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Poprawka 31
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Komisja powinna otrzymać
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych na podstawie art. 290 
Traktatu, aby mogła uzupełniać lub
zmieniać niektóre, inne niż istotne,
elementy niniejszego rozporządzenia.
Należy określić, wobec których elementów 
stosować będzie można wymienione 
uprawnienia, a także warunki, którym 
uprawnienia te będą podlegać.

(4) W celu zapewnienia właściwego 
funkcjonowania systemu określonego w 
niniejszym rozporządzeniu, uprawnienia 
do przyjmowania aktów delegowanych na 
podstawie art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny być przekazywane Komisji z 
myślą o uzupełnianiu przez nią lub
zmianie niektórych, innych niż istotne,
elementów niniejszego rozporządzenia.
Szczególnie ważne jest, aby w trakcie prac 
przygotowawczych Komisja przystąpiła do 
odpowiednich konsultacji obejmujących 
zasięganie opinii ekspertów, nie 
zapominając przy tym o konsultacjach z 
władzami regionalnymi i lokalnymi, 
regionami wyspiarskimi, słabo 
zaludnionymi, górzystymi i najbardziej 
oddalonymi, tak aby uniknąć pogorszenia 
jeszcze bardziej sytuacji, w której z 
powodu kryzysu znajdują się wymienione 
regiony. Podczas przygotowywania 
i sporządzania aktów delegowanych 
Komisja powinna zapewnić równoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. pt
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Poprawka 32
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) wina, załącznik I część XII; skreślona

Or. de

Uzasadnienie

W celu poprawy i stabilizacji funkcjonowania wspólnego rynku win, w tym winogron, 
moszczu i win, na bazie których są wyprodukowane, zmiany dotyczące GMO należy 
wprowadzać jedynie za pośrednictwem aktu podstawowego.

Poprawka 33
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zostaje otwarta dla wołowiny i cielęciny 
przez Komisję – w drodze aktów 
wykonawczych i bez pomocy komitetu, o 
którym mowa w art. 323 ust. 1 – jeżeli średnia 
cena rynkowa wołowiny i cielęciny w 
reprezentatywnym okresie w danym państwie 
członkowskim albo w danym regionie 
państwa członkowskiego notowana na 
podstawie unijnej skali klasyfikacji tusz 
określonej w art. 34 ust. 1, jest niższa niż 1 
560 EUR za tonę.

c) zostaje otwarta dla wołowiny i cielęciny 
przez Komisję – w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych bez
stosowania art. 323 ust. 1a – jeżeli średnia 
cena rynkowa wołowiny i cielęciny w 
reprezentatywnym okresie w danym 
państwie członkowskim albo w danym 
regionie państwa członkowskiego 
notowana na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz określonej w art. 34 ust. 1, 
jest niższa niż 1 560 EUR za tonę, ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad 
spójności terytorialnej, mając na uwadze
wpływ na rynki regionalne, których 
gospodarka w znacznej mierze zależy od 
tego typu produkcji.

Or. pt
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Poprawka 34
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 a (nowy) – w podsekcji III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70a
Metoda obliczania opłaty 

Mleko i przetwory mleczne wprowadzane 
do obrotu zgodnie z art. 5 lit. h) 
rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 muszą 
zostać uwzględnione przy obliczaniu 
opłaty w momencie, gdy opuszczają 
jakiekolwiek gospodarstwo na terytorium 
państwa członkowskiego lub są 
wykorzystywane w gospodarstwie do celów 
handlowych. W przypadku gdy mleko lub 
przetwory mleczne opuszczają 
gospodarstwo w celu ich zniszczenia w 
związku z zastosowaniem środków 
sanitarnych na mocy decyzji właściwego 
organu państwa członkowskiego, ilości 
takie nie są traktowane jako dostawy lub 
sprzedaż bezpośrednia. Mleko 
opuszczające gospodarstwo w celu 
poddania go przetwarzaniu lub obróbce w 
ramach umowy jest uważane za dostawę.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ art. 6 rozporządzenia wykonawczego nr 595/2004 stanowi ważny element, musi on zostać 
włączony do aktu podstawowego a nie zostać przyjęty w drodze aktu delegowanego.

Poprawka 35
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Status podmiotu skupującego podlega 1. Status podmiotu skupującego podlega 
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uprzedniemu zatwierdzeniu przez państwo 
członkowskie na podstawie kryteriów 
ustanowionych przez Komisję – w drodze 
aktów delegowanych – na podstawie art. 
80 ust. 1 lit. f).

uprzedniemu zatwierdzeniu przez państwo 
członkowskie.

2. Bez uszczerbku dla bardziej surowych 
przepisów ustanowionych przez dane 
państwo członkowskie, podmioty 
skupujące są zatwierdzane wyłącznie, 
jeżeli:
a) przedstawią dowód swojego statusu 
handlowca na mocy przepisów krajowych;
b) posiadają pomieszczenia w danym 
państwie członkowskim, gdzie do 
ewidencji zapasów, rejestrów i innych 
dokumentów określonych w art. 24 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 595/20041 mają 
wgląd przedstawiciele właściwego organu;
c) przeprowadzają aktualizację ewidencji 
zapasów, rejestrów i innych dokumentów 
określonych w art. 24 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 595/2004;
d) co najmniej raz w roku przekazują 
właściwemu organowi danego państwa 
członkowskiego zestawienia i zgłoszenia 
przewidziane w art. 8 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 595/2004.
3. Bez uszczerbku dla kar nałożonych 
przez dane państwo członkowskie, 
zatwierdzenie jest wycofywane, jeżeli 
przestają być spełniane warunki, o 
których mowa w ust. 2 lit. a) i b).
____________
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1788/2003 ustanawiającego opłatę 
wyrównawczą w sektorze mleka i 
przetworów mlecznych (Dz.U. L 94 z 
31.3.2004, s. 22).

Or. fr
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Uzasadnienie

Ponieważ art. 23 rozporządzenia wykonawczego dotyczący obowiązków producentów stanowi ważny 
element, musi on zostać włączony do aktu podstawowego a nie zostać przyjęty w drodze aktu 
delegowanego.

Poprawka 36
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 75a
Obowiązki producentów

Producenci dopilnowują, aby podmioty 
skupujące, którym dostaczają produkty, 
były podmiotami zatwierdzonymi. Państwa 
członkowskie ustanawiają kary za 
dostarczanie produktów niezatwierdzonym 
podmiotom skupującym.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ art. 24 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego dotyczący obowiązków producentów stanowi 
ważny element, musi on zostać włączony do aktu podstawowego a nie zostać przyjęty w drodze aktu 
delegowanego.

Poprawka 37
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 96 skreślony
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Przekazane uprawnienia
1. W celu uniknięcia wzrostu potencjału 
produkcyjnego Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – może:
a) sporządzić wykaz sytuacji, w których po 
wykarczowaniu nie przysługują prawa do 
ponownego sadzenia;
b) przyjąć przepisy dotyczące przenoszenia 
praw do sadzenia między rezerwami;
c) zakazać wprowadzania do obrotu wina 
lub jego produktów przeznaczonych 
wyłącznie do spożycia przez rodzinę 
producenta.
2. W celu zapewnienia równego 
traktowania producentów 
zaangażowanych w karczowanie Komisja 
– w drodze aktów delegowanych – może 
przyjąć przepisy gwarantujące 
skuteczność karczowania w przypadkach, 
gdy przyznano prawa do ponownego 
sadzenia.
3. W celu ochrony środków finansowych i 
tożsamości Unii, pochodzenia oraz jakości 
wina z Unii Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – może:
a) ustanowić przepisy dotyczące 
stworzenia analitycznej bazy danych 
izotopowych, opracowanej w oparciu o 
próbki zebrane przez państwa 
członkowskie, która pomoże wykrywać 
oszustwa, oraz przepisy dotyczące baz 
danych państw członkowskich,
b) przyjąć przepisy dotyczące organów 
kontroli i wzajemnej pomocy między nimi,
c) przyjąć przepisy dotyczące wspólnego 
wykorzystywania wyników kontroli państw 
członkowskich,
d) przyjąć przepisy dotyczące podejścia do 
kar w wyjątkowych przypadkach.

Or. de
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Poprawka 38
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakazać wprowadzania do obrotu wina 
lub jego produktów przeznaczonych 
wyłącznie do spożycia przez rodzinę 
producenta.

c) przyjąć przepisy dotyczące 
wprowadzania do obrotu wina lub jego 
produktów przeznaczonych wyłącznie do 
spożycia przez rodzinę producenta.

Or. fr

Uzasadnienie

W takiej formie artykuł zakazywałby produkcji wina przeznaczonego do spożycia przez rodzinę, na 
które obecnie zezwalają przepisy wspólnotowe.

Poprawka 39
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– może przyjąć wszelkie konieczne środki 
związane z niniejszą podsekcją, w tym 
przepisy dotyczące:

Komisja przyjmuje przepisy wykonawcze 
dotyczące niniejszej podsekcji, które 
obejmują:

a) przyznawania nowych praw do 
sadzenia obejmujące obowiązki w zakresie 
dokumentowania oraz powiadamiania,

a) przepisy mające na celu uniknięcie 
nadmiernych obciążeń administracyjnych 
przy stosowaniu niniejszej podsekcji;

b) przenoszenia praw do ponownego 
sadzenia obejmujące współczynnik 
redukcji,

b) koegzystencję winorośli zgodnie z art. 
91 ust. 2;

c) rejestrów, które mają być prowadzone 
przez państwa członkowskie, oraz 
powiadamiania Komisji, obejmujące 
możliwość wyboru systemu rezerw,

c) zastosowanie współczynnika redukcji, o 
którym mowa w art. 93 ust. 5.

d) przyznawania praw do sadzenia z 
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rezerwy,
e) kontroli na miejscu, które mają być 
przeprowadzane przez państwa 
członkowskie i składania Komisji 
sprawozdań z tych kontroli,
f) przekazywania Komisji przez państwa 
członkowskie informacji o zamiarze 
stosowania art. 89 ust. 5 na ich 
terytorium.

