdrażania niniejszego 
rozporządzenia Komisja zasięga opinii 
grupy doradczej ds. promocji produktów 
rolnych, ustanowionej decyzją Komisji 
2004/391/WE27.

__________________ __________________
27 Decyzja Komisji 2004/391/WE z dnia 
23 kwietnia 2004 r. w sprawie grup 
doradczych zajmujących się sprawami 

27 Decyzja Komisji 2004/391/WE z dnia 
23 kwietnia 2004 r. w sprawie grup 
doradczych zajmujących się sprawami 
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objętymi wspólną polityką rolną (Dz.U. L 
120 z 24.4.2004, s. 50).

objętymi wspólną polityką rolną (Dz.U. L 
120 z 24.4.2004, s. 50).

Or. pl

Uzasadnienie

Rola Grupy Doradczej powinna być kluczowa w procesie opracowywania programu prac. 
Organizacje branżowe powinny mieć zapewniony wpływ na kształt tego dokumentu 
strategicznego.

Poprawka 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Doradcza ds. Promocji powinna 
być włączona w proces prac nad 
programem prac wymienionym w art. 8.

Or. pl

Uzasadnienie

Rola Grupy Doradczej powinna być kluczowa w procesie opracowywania programu prac. 
Organizacje branżowe powinny mieć zapewniony wpływ na kształt tego dokumentu 
strategicznego.

Poprawka 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit - pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia [2017 r.] Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wstępne sprawozdanie ze 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
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podając m.in wskaźnik absorpcji w 
różnych państwach członkowskich, w 
stosownym przypadku wraz 
z odpowiednimi wnioskami. Na wniosek 
Parlamentu Europejskiego Komisja 
stawia się na posiedzeniu właściwej 
komisji i przedstawia jej wstępne 
sprawozdanie.

Or. en

Poprawka 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia [2020 r.] Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w stosownym 
przypadku wraz z odpowiednimi 
wnioskami.

Do dnia 31 grudnia [2020 r.] Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w stosownym 
przypadku wraz z odpowiednimi 
wnioskami. Na wniosek Parlamentu 
Europejskiego Komisja stawia się na 
posiedzeniu właściwej komisji i 
przedstawia jej wstępne sprawozdanie.

Or. en

Poprawka 334
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia [2020 r.] Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w stosownym 
przypadku wraz z odpowiednimi 

Do dnia 31 grudnia [2020 r.] Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia, uwzględniając 
w tym sprawozdaniu sytuację regionów 
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wnioskami. najbardziej oddalonych, w stosownym 
przypadku wraz z odpowiednimi 
wnioskami. Do dnia 31 grudnia 2017 r. 
przedstawione zostanie również 
sprawozdanie okresowe, sporządzone w 
taki sam sposób jak wyżej wspomniane 
sprawozdanie.

Or. pt

Poprawka 335
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony

[…]

Or. it

Poprawka 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony

[…]

Or. it

Poprawka 337
Eric Andrieu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W załączniku VI – część II pkt 1 lit. c) 
otrzymuje brzmienie:

c) o naturalnej objętościowej zawartości 
alkoholu nie większej niż 15 % obj. 
Jednak na zasadzie odstępstwa:

– górny limit całkowitej zawartości 
alkoholu może osiągnąć do 20 % obj. dla 
win, które zostały wyprodukowane bez 
wzbogacenia, z pewnych obszarów uprawy 
winorośli w Unii, które określi Komisja –
w drodze aktów delegowanych – na mocy 
art. 59 ust. 1,

– górny limit całkowitej zawartości 
alkoholu może przekroczyć 15 % obj. dla 
win o chronionej nazwie pochodzenia, 
które zostały wyprodukowane bez 
wzbogacania poprzez dodanie sacharozy, 
zagęszczonego moszczu gronowego lub 
rektyfikowanego zagęszczonego moszczu 
gronowego;

Or. fr

[Załącznik VI część II pkt 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr.../20... (przepisy w sprawie
wspólnej organizacji rynków produktów rolnych) otrzymuje brzmienie: Na podstawie 
aktualnego brzmienia przepisów o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych

wprowadzono następujące zmiany: po pierwsze: litera c); po drugie: w tiret drugim dodano 
część ...„poprzez dodanie sacharozy, zagęszczonego moszczu gronowego lub rektyfikowanego 

zagęszczonego moszczu gronowego”.]