Or. de

Poprawka 40
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki ustalania stawek dopłat określa 
Rada na podstawie art. 43 ust. 3 Traktatu.

2. Stawki dopłat, o których mowa w ust. 1, 
ustala Komisja w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych zgodnie z 
art. 323 ust. 1a, uwzględniając cenę 
referencyjną odtłuszczonego mleka w 
proszku określoną w art. 8 ust. 1 lit. e) 
ppkt (ii) oraz rozwój sytuacji na rynku w 
odniesieniu do mleka odtłuszczonego i 
mleka odtłuszczonego w proszku. Należy 
mieć na uwadze środki wsparcia na rzecz 
produktów rolnych pochodzących z 
najbardziej oddalonych regionów, które 
powinny uwzględniać zmiany 
proponowane w tym rozporządzeniu.

Or. pt
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Poprawka 41
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 108a (nowy)
Kwalifikujące się produkty

1. Państwa członkowskie mogą wypłacać 
pomoc w przypadku kwalifikujących się 
produktów wymienionych w załączniku I 
do rozporządzenia Komisji (WE) nr 
657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. 
ustanawiającego zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 
w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na 
rzecz dostarczania mleka i niektórych 
przetworów mlecznych dla uczniów w 
instytucjach oświatowych1. Mogą one 
stosować bardziej restrykcyjne kryteria, 
zgodnie z wymogami dla kwalifikujących 
się produktów wymienionych w 
załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 
657/2008. 
2. We francuskich departamentach 
zamorskich mleko smakowe z dodatkiem 
czekolady lub innego składnika, o których 
mowa w załączniku I rozporządzenia 
(WE) nr 657/2008, może być mlekiem 
rekonstytuowanym.
3. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
na dodanie co najwyżej 5 mg fluoru na 
kilogram w produktach kategorii I. 
4. Pomoc udzielana jest jedynie na 
produkty wymienione w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 657/2008 
niniejszego rozporządzenia, jedynie jeżeli 
spełniają one wymogi określone w 
rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i 
(WE ) nr 853/2004, w tym określone w 
załączniku II sekcji I rozporządzenia 
(WE) nr 853/2004 w zakresie 
przygotowywania w zatwierdzonym 
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zakładzie i znaków identyfikacyjnych. 
________________
1Dz.U. L 183 z 11.7.2008, s. 17.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ produkty kwalifikujące się do pomocy przeznaczonej na dostarczanie przetworów mlecznych 
uczniom stanowią element strukturalny pomocy, muszą one znaleźć się w akcie podstawowym 
(przejęcie art. 3 i załącznika I do rozporządzenia wykonawczego nr 657/2008).

Poprawka 42
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 108b
Warunki przyznawania pomocy

1. Beneficjentami pomocy są uczniowie, 
którzy regularnie uczęszczają do jednego z 
następujących typów instytucji 
oświatowych: żłobki, inne instytucje 
wychowania przedszkolnego, szkoły 
podstawowe i średnie, zarządzane lub 
uznane przez właściwy organ państwa 
członkowskiego. 
Beneficjenci otrzymują pomoc jedynie w 
dniach roku szkolnego. Władze 
odpowiedzialne za szkolnictwo lub 
instytucje oświatowe informują o łącznej 
liczbie dni w roku szkolnym, z 
wyłączeniem przerw, właściwy organ 
państwa członkowskiego oraz, w 
stosownych przypadkach, wnioskodawcę.  
Uczniowie nie otrzymują pomocy podczas 
ich pobytu na koloniach.
2. O pomoc ubiegać się może:
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a) instytucja oświatowa;
b) organ zajmujący się szkolnictwem w 
zakresie dystrybucji produktów 
przeznaczonych dla uczniów w obrębie 
swojego obszaru; 
c) dostawca produktów, pod warunkiem, 
że taka możliwość jest przewidziana przez 
państwo członkowskie; 
d) organ działający w imieniu jednej lub 
większej ilości instytucji oświatowych lub 
jednego lub większej ilości organów 
zajmujących się szkolnictwem i stworzony 
specjalnie do tego celu, pod warunkiem, 
że taka możliwość jest przewidziana przez 
państwo członkowskie. 
3. Ubiegający się o pomoc muszą być 
zatwierdzeni do tych celów przez właściwe 
władze państwa członkowskiego, na 
terenie którego znajduje się instytucja 
oświatowa, dla której przeznaczone są 
produkty.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ warunki przyznawania pomocy przeznaczonej na dostarczanie przetworów mlecznych 
uczniom stanowią element strukturalny pomocy, muszą one znaleźć się w akcie podstawowym 
(przejęcie art. 2, art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 2 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 657/2008).

Poprawka 43
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu uwzględnienia zmian modelu 
konsumpcji przetworów mlecznych oraz 
innowacji i rozwoju na rynku przetworów 

skreślony
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mlecznych Komisja może – w drodze 
aktów delegowanych – określić produkty, 
o których mowa w art. 108 ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ produkty kwalifikujące się do pomocy przeznaczonej na dostarczanie przetworów mlecznych 
uczniom stanowią element strukturalny pomocy, muszą one znaleźć się w akcie podstawowym.

Poprawka 44
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zagwarantowania, że 
przedmiotowi beneficjenci i wnioskodawcy 
kwalifikują się do dopłat, o których mowa 
w art. 108 ust. 1, Komisja – w drodze 
aktów delegowanych – przyjmuje warunki 
przyznawania dopłat. 

2. W celu zagwarantowania, że 
przedmiotowi beneficjenci i wnioskodawcy 
kwalifikują się do dopłat, o których mowa 
w art. 108 ust. 1, Komisja – w drodze 
aktów delegowanych – przyjmuje warunki 
przyznawania dopłat. 

W celu zagwarantowania wywiązywania 
się wnioskodawców z ich obowiązków 
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
– przyjmuje środki zapobiegania 
nadużyciom finansowym i 
nieprawidłowościom obejmujące:

W celu zagwarantowania wywiązywania 
się wnioskodawców z ich obowiązków 
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
– przyjmuje wnoszenie zabezpieczenia 
gwarantującego wywiązanie się z 
obowiązków w przypadku wypłaty zaliczki 
pomocy.

a) zawieszenie prawa do uczestnictwa w 
programie pomocy,
b) wnoszenie zabezpieczenia 
gwarantującego wywiązanie się z 
obowiązków w przypadku wypłaty zaliczki 
pomocy, oraz 
c) stosowanie kar zniechęcających do 
nadużyć.

Or. fr
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Uzasadnienie

Z uwagi na jasność prawną, uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji w odniesieniu do 
nakładania sankcji powinny zostać zgrupowane w artykułach horyzontalnych. Zasada 
dotycząca nakładania sankcji powinna zatem zostać ujęta w artykule ad hoc, wraz z 
szeregiem artykułów horyzontalnych, zawierających odnoszące się do niej szczegóły.

Poprawka 45
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unia finansuje płatności dla organizacji 
producentów w sektorze chmielu uznanych 
na podstawie art. 209, przeznaczone na 
cele, o których mowa w niniejszym 
artykule.

1. Unia finansuje płatności dla organizacji 
producentów w sektorze chmielu uznanych 
na podstawie art. 209, przeznaczone na 
cele, o których mowa w niniejszym 
artykule, i w przypadku Niemiec 
wynoszące 2 277 000 EUR rocznie.

2. Roczne finansowanie przez Unię 
płatności dla organizacji producentów 
określonych w ust. 1 dla Niemiec wynosi 
2 277 000 EUR.

2. Kwota wypłacana każdej organizacji 
producentów jest obliczana 
proporcjonalnie w oparciu o 
kwalifikujące się obszary uprawy chmielu 
należące do członków tej organizacji.
Kwalifikującymi się obszarami uprawy 
chmielu są obszary w Niemczech, które w 
chwili złożenia wniosku były obsadzone z 
jednolitą gęstością, wynoszącą co 
najmniej 1500 sadzonek na hektar w 
przypadku chmielu na tykach 
podwieszanego podwójnie bądź 2000 
sadzonek na hektar w przypadku chmielu 
na tykach podwieszanego pojedynczo.
3. Przed przyznaniem płatności właściwy 
niemiecki organ przeprowadza kontrole 
administracyjne wszystkich wniosków o 
pomoc, które obejmują kontrole krzyżowe 
kwalifikujących się obszarów dotyczące 
m.in. danych ze zintegrowanego systemu 
administrowania i kontroli, o którym 
mowa w tytule II rozdział 4 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009.
4. Ponadto w każdej organizacji 
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producentów są przeprowadzane kontrole 
na miejscu, uwzględniające co najmniej 
5% przyznawanej pomocy. Dopuszcza się 
wcześniejsze powiadomienie o 
planowanych kontrolach tego typu, pod 
warunkiem że osiągnięcie celu kontroli 
nie jest zagrożone.
5. W przypadku wypłat nienależnych 
stosuje się odpowiednio art. 80 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1122/2009.

Or. de

Poprawka 46
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zagwarantowania, że dopłaty 
przeznaczone są na cele, o których mowa 
w art. 209, Komisja może – w drodze 
aktów delegowanych – przyjąć przepisy 
dotyczące:

W celu zagwarantowania, że dopłaty 
przeznaczone są na cele, o których mowa 
w art. 209, Komisja może – w drodze 
aktów wykonawczych – przyjąć niezbędne 
środki związane z niniejszą sekcją 
dotyczące:

a) wniosków o przyznanie pomocy 
obejmujące przepisy dotyczące terminów i 
dokumentów towarzyszących;

a) wypłaty pomocy;

b) przysługującej pomocy obejmujące 
przepisy dotyczące kwalifikowalnych 
obszarów uprawy chmielu i obliczania 
kwot, które mają być wypłacone każdej 
organizacji producentów;

b) procedury składania wniosków o 
przyznanie pomocy, obejmującej przepisy 
dotyczące terminów i dokumentów 
towarzyszących;

c) kar stosowanych w przypadku 
nienależnych płatności.

c) przeprowadzania kontroli.

Or. de
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Poprawka 47
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazane uprawnienia Finansowanie planów uznawania
W celu zapewnienia właściwie 
ukierunkowanego i skutecznego 
wykorzystania wsparcia na rzecz grup 
producentów w sektorze owoców i warzyw 
Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
delegowanych – przepisy dotyczące: 

1. Stawki pomocy, o których mowa w art. 
117 ust. 3, zmniejsza się o połowę w 
stosunku do części produkcji stanowiącej 
przedmiot obrotu, która przekracza 1 000 
000 EUR.

a) finansowania planów dochodzenia do 
uznania grup producentów;

2. Pomoc, o której mowa w art. 117 ust. 1 
lit. a), podlega pułapowi wynoszącemu 
100 000 EUR rocznie dla każdej grupy 
producentów.

b) progów i pułapów pomocy oraz 
wysokości współfinansowania pomocy 
przez Unię;
c) podstawy obliczania pomocy 
obejmującej wartość wprowadzonej do 
obrotu produkcji grupy producentów;

3. W przypadku, gdy okres realizacji nie 
obejmuje całego roku kalendarzowego, 
pułapy określone w ust. 2 zostają 
proporcjonalnie zmniejszone.

d) kwalifikowalności grup producentów; 4. Pomoc, o której mowa w art. 117 ust. 1 
jest udzielana:

e) podstawowej działalności grupy 
producentów;

a) w ratach rocznych lub półrocznych na 
zakończenie każdego rocznego lub 
półrocznego okresu realizacji planu 
uznania; 

f) treści, składania i zatwierdzania planów 
dochodzenia do uznania; 

b) w ratach obejmujących część rocznego 
okresu, jeżeli plan rozpoczyna się w 
trakcie okresu rocznego lub jeżeli uznanie 
zostaje udzielone przed zakończeniem 
okresu rocznego. 

g) warunków na jakich grupy 
producentów mogą występować o zmiany 
w planach dochodzenia do uznania;

Aby obliczyć wysokość rocznych rat 
państwa członkowskie mogą zastosować 
jako podstawę produkcję stanowiącą 
przedmiot obrotu odpowiadającą okresowi 
innemu niż okres, w odniesieniu do 
którego wypłacana jest rata, jeżeli jest to 
uzasadnione przyczynami związanymi z 
kontrolą. Różnica pomiędzy tymi okresami 
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jest mniejsza niż okres, w odniesieniu do 
którego wypłacana jest rata. 

h) pomocy na inwestycje; 5. Kurs walutowy stosowany w 
odniesieniu do kwot określonych w ust. 1 i 
2 jest ostatnim kursem opublikowanym 
przez Centralny Bank Europejski przed 
pierwszym dniem okresu, na który 
przypada przedmiotowa pomoc.

i) łączenia się grup producentów i 
kontynuacji pomocy. 

Or. fr

Uzasadnienie

Finansowanie, podstawa obliczania pomocy, próg i pułapy pomocy, poziom 
współfinansowania i kwalifikowalność grup producentów są elementami strukturalnymi 
pomocy i jako takie muszą wchodzić w zakres aktu podstawowego (przepisy art. 118 lit. a)). 
Pozostałe elementy bezpośrednio zarządzane przez grupy producentów podlegają pod 
jednolite stosowanie prawa, a więc akty wykonawcze.

Poprawka 48
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 118a
Udział finansowy Unii

1. Wkład Unii w finansowanie pomocy 
określonej w art. 117 ust. 1 lit. a) jest 
ustalony następująco: 
a) 75 % w regionach, które mogą być 
objęte celem konwergencji; oraz
b) 50 % w pozostałych regionach.
Pozostała pomoc jest wypłacana w formie 
zryczałtowanej dopłaty przez państwo 
członkowskie. Wniosek o udzielenie 
pomocy nie koniecznie musi zawierać 
dowody odnoszące się do wykorzystania 
pomocy. 
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2. Wkład Unii w finansowanie pomocy 
określonej w art. 117 ust. 1 lit. b), 
wyrażony jako dotacja kapitałowa lub 
równoważnik dotacji kapitałowej, nie 
przekracza kwalifikowalnych kosztów 
inwestycji:
a) 50 % w regionach, które mogą być 
objęte celem konwergencji; oraz
b) 30 % w pozostałych regionach.
3. Zainteresowane państwa członkowskie 
zobowiązują się do udziału w 
finansowaniu przynajmniej na poziomie 
5% kosztów kwalifikowalnych.
Udział beneficjentów w pokryciu 
kwalifikowalnych kosztów inwestycji 
wynosi przynajmniej:
a) 25 % w regionach, które mogą być 
objęte celem konwergencji;
b) 45 % w pozostałych regionach.

Or. fr

Uzasadnienie

Finansowanie, podstawa obliczania pomocy, próg i pułapy pomocy, poziom 
współfinansowania i kwalifikowalność grup producentów są elementami strukturalnymi 
pomocy i jako takie muszą wchodzić w zakres aktu podstawowego (tu przepisy art. 118 lit. b)). 
Pozostałe elementy bezpośrednio zarządzane przez grupy producentów podlegają pod 
jednolite stosowanie prawa, a więc akty wykonawcze.

Poprawka 49
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 118b
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Wartość produkcji stanowiącej przedmiot 
obrotu

1. Przepisy art. 126 lit. c) mają 
zastosowanie z uwzględnieniem 
niezbędnych zmian do grup producentów.
2. W przypadku zmniejszenia wartości 
produkcji stanowiącej przedmiot obrotu z 
właściwie umotywowanych dla państwa 
członkowskiego przyczyn, pozostających 
poza zakresem odpowiedzialności grupy 
producentów i od niej niezależnych, 
wartość produkcji stanowiącej przedmiot 
obrotu nie może być mniejsza niż 65 % 
wartości danego produktu deklarowanej w 
poprzednim wniosku lub wnioskach o 
pomoc obejmujących ostatni okres roczny, 
stwierdzonej przez państwo członkowskie, 
a w przypadku jej braku – wartości 
pierwotnie zadeklarowanej w 
zatwierdzonym planie uznawania.
3. Wartość produkcji stanowiącej 
przedmiot obrotu obliczana jest zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w okresie, w 
odniesieniu do którego wystąpiono o 
pomoc.

Or. fr

Uzasadnienie

Finansowanie, podstawa obliczania pomocy, próg i pułapy pomocy, poziom 
współfinansowania i kwalifikowalność grup producentów są elementami strukturalnymi 
pomocy i jako takie muszą wchodzić w zakres aktu podstawowego (tu przepisy art. 118 lit. c)). 
Pozostałe elementy bezpośrednio zarządzane przez grupy producentów podlegają pod 
jednolite stosowanie prawa, a więc akty wykonawcze.
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Poprawka 50
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 118c
Kwalifikowalność grup producentów

Państwa członkowskie oceniają 
kwalifikowalność grup producentów do 
uzyskania pomocy na mocy niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia, czy 
przyznanie pomocy jest należycie 
uzasadnione, z uwzględnieniem 
warunków i daty ewentualnego 
uprzedniego przyznania pomocy 
publicznej na rzecz organizacji lub grup 
producentów, z których pochodzą 
członkowie danej grupy producentów, 
oraz ewentualnych przypadków 
przemieszczania się członków między 
organizacjami producentów i grupami 
producentów.

Or. fr

Uzasadnienie

Finansowanie, podstawa obliczania pomocy, próg i pułapy pomocy, poziom 
współfinansowania i kwalifikowalność grup producentów są elementami strukturalnymi 
pomocy i jako takie muszą wchodzić w zakres aktu podstawowego (tu przepisy art. 118 lit. d)). 
Pozostałe elementy bezpośrednio zarządzane przez grupy producentów podlegają pod 
jednolite stosowanie prawa, a więc akty wykonawcze.

Poprawka 51
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – litery d), e), f), g), h) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) podstawowej działalności grupy 
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producentów;
e) treści, składania i zatwierdzania planów 
dochodzenia do uznania; 
f) Warunków, na jakich grupy 
producentów mogą występować o zmiany 
w planach dochodzenia do uznania;
g) pomocy na inwestycje; 
h) łączenia się grup producentów i 
kontynuacji pomocy. 

Or. fr

Uzasadnienie

Finansowanie, podstawa obliczania pomocy, próg i pułapy pomocy, poziom 
współfinansowania i kwalifikowalność grup producentów są elementami strukturalnymi 
pomocy i jako takie muszą wchodzić w zakres aktu podstawowego (tu przepisy art. 118 lit. e)-
i)). Pozostałe elementy bezpośrednio zarządzane przez grupy producentów podlegają pod 
jednolite stosowanie prawa, a więc akty wykonawcze.

Poprawka 52
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazane uprawnienia Finansowanie funduszy operacyjnych
W celu zapewnienia właściwie 
ukierunkowanego i skutecznego 
wykorzystania wsparcia na rzecz 
organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw Komisja może – w 
drodze aktów delegowanych – przyjąć 
przepisy dotyczące: 

Wkłady finansowe do funduszu 
operacyjnego, o którym mowa w art. 120 
ust. 1, określane są przez organizację 
producentów.

a) funduszy operacyjnych i programów 
operacyjnych obejmujące przepisy 
dotyczące: 

Wszyscy producenci mają możliwość 
korzystania z funduszu operacyjnego i 
wszyscy producenci mają możliwość 
demokratycznego udziału w 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
wykorzystania funduszy organizacji 
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producentów i wkładów finansowych do 
funduszy operacyjnych.