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie, jakie metody wzbogacania nie mogą być dozwolone w 
odniesieniu do win, w których całkowita zawartość alkoholu przekracza 15% objętości. 
Wykorzystywane metody wzbogacania to w takim przypadku tak zwane metody oddzielania 
(częściowe zagęszczanie w wyniku schłodzenia, odwrócona osmoza), które nie zmieniają cech 
charakterystycznych wina poprzez dodanie zewnętrznych substancji wzbogacających.
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Poprawka 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 146 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady* (UE) nr XXXX/20.. [z dnia… 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków”) (COM(2011) 626)] i 
od art. 3 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1184/200628, a zarazem na mocy art. 42 
akapit pierwszy Traktatu, art. 107, 108 
i 109 Traktatu nie stosują się do płatności 
dokonywanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem ani do udziału w 
finansowaniu pochodzącym z wpływów o 
charakterze parafiskalnym lub z 
obowiązkowych składek państw 
członkowskich w przypadku programów 
mogących uzyskać wsparcie unijne z tytułu 
art. 42 akapit drugi Traktatu, wybranych 
przez Komisję zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

W drodze odstępstwa od art. 146 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady* (UE) nr XXXX/20.. [z dnia… 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków”) (COM(2011)0626)] i 
od art. 3 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1184/200628, a zarazem na mocy art. 42 
akapit pierwszy Traktatu, art. 107, 108 
i 109 Traktatu nie stosują się do płatności 
dokonywanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, do udziału w 
finansowaniu ani do udziału w 
finansowaniu pochodzącym z wpływów o 
charakterze parafiskalnym lub z 
obowiązkowych składek państw 
członkowskich w przypadku programów 
mogących uzyskać wsparcie unijne z tytułu 
art. 42 akapit drugi Traktatu, wybranych 
przez Komisję zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

__________________ __________________
28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1184/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. 
dotyczące stosowania niektórych reguł 
konkurencji w odniesieniu do produkcji 
rolnej i handlu produktami rolnymi (Dz.U. 
L 214 z 4.8.2006, s. 7).

28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1184/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. 
dotyczące stosowania niektórych reguł 
konkurencji w odniesieniu do produkcji 
rolnej i handlu produktami rolnymi (Dz.U. 
L 214 z 4.8.2006, s. 7).

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z poprawkami do art. 15 i 18.
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Poprawka 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 146 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady* (UE) nr XXXX/20.. [z dnia... 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków”) (COM(2011) 626)] i 
od art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1184/200628, a zarazem na mocy art. 42 
akapit pierwszy Traktatu, art. 107, 108 i 
109 Traktatu nie stosują się do płatności 
dokonywanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem ani do udziału w 
finansowaniu pochodzącym z wpływów o 
charakterze parafiskalnym lub z 
obowiązkowych składek państw 
członkowskich w przypadku programów 
mogących uzyskać wsparcie unijne z tytułu 
art. 42 akapit drugi Traktatu, wybranych 
przez Komisję zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

W drodze odstępstwa od art. 146 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady* (UE) nr XXXX/20.. [z dnia... 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków”) (COM(2011)0626)] i 
od art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1184/200628, a zarazem na mocy art. 42 
akapit pierwszy Traktatu, art. 107, 108 i 
109 Traktatu nie stosują się do płatności 
dokonywanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, w tym do ich udziału w 
finansowaniu, ani do udziału w 
finansowaniu pochodzącym z wpływów o 
charakterze parafiskalnym lub z 
obowiązkowych składek państw 
członkowskich w przypadku programów 
mogących uzyskać wsparcie unijne z tytułu 
art. 42 akapit drugi Traktatu, wybranych 
przez Komisję zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

__________________ __________________
28 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1184/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. 
dotyczące stosowania niektórych reguł 
konkurencji w odniesieniu do produkcji 
rolnej i handlu produktami rolnymi (Dz.U. 
L 214 z 4.8.2006, s. 7).

28 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1184/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. 
dotyczące stosowania niektórych reguł 
konkurencji w odniesieniu do produkcji 
rolnej i handlu produktami rolnymi (Dz.U. 
L 214 z 4.8.2006, s. 7).

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zachować możliwość wspófinansowania programów.
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Poprawka 340
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 20 Komisja jest uprawniona 
do przyjęcia aktów delegowanych w celu 
zapewnienia przejścia od przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 3/2008 do 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 24 Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze w celu zapewnienia przejścia 
od przepisów rozporządzenia (WE) 
nr 3/2008 do przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en