(i) finansowania i wykorzystywania 
funduszy operacyjnych;
(ii) treści, zatwierdzania i zmian 
programów operacyjnych;
(iii) kwalifikowalności środków, działań i 
wydatków w ramach programów 
operacyjnych i uzupełniających przepisów 
krajowych w tym zakresie; 
(iv) związku między programami 
operacyjnymi a programami rozwoju 
obszarów wiejskich;
(v) częściowych programów operacyjnych;
(vi) monitorowania i oceny programów 
operacyjnych;
b) ram krajowych i krajowej strategii w 
zakresie programów operacyjnych 
obejmujących przepisy dotyczące:
(i) struktury i treści ram krajowych i 
krajowej strategii;
(ii) monitorowania, oceny i przekazywania 
informacji dotyczących ram krajowych i 
krajowych strategii;
c) pomocy finansowej Unii, obejmujące 
przepisy dotyczące: 
(i) podstawy obliczania pomocy 
finansowej Unii, w szczególności wartość 
wprowadzonej do obrotu produkcji 
organizacji producentów;
(ii) okresów referencyjnych 
obowiązujących do celów obliczania 
pomocy;
(iii) zmniejszania uprawnień do pomocy 
finansowej w przypadku spóźnionego 
składania wniosków o pomoc;
(iv) wnoszenia i przepadku zabezpieczeń w 
przypadku wypłaty zaliczek;
d) środków zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego 
obejmujące przepisy dotyczące:
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(i) wyboru środków zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego; 
(ii) definicji wycofywania z rynku;
(iii) przeznaczenia wycofanych 
produktów;
(iv) maksymalnego wsparcia z tytułu 
wycofywania z rynku;
(v) uprzedniego powiadamiania w 
przypadku wycofywania z rynku;
(vi) obliczania wielkości produkcji 
wprowadzonej do obrotu w przypadkach 
wycofania; 
(vii) umieszczania symbolu Unii 
Europejskiej na opakowaniach produktów 
przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji;
(viii) zobowiązań odbiorców wycofanych 
produktów;
(ix) definicji zielonych zbiorów oraz 
niezbierania;
(x) warunków stosowania zielonych 
zbiorów oraz niezbierania; 
(xi) celów ubezpieczania zbiorów;
(xii) definicji niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych;
(xiii) warunków wsparcia na rzecz 
kosztów administracyjnych poniesionych 
na rozwój funduszy wspólnego 
inwestowania;
e) krajowej pomocy finansowej, 
obejmujące przepisy dotyczące:
(i) stopnia zorganizowania producentów;
(ii) zmian programów operacyjnych;
(iii) zmniejszania uprawnień do pomocy 
finansowej w przypadku spóźnionego 
składania wniosków o pomoc finansową;
(iv) wnoszenia, zwalniania i przepadku 
zabezpieczeń w przypadku wypłaty 
zaliczek;
(v) maksymalnego odsetka zwrotu 
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krajowej pomocy finansowej ze środków 
Unii.

Or. fr

Poprawka 53
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 126a
Kwalifikowalność środków, działań i 

wydatków w ramach programu 
operacyjnego

1. Państwa członkowskie ustalają w 
strategii krajowej maksymalny odsetek 
funduszu operacyjnego, jaki można 
przeznaczyć na poszczególne środki i/lub 
rodzaj działania i/lub wydatków w celu 
zapewnienia odpowiedniej równowagi 
pomiędzy różnymi środkami.
2. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy uzupełniające rozporządzenie 
(WE) nr 1182/2007 i niniejsze 
rozporządzenie, dotyczące 
kwalifikowalności środków, działań lub 
wydatków w ramach programów 
operacyjnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Finansowanie, podstawa obliczania pomocy, próg i pułapy pomocy, poziom 
współfinansowania, kwalifikowalność funduszy i programów operacyjnych są elementami 
strukturalnymi pomocy i jako takie muszą wchodzić w zakres aktu podstawowego (tu przepisy 
art. 126 lit. a-iii)). Pozostałe elementy bezpośrednio zarządzane przez grupy producentów 
podlegają pod jednolite stosowanie prawa, a więc akty wykonawcze.
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Poprawka 54
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 126b
Wartość wprowadzonej do obrotu 

produkcji organizacji producentów
1. Do celów niniejszego rozdziału wartość 
produkcji stanowiącej przedmiot obrotu 
danej organizacji producentów oblicza się 
na podstawie produkcji członków 
organizacji producentów, w odniesieniu 
do której dana organizacja producentów 
jest uznana.
2. Wartość produkcji stanowiącej 
przedmiot obrotu obejmuje produkcję 
członków, którzy występują z organizacji 
producentów lub do niej przystępują. 
Państwa członkowskie określają warunki 
w celu uniknięcia podwójnego naliczenia. 
3. Wartość produkcji wprowadzanej do 
obrotu nie obejmuje wartości owoców i 
warzyw przetworzonych lub innych 
produktów niebędących produktami 
sektora owoców i warzyw.
Jednakże wartość produkcji w odniesieniu 
do owoców i warzyw przeznaczonych do 
przetworzenia, które zostały przetworzone 
w jeden z przetworów owocowych i 
warzywnych wymienionych w części X 
załącznika I lub jakikolwiek inny produkt 
rolny, o którym mowa w niniejszym 
artykule i który jest szerzej opisany w 
załączniku VIa, wprowadzanej do obrotu 
przez organizację producentów, 
stowarzyszenie organizacji producentów 
lub ich członków, będących producentami 
lub spółdzielniami producentów, lub przez 
spółki zależne, o których mowa w ust. 7 
niniejszego artykułu, bądź przez nich 
samych lub w drodze zlecenia, oblicza się 
jako stawkę zryczałtowaną w procentach 
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mającą zastosowanie do fakturowanej 
wartości tych produktów przetworzonych.
Stawka zryczałtowana wynosi:
a) 53% dla soków owocowych;
b) 73% dla zagęszczanych soków 
owocowych;
c) 77% dla koncentratów pomidorowych;
d) 62% dla mrożonych owoców i warzyw;
e) 48% dla owoców i warzyw w puszkach;
f) 70% dla grzybów w puszkach rodzaju 
Agaricus;
g) 81% dla owoców zakonserwowanych 
tymczasowo w solance;
h) 81% dla suszonych owoców;
i) 27% dla innych przetworzonych 
owoców i warzyw;
j) 12% dla przetworzonych ziół 
aromatycznych;
k) 41% dla papryki w proszku. 
4. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
organizacjom producentów na zawarcie 
wartości produktów ubocznych w wartości 
produkcji stanowiącej przedmiot obrotu.
5. Wartość produkcji stanowiącej 
przedmiot obrotu obejmuje wartość 
produktów wycofanych z rynku zgodnie z 
art. 10 ust. 4 lit. a) i b) rozporządzenia 
(WE) nr 1182/2007, liczonych po średniej 
cenie produktów wprowadzonych do 
obrotu przez organizację producentów w 
poprzednim roku. 
6. Wyłącznie produkcja członków 
organizacji producentów wprowadzona do 
obrotu przez samą organizację 
producentów wliczana jest do wartości 
produkcji stanowiącej przedmiot obrotu. 
Zgodnie z art. 213 ust. 2 lit. b) i c) 
produkcja członków organizacji 
producentów wprowadzona do obrotu 
przez inną organizację producentów 
wyznaczoną przez ich własną organizację 
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jest uwzględniana w obliczaniu wartości 
produkcji wprowadzonej do obrotu przez 
tę drugą organizację producentów.
7. 
Produkcję owoców i warzyw stanowiącą 
przedmiot obrotu fakturuje się na etapie 
„loco organizacja producentów”, w 
stosownych przypadkach jako produkt 
wymieniony w części IX załącznika I, 
przygotowany i zapakowany, z 
wykluczeniem:
a) podatku VAT,
b) kosztów transportu wewnętrznego, w 
przypadku znacznej odległości między 
scentralizowanymi punktami składowania 
lub pakowania organizacji producentów a 
jej punktem dystrybucji.
Do celów określonych w akapicie 
pierwszym lit. b) państwa członkowskie 
uwzględniają stosowanie odliczeń od 
fakturowanej wartości w przypadku 
produktów fakturowanych na różnych 
etapach dostawy lub transportu.
8. Wartość produkcji stanowiącej 
przedmiot obrotu można również obliczać 
na etapie „loco spółka zależna”, na tych 
samych zasadach co zasady ustanowione 
w ust. 6, pod warunkiem że przynajmniej 
90 % kapitału spółki należy:
a) do organizacji producentów lub 
stowarzyszenia organizacji producentów, 
bądź
b) z zastrzeżeniem zgody państwa 
członkowskiego, do będących 
spółdzielniami członków organizacji 
producentów lub stowarzyszeń organizacji 
producentów, jeżeli przyczynia się to do 
realizacji celów wymienionych w art. 3 
ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 
1182/2007.
9. W przypadku gdy obniżenie wielkości 
produkcji spowodowane jest zjawiskami 
atmosferycznymi, chorobami zwierząt lub 
roślin bądź epidemiami szkodników, 
odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia 
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otrzymane w związku z ubezpieczeniem 
płodów rolnych, o którym mowa w 
rozdziale III sekcja 6, lub 
równoznacznych środków zarządzanych 
przez organizację producentów może 
zostać włączone do wartości produkcji 
stanowiącej przedmiot obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Finansowanie, podstawa obliczania pomocy, próg i pułapy pomocy, poziom 
współfinansowania i kwalifikowalność funduszy i programów operacyjnych są elementami 
strukturalnymi pomocy i jako takie muszą wchodzić w zakres aktu podstawowego (tu przepisy 
art. 126 lit. c)-i)). Pozostałe elementy bezpośrednio zarządzane przez grupy producentów 
podlegają pod jednolite stosowanie prawa, a więc akty wykonawcze

Poprawka 55
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 126c
Maksymalne wsparcie z tytułu 

wycofywania z rynku
1. Wsparcie na wycofanie z rynku, 
obejmujące wkład Unii i wkład 
organizacji producentów, wynosi nie 
więcej niż kwoty określone w załączniku X 
w odniesieniu do każdego produktu, o 
którym mowa w wymienionym załączniku. 
W odniesieniu do pozostałych produktów 
państwa członkowskie ustalają 
maksymalne kwoty wsparcia.
2. Wycofanie z rynku nie przekracza 5 % 
wielkości produkcji stanowiącej przedmiot 
obrotu jakiegokolwiek produktu 
jakiejkolwiek danej organizacji 
producentów. Jednakże ta wielkość 
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procentowa nie uwzględnia produktów 
upłynnionych przy użyciu środków 
opisanych w art. 10 ust. 4 lit. a) i b) 
rozporządzenia lub przy użyciu 
jakichkolwiek innych środków 
zatwierdzonych przez państwa 
członkowskie.
Wielkość produkcji stanowiącej przedmiot 
obrotu odpowiada średniej wielkości 
produkcji stanowiącej przedmiot obrotu w 
trakcie poprzednich trzech lat. Jeżeli 
informacja ta jest niedostępna, stosuje się 
wielkość produkcji stanowiącej przedmiot 
obrotu, w odniesieniu do której dana 
organizacja producentów została uznana.
Wielkości procentowe, o których mowa w 
akapicie pierwszym, są rocznymi średnimi 
z trzyletniego okresu. Przewiduje się 
margines tolerancji wynoszący 5 % w 
skali rocznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Finansowanie, podstawa obliczania pomocy, próg i pułapy pomocy, poziom 
współfinansowania i kwalifikowalność funduszy i programów operacyjnych są elementami 
strukturalnymi pomocy i jako takie muszą wchodzić w zakres aktu podstawowego (tu przepisy 
art. 126 lit. d)-iv)). Pozostałe elementy bezpośrednio zarządzane przez grupy producentów 
podlegają pod jednolite stosowanie prawa, a więc akty wykonawcze

Poprawka 56
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjąć wszelkie 
konieczne środki związane z niniejszą 
podsekcją dotyczące:

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjąć wszelkie 
konieczne środki związane z niniejszą 
podsekcją dotyczące:

a) zarządzania funduszami operacyjnymi i 
przekazywania informacji na temat 

a) zarządzania funduszami operacyjnymi i 
przekazywania informacji na temat 
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szacowanych wielkości funduszy 
operacyjnych;

szacowanych wielkości funduszy 
operacyjnych, związków między 
programami operacyjnymi a programami 
rozwoju obszarów wiejskich i częściowymi 
programami operacyjnymi;

b) przedkładania programów operacyjnych, 
obejmujące terminy i wymagane 
dokumenty towarzyszące;

b) przedkładania programów operacyjnych, 
obejmujące terminy i wymagane 
dokumenty towarzyszące;

b a) ram krajowych i krajowej strategii w 
zakresie programów operacyjnych 
obejmujących przepisy dotyczące: 
(i) struktury i treści ram krajowych i 
krajowej strategii; 
(ii) monitorowania, oceny i przekazywania 
informacji dotyczących ram krajowych i 
krajowych strategii;

c) formatu programów operacyjnych; c) formatu programów operacyjnych;
d) zarządzania monitorowaniem i oceną
strategii krajowych i programów 
operacyjnych na podstawie art. 126 lit. a) 
ppkt (vi);

d) monitorowania i oceny strategii 
krajowych i programów operacyjnych;

d a) pomocy finansowej Unii, obejmujące 
przepisy dotyczące: 
(i) okresów referencyjnych 
obowiązujących do celów obliczania 
pomocy;
(ii) zmniejszania uprawnień do pomocy 
finansowej w przypadku spóźnionego 
składania wniosków o pomoc;
(iii) wnoszenia i przepadku zabezpieczeń 
w przypadku wypłaty zaliczek;

e) powiadamiania przez państwa 
członkowskie organizacji producentów i 
zrzeszeń organizacji producentów w 
odniesieniu do kwot zatwierdzonej 
pomocy;

e) powiadamiania przez państwa 
członkowskie organizacji producentów i 
zrzeszeń organizacji producentów w 
odniesieniu do kwot zatwierdzonej 
pomocy;

f) wniosków o pomoc i wypłat pomocy, 
obejmujące zaliczki i częściowe wypłaty 
pomocy;

f) wniosków o pomoc i wypłat pomocy, 
obejmujące zaliczki i częściowe wypłaty 
pomocy;

f a) środków zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego 
obejmujące przepisy dotyczące:
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(i) wyboru środków zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego; 
(ii) definicji wycofywania z rynku;
(iii) przeznaczenia wycofanych 
produktów;
(iv) uprzedniego powiadamiania w 
przypadku wycofywania z rynku;
(v) obliczania wielkości produkcji 
wprowadzonej do obrotu w przypadkach 
wycofania;
(vi) umieszczania symbolu Unii 
Europejskiej na opakowaniach produktów 
przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji;
(vii) warunków mających zastosowanie do 
odbiorców wycofanych produktów;
(viii) definicji zielonych zbiorów oraz 
niezbierania;

g) pożyczek na finansowanie środków 
zapobiegania sytuacjom kryzysowym i 
zarządzania kryzysowego;

g) pożyczek na finansowanie środków 
zapobiegania sytuacjom kryzysowym i 
zarządzania kryzysowego;

h) przestrzegania norm handlowych w 
przypadkach wycofywania;

h) przestrzegania norm handlowych w 
przypadkach wycofywania;

i) kosztów transportu, sortowania i 
pakowania w przypadku bezpłatnej 
dystrybucji;

i) kosztów transportu, sortowania i 
pakowania w przypadku bezpłatnej 
dystrybucji;

j) środków promowania, informowania i 
szkolenia w przypadku zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego;

j) środków promowania, informowania i 
szkolenia w przypadku zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego;

j a) warunków stosowania zielonych 
zbiorów oraz niezbierania; 
j b) celów ubezpieczania zbiorów;
j c) definicji niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych;
j d) warunków udzielania wsparcia na 
rzecz kosztów administracyjnych 
związanych z rozwojem funduszy 
wspólnego inwestowania;

k) zarządzania środkami ubezpieczania k) zarządzania środkami ubezpieczania 
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zbiorów; zbiorów;

k a) krajowej pomocy finansowej, 
obejmujące przepisy dotyczące:
(i) stopnia zorganizowania producentów;
(ii) zmian programów operacyjnych;
(iii) zmniejszania uprawnień do pomocy 
finansowej w przypadku spóźnionego 
składania wniosków o pomoc finansową;
(iv) wnoszenia, zwalniania i przepadku 
zabezpieczeń w przypadku wypłaty 
zaliczek;
(v) maksymalnego odsetka zwrotu 
krajowej pomocy finansowej ze środków 
Unii.

l) przepisów w zakresie pomocy państwa 
na środki zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego;

l) przepisów w zakresie pomocy państwa 
na środki zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego;

m) zezwolenia na wypłatę krajowej 
pomocy finansowej;

m) zezwolenia na wypłatę krajowej 
pomocy finansowej;

n) składania wniosków o krajową pomoc 
finansową i jej płatność;

n) składania wniosków o krajową pomoc 
finansową i jej płatność;

o) zwrotu krajowej pomocy finansowej. o) zwrotu krajowej pomocy finansowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Finansowanie, podstawa obliczania pomocy, próg i pułapy pomocy, poziom 
współfinansowania i kwalifikowalność funduszy i programów operacyjnych są elementami 
strukturalnymi pomocy i jako takie muszą wchodzić w zakres aktu podstawowego (tu przepisy 
art. 126 lit. d)-iv)). Pozostałe elementy bezpośrednio zarządzane przez grupy producentów 
podlegają pod jednolite stosowanie prawa, a więc akty wykonawcze. 
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Poprawka 57
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 128 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostarczanie dzieciom w instytucjach 
oświatowych, w tym w żłobkach, innych 
instytucjach wychowania przedszkolnego, 
szkołach podstawowych i średnich, 
produktów pochodzących z sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz bananów; oraz 

a) dostarczanie dzieciom w instytucjach 
oświatowych administrowanych lub 
uznanych przez państwa członkowskie, w 
tym w żłobkach, innych instytucjach 
wychowania przedszkolnego, szkołach 
podstawowych i średnich, produktów 
pochodzących z sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i 
warzyw oraz bananów; oraz

Or. de

Poprawka 58
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 128 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opracowując swoje strategie, państwa 
członkowskie sporządzają wykaz 
produktów, które pochodzą z sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz sektora bananów, 
które będą kwalifikowały się do objęcia ich 
odpowiednim programem. Wykaz ten nie 
obejmuje jednak produktów wyłączonych 
zgodnie ze środkiem przyjętym przez 
Komisję – w drodze aktów delegowanych 
– na podstawie art. 129. Państwa 
członkowskie dokonują wyboru swoich 
produktów na podstawie obiektywnych 
kryteriów, które mogą obejmować 
sezonowość, dostępność produktów lub 
kwestie dotyczące środowiska. Dokonując 
wyboru, państwa członkowskie mogą 
przyznawać pierwszeństwo produktom 

3. Opracowując swoje strategie, państwa 
członkowskie sporządzają wykaz 
produktów, które pochodzą z sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz sektora bananów, 
które będą kwalifikowały się do objęcia ich 
odpowiednim programem. Wykaz ten nie 
obejmuje jednak produktów wyłączonych 
zgodnie ze środkiem przyjętym przez 
Komisję – w drodze aktów delegowanych 
– na podstawie art. 129. W odpowiednio 
umotywowanych przypadkach można 
jednak dopuścić w strategii uznawanie 
takich produktów za kwalifikujące się, 
jeżeli zawierają one ściśle ograniczoną 
dopuszczalną ilość składników 
wymienionych w załączniku I.
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pochodzącym z UE.

Państwa członkowskie są zobowiązane 
zadbać, aby ich właściwe organy krajowe 
do spraw ochrony zdrowia zatwierdziły 
wykaz produktów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą w ramach realizowanego 
przez nie programu „Owoce w szkole”.
Państwa członkowskie dokonują wyboru 
swoich produktów na podstawie 
obiektywnych kryteriów, które mogą 
obejmować sezonowość, dostępność 
produktów lub kwestie dotyczące 
środowiska. Dokonując wyboru, państwa 
członkowskie mogą przyznawać 
pierwszeństwo produktom pochodzącym z 
UE.

Or. de

Poprawka 59
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 128 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Strategia państw członkowskich 
obejmuje informacje dotyczące:
– grupy docelowej danego programu,
– zapewnienia wartości dodanej danego 
programu, szczególnie w przypadku, gdy 
owoce, w drodze wyjątku, są spożywane w 
szkole wraz z innymi posiłkami,
– środków kontroli,
– środków towarzyszących, takich jak 
tworzenie stron internetowych, wizyty w 
zakładach producentów,
– poziomu geograficznego lub 
administracyjnego, na którym 
realizowany jest dany program.

Or. de
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Poprawka 60
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 128 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 128 a
Koszty kwalifikowane

1. Następujące koszty kwalifikują się do 
uzyskania pomocy wspólnotowej:
a) koszty zakupu świeżych i 
przetworzonych owoców i warzyw oraz 
produktów z bananów, objętych 
programem „Owoce w szkole” i 
dostarczonych do placówki oświatowej;
b) wydatki powiązane, do których zalicza 
się koszty bezpośrednio związane z 
wykonaniem programu „Owoce w 
szkole”, to jest wyłącznie:
(i) koszty zakupu, dzierżawy, wynajmu lub 
leasingu wyposażenia wymaganego 
zgodnie ze strategią;
(ii) koszty przewidzianego monitorowania 
i oceny, które są bezpośrednio powiązane 
z realizacją programu „Owoce w szkole”;
(iii) koszty środków komunikacyjnych, w 
tym koszty plakatu programu „Owoce w 
szkole”;
W przypadku odrębnie fakturowanych 
kosztów transportu i dystrybucji 
produktów objętych programem „Owoce 
w szkole” koszty te nie mogą przekraczać 
3% kosztów produktów. W przypadku 
produktów dostarczanych placówkom 
oświatowym nieodpłatnie państwa 
członkowskie mogą honorować faktury za 
ich transport i dystrybucję z zachowaniem 
pułapów określonych w strategii przez 
dane państwo członkowskie.
Koszty komunikacyjne, o których mowa w 
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akapicie pierwszym lit. b) pkt (iii), nie 
mogą być finansowane z innych 
programów pomocy Wspólnoty.
2. Całkowita kwota wydatków 
wymienionych w ust. 1 akapit pierwszy lit. 
b) pkt (i) oraz (iii) musi być kwotą stałą, 
podlegającą określonemu pułapowi, 
nieprzekraczającemu 5% wartości 
przydziału środków pomocy Wspólnoty 
przyznanych danemu państwu 
członkowskiemu po ostatecznym 
rozdzieleniu pomocy wspólnotowej. W 
roku dokonywania oceny programu 
całkowita kwota wydatków wymienionych 
w ust. 1 akapit pierwszy lit. b) pkt (i) oraz 
(ii) musi podlegać określonemu pułapowi, 
nieprzekraczającemu 10% wartości 
przydziału środków pomocy Wspólnoty 
przyznanych danemu państwu 
członkowskiemu po ostatecznym 
rozdzieleniu pomocy wspólnotowej w roku 
dokonywania oceny.

Or. de

Poprawka 61
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 128 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 128 b
Ogólne warunki przyznawania pomocy

1. Państwa członkowskie odpowiadają za 
rozdzielenie przyznanej im zgodnie z ich 
strategią pomocy pośród wnioskujących o 
pomoc przy zagwarantowaniu, że 
wnioskodawcy przedłożyli właściwym 
organom ważne wnioski o pomoc.
Wniosek o pomoc uznaje się za ważny pod 
warunkiem, że zostanie złożony przez 
wnioskodawcę zatwierdzonego do tego 
celu przez właściwy organ państwa 
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członkowskiego, w którym znajduje się 
placówka oświatowa, do której 
dostarczane są produkty.
Państwa członkowskie mogą wybierać 
wnioskodawców spośród:
a) placówek oświatowych; 
b) władz oświatowych w odniesieniu do 
produktów rozdzielanych wśród uczniów i 
w obrębie podlegającego im obszaru;
c) dostawców lub dystrybutorów 
produktów;
d) organizacji, które występują w imieniu 
przynajmniej jednej placówki oświatowej 
lub organu władz oświatowych i które 
powołano specjalnie w tym celu;
e) wszelkich pozostałych organów 
publicznych lub instytucji prywatnych 
odpowiedzialnych za:
(i) dystrybucję świeżych i przetworzonych 
owoców i warzyw oraz produktów z 
bananów dostarczanych do placówki 
oświatowej w ramach programu „Owoce 
w szkole”, ustanowionego na podstawie 
niniejszego rozporządzenia lub też 
dostosowanego do zawartych w nim 
wymogów;
(ii) ocenę programu lub przekazywanie 
informacji na jego temat.

Or. de

Poprawka 62
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 128 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 128 c
Warunki ogólne zatwierdzania 

wnioskodawców
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1. Zatwierdzenie jest uwarunkowane 
następującymi pisemnymi 
zobowiązaniami wnioskodawcy wobec 
właściwych władz:
a) do używania produktów finansowanych 
w ramach programu „Owoce w szkole” 
ustanowionego zgodnie z 
postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia lub też do nich 
dostosowanego wyłącznie do spożycia 
przez wychowanków placówki oświatowej 
lub placówek objętych wnioskiem o 
pomoc;
b) do zwrotu wszelkiej nienależnie 
wypłaconej pomocy w odniesieniu do 
danych ilości produktów, jeżeli okazałoby 
się, że produkty nie zostały przekazane 
ustalonej grupie docelowej albo że pomoc 
została wypłacona dla produktów, które 
nie kwalifikują się do objęcia pomocą 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
c) w przypadku stwierdzenia nadużycia 
lub ciężkiego zaniedbania – do zwrotu 
kwoty odpowiadającej różnicy między 
kwotą pierwotnie wypłaconą a kwotą, do 
której wnioskodawca jest uprawniony;
d) do sporządzenia dokumentów 
towarzyszących udostępnianych 
właściwym organom na żądanie;
e) do poddania się wszelkim kontrolom, o 
których zadecyduje właściwy organ 
państwa członkowskiego, w szczególności 
kontroli rejestrów oraz kontroli fizycznej.
Zatwierdzenie ze strony państw 
członkowskich może być uwarunkowane 
dalszymi pisemnymi zobowiązaniami 
wnioskodawcy wobec właściwych 
organów.
2. Jeżeli uznano, że wnioskodawca nie 
spełnia już warunków zatwierdzenia albo 
innych zobowiązań wynikających z 
niniejszego rozporządzenia, zatwierdzenie 
zostaje zawieszone lub cofnięte na okres 
od jednego do dwunastu miesięcy w 
zależności od stopnia nieprawidłowości.
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Wspomnianego działania nie stosuje się w 
przypadkach siły wyższej lub jeżeli 
państwo członkowskie uzna, że 
nieprawidłowości dopuszczono się 
nieumyślnie lub przez zaniedbanie, lub 
miała ona niewielkie znaczenie. Po 
wycofaniu zatwierdzenie może zostać 
przywrócone na wniosek wnioskodawcy 
po upływie co najmniej 12 miesięcy.

Or. de

Poprawka 63
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 129 skreślony
Przekazane uprawnienia

1. W celu promowania zdrowych 
nawyków żywieniowych dzieci Komisja 
może – w drodze aktów delegowanych –
przyjąć przepisy dotyczące: 
a) produktów, które nie kwalifikują się do 
programu;
b) grupy docelowej programu;
c) krajowych lub regionalnych strategii, 
które państwa członkowskie muszą 
opracować w celu korzystania z pomocy, 
obejmujących środki towarzyszące;
d) zatwierdzania i wyboru 
wnioskodawców.

Or. de
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Poprawka 64
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjąć wszelkie 
konieczne środki związane z niniejszą 
podsekcją dotyczące w szczególności: 

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjąć wszelkie 
konieczne środki związane z niniejszą 
podsekcją dotyczące w szczególności: 

a) ostatecznego rozdziału pomocy między 
państwa członkowskie;

a) pomocy na dostarczanie dzieciom 
owoców w szkołach;

b) wniosków o pomoc i płatności; b) ostatecznego rozdziału pomocy między 
państwa członkowskie;

c) kontroli; c) ogólnych warunków przyznawania 
pomocy;

d) metod rozpowszechniania informacji o 
programie i związanych z nim środków 
dotyczących tworzenia sieci kontaktów;

d) szczególnych warunków zatwierdzenia 
niektórych wnioskodawców oraz 
zawieszania i cofania zatwierdzenia;

e) przekazywania informacji do Komisji. e) wniosków o pomoc i płatności;

f) kontroli i sankcji;
g) monitorowania i oceny;
h) metod rozpowszechniania informacji o 
programie i związanych z nim środków 
dotyczących tworzenia sieci kontaktów;
i) przekazywania informacji do Komisji;

j) regulacji informujących o dopłatach od 
Komisji.

Or. de

Poprawka 65
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania, o których mowa w ust. 1, 2. Działania, o których mowa w ust. 1, 
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odnoszą się do win posiadających 
chronioną nazwę pochodzenia lub 
oznaczenie geograficzne lub win o podanej 
nazwie odmiany winorośli.

odnoszą się do win posiadających 
chronioną nazwę pochodzenia lub 
oznaczenie geograficzne lub win o podanej 
nazwie odmiany winorośli.

Wina te, na zasadzie akcji promocyjnej, są 
dopuszczone na rynki krajów trzecich, 
jeżeli:  
a) są to produkty przeznaczone do 
bezpośredniego spożycia, w odniesieniu do 
których istnieją potencjalne możliwości 
wywozu bądź rynki zbytu w docelowych 
państwach trzecich, oraz które 
przedstawiają dużą wartość dodaną; 
b)  w ramach działań informacyjnych lub 
promocyjnych podana jest informacja o 
pochodzeniu produktów, która w 
przypadku wina przybiera formę 
oznaczenia geograficznego; 
c)  działania, na rzecz których udziela się 
wsparcia, są jasno określone przez m. in. 
podanie informacji dotyczących 
produktów branych pod uwagę, opis 
działań marketingowych i wskazanie 
szacunkowej wysokości odnośnych 
kosztów;   
d) okres udzielania wsparcia na rzecz 
działań informacyjnych i promocyjnych 
nie przekracza trzech lat dla danego 
beneficjenta w danym państwie trzecim;  
okres ten może jednak, w razie potrzeby, 
zostać jednokrotnie przedłużony o okres 
nieprzekraczający dwóch lat; 
e) informacje i /lub wiadomości 
promocyjne są oparte na 
charakterystycznych cechach wina i są 
zgodne z obowiązującym prawem w 
docelowych państwach trzecich; 
f) beneficjenci mają zdolności niezbędne 
do spełnienia szczególnych wymogów w 
zakresie handlu z państwami trzecimi oraz 
niezbędne zasoby, aby środki mogły być 
realizowane w jak najbardziej skuteczny 
sposób.  W związku z tym państwa 
członkowskie sprawdzają w szczególności, 
czy dostępność produktów, zarówno pod 



PE467.307v01-00 42/78 AM\871548PL.doc

PL

względem jakości, jak i ilości, będzie
wystarczająca do zaspokojenia popytu 
rynkowego przez długi okres po 
zakończeniu kampanii promocyjnej.  
Beneficjentami mogą być prywatne 
przedsiębiorstwa lub organizacje 
zawodowe, organizacje producentów, 
organizacje branżowe lub, za decyzją 
państwa członkowskiego, organy 
publiczne.  Państwa członkowskie w 
żadnym wypadku nie mają prawa 
wyznaczyć organu publicznego jako 
jedynego beneficjenta środków na 
działania promocyjne. 
Pierwszeństwo przyznaje się mikro-, 
małym i średnim przedsiębiorstwom w 
rozumieniu zalecenia Komisji 
2003/361/WE i markom spółek jawnych. 

Or. fr

Poprawka 66
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jako „zwykłą odnowę winnic po 
zakończeniu ich naturalnego cyklu 
eksploatacji” rozumie się ponowne 
sadzenie tej samej odmiany na tej samej 
działce i przy zastosowaniu tej samej 
metody uprawy winorośli.  Państwa 
członkowskie mogą nałożyć dodatkowe 
wymogi, szczególnie w zakresie wieku 
winnic podlegających odnowie. 

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ definicje stanowią ważny element, muszą one znaleźć się w akcie podstawowym (przejęcie 
definicji obecnie znajdujących się w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 555/2008).
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Poprawka 67
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 3 – akapity drugi oraz drugi a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie nie obejmuje zwykłej odnowy 
winnic po zakończeniu ich naturalnego 
cyklu eksploatacji.

Wsparcie nie obejmuje zwykłej odnowy 
winnic po zakończeniu ich naturalnego 
cyklu eksploatacji, czyli ponownego 
sadzenia tej samej odmiany na tej samej 
działce i przy zastosowaniu tej samej 
metody uprawy winorośli.
Państwa członkowskie mogą nałożyć 
dodatkowe wymogi, szczególnie w zakresie 
wieku winnic podlegających odnowie. 

Or. fr

Poprawka 68
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział w kosztach restrukturyzacji i 
przekształcenia nie pokrywa wydatków 
związanych z nabyciem maszyn 
rolniczych.

Or. fr
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Poprawka 69
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie ustanawiają 
zasady dotyczące szczegółowego zakresu i 
poziomu wsparcia. Zasady te mogą między 
innymi dotyczyć wypłat stawek 
ryczałtowych, maksymalnych poziomów 
wsparcia na hektar i zniesienia 
preferencji na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Aby uniknąć zakłóceń 
konkurencji, w przypadku, gdy 
wykorzystane prawa do sadzenia nie służą 
celom restrukturyzacyjnym, pomoc zostaje 
zmniejszona w takim stopniu, aby 
uwzględnić fakt, że wykorzystanie prawa 
do sadzenia nie spowodowało żadnych 
kosztów związanych z wykarczowaniem. 
Pomoc jest wypłacana na obszar 
obsadzony, zdefiniowany zgodnie z art. 75 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 555/2008 
Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 
479/2008 w sprawie wspólnej organizacji 
rynku wina w odniesieniu do programów 
pomocy, wymian handlowych z państwami 
trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz 
kontroli na rynku wina1. 
___________
1Dz.U. L 170 z 30.06.08, s. 1.

Or. fr
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Poprawka 70
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozostawienie winogron o jakości 
handlowej na sadzeniaku pod koniec 
normalnego cyklu produkcyjnego 
(niezbieranie) nie jest traktowane jako 
zielone zbiory. 

Or. fr

Poprawka 71
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozostawienie winogron o jakości 
handlowej na sadzeniaku pod koniec 
normalnego cyklu produkcyjnego 
(niezbieranie) jest traktowane jako zielone 
zbiory. 

Or. fr

Uzasadnienie

Definicje stanowią ważny element, który musi znaleźć się w akcie podstawowym (przejęcie definicji 
obecnie znajdujących się w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 555/2008).
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Poprawka 72
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Powierzchnia działki otrzymującej 
wsparcie na rzecz zielonych zbiorów nie 
jest brana pod uwagę do obliczania 
maksymalnej wydajności określonej w 
specyfikacjach technicznych stosowanych 
w odniesieniu do win opatrzonych 
oznaczeniem geograficznym.

Or. fr

Poprawka 73
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyrażenie „niekorzystne zjawiska 
klimatyczne” ma to samo znaczenie, co w 
art. 2 ust. 8 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1857/2006.

Or. fr

Uzasadnienie

Definicje stanowią ważny element, który musi znaleźć się w akcie podstawowym (przejęcie definicji 
obecnie znajdujących się w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 555/2008).
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Poprawka 74
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić do swoich programów 
pomocy ubezpieczenia zbiorów, pod 
warunkiem, że:
a) państwa członkowskie przyjmują 
zasady dotyczące wdrażania środków 
ubezpieczania zbiorów, obejmujące 
przepisy konieczne do zapewnienia, że 
środki te nie będą zakłócały konkurencji 
na rynku ubezpieczeń; 
b) producenci, którzy złożyli wniosek o 
przyznanie pomocy w ramach tego 
programu, przedstawiają swoją polisę 
ubezpieczeniową organom krajowym, aby 
państwo członkowskie mogło spełniać 
wymóg określony w ust. 2;
c) państwa członkowskie określają pułapy 
dla kwot, które mogą zostać wypłacone w 
ramach udzielania pomocy, tak aby mogły 
one spełniać wymogi określone w ust. 3.
W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą ustalić poziom 
wsparcia na podstawie skali kosztów 
jednostkowych i standardowych założeń 
dotyczących utraty dochodów. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
obliczenia: 
(i) obejmowały jedynie elementy dające się 
zweryfikować; 
(ii) opierały się na danych liczbowych 
opracowanych na podstawie odpowiedniej 
wiedzy; 
(iii) wskazywały wyraźnie źródło danych 
liczbowych; 
(iv) były zróżnicowane w sposób 
uwzględniający, zależnie od potrzeb, 
specyficzne warunki regionalne lub 
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lokalne obszarów. 

Or. fr

Poprawka 75
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty związane z opracowaniem nowych 
produktów, procesów i technologii, o 
których mowa w lit. b) dotyczą czynności 
przygotowawczych, takich jak 
projektowanie i testowanie produktów, 
procesów i technologii, jak również 
odnośnych inwestycji materialnych i/lub 
niematerialnych przeprowadzanych przed 
użyciem nowo opracowanych produktów, 
procesów i technologii do celów 
handlowych. 

Or. fr

Poprawka 76
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z kwalifikujących się wydatków 
wyłącza się elementy, o których mowa w 
art. 71 ust. 3 lit. a), b) oraz c) 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

3. Kwalifikujące się wydatki wiążą się z: 

a) kosztami budowy, nabycia, włącznie z 
leasingiem, lub modernizacją 
nieruchomości; 
b) kosztami zakupu lub leasingu nowych 
maszyn, narzędzi i wyposażenia, w tym 
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oprogramowania komputerowego, do 
wartości rynkowej majątku. Inne koszty 
związane z umową leasingu, takie jak 
marża finansującego, koszty 
refinansowania odsetek, koszty bieżące i 
opłaty ubezpieczeniowe, nie kwalifikują 
się do współfinansowania; 
c) kosztami ogólnymi związanymi z 
wydatkami, o których mowa w lit. a) i b), 
takimi jak honoraria architektów, 
inżynierów, opłaty za konsultacje, jak 
również koszty związane ze studiami 
wykonalności, nabyciem praw 
patentowych i pozwoleń. 
Na zasadzie odstępstwa od przepisów lit. 
b) i jedynie w przypadku mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw w rozumieniu 
zalecenia Komisji 2003/361/WE, państwa 
członkowskie mogą, w uzasadnionych 
przypadkach, określić warunki, na jakich 
zakup używanych maszyn i narzędzi może 
być uznany za kwalifikowalny wydatek.
Zwykłe inwestycje w zakresie odnowy nie 
wchodzą w skład wydatków 
kwalifikowalnych, aby zapewnić dzięki 
tym inwestycjom realizację celu tego 
środka, jakim jest poprawa dostosowania 
do potrzeb rynku i zwiększenie 
konkurencyjności.

Or. fr

Poprawka 77
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc obejmuje kwotę zryczałtowaną 
przeznaczoną na rekompensatę kosztów 
zbioru produktów, które mają być 
przetransportowane z gorzelni do 
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producenta, pod warunkiem że ten ostatni 
poniesie związane z tym koszty.  

Or. fr

Poprawka 78
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Pomoc wypłacana jest gorzelniom 
przetwarzającym produkty dostarczone w 
celu destylacji z przeznaczeniem na 
produkcję surowego alkoholu o 
minimalnej zawartości alkoholu 
wynoszącej 92%. 

Or. fr

Poprawka 79
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie mogą 
wymagać, aby pomoc została wypłacona 
zaliczkowo, pod warunkiem, że 
beneficjent wniósł zabezpieczenie. 

Or. fr
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Poprawka 80
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Państwa członkowskie przyjmują 
zasady stosowania środka przewidzianego 
w niniejszym artykule.

Or. fr

Poprawka 81
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 145a
Wzajemna pomoc administracyjna

Przepisy niniejszego rozdziału nie 
wpływają na  stosowanie: 
a) szczegółowych przepisów regulujących 
stosunki między państwami 
członkowskimi w dziedzinie zwalczania 
nadużyć w sektorze wina w zakresie, w 
jakim przepisy te mogą ułatwić stosowanie 
niniejszego rozporządzenia; 
b) przepisów dotyczących: 
(i) postępowania karnego lub wzajemnej 
pomocy państw członkowskich na 
szczeblu sądowym w sprawach karnych; 
(ii) procedury sankcji administracyjnych.

Or. fr
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Poprawka 82
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 146 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dotyczące kryteriów kwalifikowalności 
do środków wsparcia, kwalifikowalnych 
do wsparcia rodzajów wydatków i działań, 
środków niekwalifikowalnych do wsparcia 
oraz maksymalnego poziomu wsparcia na 
dany środek;

skreślona

Or. fr

Poprawka 83
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 146 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zawierające przepisy ogólne i definicje 
do celów niniejszej sekcji;

skreślona

Or. fr

Poprawka 84
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 146 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) na mocy których producenci wycofują 
produkty uboczne wyrobu wina, wyjątki 
od tego obowiązku mające na celu 
uniknięcie dodatkowego obciążenia 
administracyjnego oraz przepisy dotyczące 
dobrowolnej certyfikacji destylarni;

skreślona
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Or. fr

Poprawka 85
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 174 – ustęp 1 – akapity drugi a, drugi b oraz drugi c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do celów stosowania lit. a) ppkt (iii) i 
lit. b) ppkt (iii) „produkcja” oznacza 
wszystkie wykonane czynności –
począwszy od zbioru winogron po 
zakończenie procesu wytwarzania wina, z 
wyjątkiem procesów poprodukcyjnych.
2b. Do celów stosowania lit. b) ppkt (ii) 
część (maksymalnie 15 %) winogron, 
która może pochodzić spoza 
wyznaczonego obszaru geograficznego, 
pochodzi z danego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego, w 
którym znajduje się wyznaczony obszar. 
2c. W drodze odstępstwa od lit. a) ppkt (iii) 
i lit. b) ppkt (iii) oraz pod warunkiem, że 
jest to przewidziane w specyfikacji 
produktu określonej w art. 175 ust. 2, 
produkt objęty chronioną nazwą 
pochodzenia lub chronionym 
oznaczeniem geograficznym może być 
przetworzony na wino: 
a) na obszarze położonym w bezpośrednim 
sąsiedztwie danego wyznaczonego 
obszaru; lub 
b) na obszarze położonym w obrębie tej 
samej jednostki administracyjnej lub w 
obrębie sąsiedniej jednostki 
administracyjnej, zgodnie z przepisami 
krajowymi; lub 
c) w przypadku transgranicznej nazwy 
pochodzenia lub transgranicznego 
oznaczenia geograficznego bądź jeżeli 
istnieje porozumienie w sprawie środków 
kontroli zawarte między co najmniej 
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dwoma państwami członkowskimi lub 
między co najmniej jednym państwem 
członkowskim i co najmniej jednym 
państwem trzecim, na obszarze położonym 
w bezpośrednim sąsiedztwie danego 
wyznaczonego obszaru. 
W drodze odstępstwa od lit. b) ppkt (iii) 
oraz pod warunkiem, że jest to 
przewidziane w specyfikacji produktu 
określonej w art. 175 ust. 2, do dnia 31 
grudnia 2012 r. produkty objęte 
chronionym oznaczeniem geograficznym 
mogą być nadal przetwarzane na wino 
poza obszarem położonym w 
bezpośrednim sąsiedztwie danego 
wyznaczonego obszaru. 
W drodze odstępstwa od lit. a) ppkt (iii) 
oraz pod warunkiem, że jest to 
przewidziane w specyfikacji produktu 
określonej w art. 175 ust. 2, produkt może 
być przetworzony na wino musujące lub 
wino półmusujące objęte chronioną 
nazwą pochodzenia poza obszarem 
położonym w bezpośrednim sąsiedztwie 
danego wyznaczonego obszaru, jeżeli taka 
praktyka była stosowana przed dniem 1 
marca 1986 r.

Or. fr

Poprawka 86
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 175 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wytyczenie granic danego obszaru 
geograficznego;

d) granice danego obszaru geograficznego
wytyczone w sposób szczegółowy, 
dokładny i jednoznaczny;

Or. fr
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Uzasadnienie

Zasady wyznaczania obszaru geograficznego dla win objętych chronioną nazwą pochodzenia lub 
chronionym oznaczeniem geograficznym są ważnym elementem i muszą wynikać z aktu podstawowego 
(w tekście przejmuje się obecne przepisy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 607/2009).

Poprawka 87
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 175 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wytyczenie granic danego obszaru 
geograficznego; 

d) wytyczenie granic danego obszaru 
geograficznego w sposób szczegółowy, 
dokładny i jednoznaczny;

Or. fr

Poprawka 88
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 177 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwo członkowskie lub państwo 
trzecie, bądź ich odpowiednie organy, nie 
są uznawani za wnioskodawców.

Or. fr

Poprawka 89
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 185 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ochrona nazwy pochodzenia lub 
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oznaczenia geograficznego odnosi się do 
całej nazwy włącznie z jej elementami 
składowymi, pod warunkiem że się 
wyróżniają. Elementy chronionej nazwy 
pochodzenia lub chronionego oznaczenia 
geograficznego pozbawione charakteru 
wyróżniającego lub elementy rodzajowe 
nie są objęte ochroną.
Nazwę, która ma być objęta ochroną, 
rejestruje się tylko w języku (językach) 
używanym (używanych) do opisania 
danego produktu w wyznaczonym 
obszarze geograficznym. 
Nazwę rejestruje się w pisowni 
oryginalnej.

Or. fr

Poprawka 90
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 189 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmianę uznaje się za nieznaczną, jeżeli: 
a) nie odnosi się do podstawowych cech 
produktu; 
b) nie zmienia związku z obszarem 
geograficznym;
c) nie obejmuje zmiany nazwy lub 
jakiejkolwiek części nazwy produktu; 
d) nie ma wpływu na wyznaczony obszar
geograficzny; 
e) nie pociąga za sobą żadnych dalszych 
ograniczeń dotyczących wprowadzania 
produktu do obrotu.

Or. fr
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Poprawka 91
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 193 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu uwzględnienia specyficznych 
uwarunkowań produkcji na wyznaczonym 
obszarze geograficznym Komisja – w 
drodze aktów delegowanych – może 
przyjąć:

skreślony

a) zasady wyznaczania obszaru 
geograficznego; oraz 
b) definicje, ograniczenia i odstępstwa 
dotyczące produkcji na wyznaczonym 
obszarze geograficznym.

Or. fr

Poprawka 92
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 193 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zasady wyznaczania obszaru 
geograficznego; oraz 

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Zasady wyznaczania obszaru geograficznego dla win objętych chronioną nazwą pochodzenia lub 
chronionym oznaczeniem geograficznym są ważnym elementem i muszą wynikać z aktu 
podstawowego.
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Poprawka 93
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 193 – ustęp 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyjąć ograniczenia dotyczące 
charakteru wnioskodawcy, który może 
złożyć wniosek o objęcie ochroną nazwy 
pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego;

skreślona

Or. fr

Poprawka 94
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 193 – ustęp 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) ustalić warunki na jakich zmianę 
należy uznać za drobną w rozumieniu art. 
189 ust. 2;

skreślona

Or. fr

Poprawka 95
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 193 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zagwarantowania odpowiedniej 
ochrony Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć ograniczenia 
dotyczące chronionej nazwy.

skreślony

Or. fr



AM\871548PL.doc 59/78 PE467.307v01-00

PL

Poprawka 96
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 196 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 196a
Warunki stosowania określeń

1. Określenie, które ma być objęte 
ochroną, jest wyrażone: 
a) w języku urzędowym (językach 
urzędowych), języku regionalnym 
(językach regionalnych) państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego, z 
którego wywodzi się określenie; lub 
b) w języku używanym w handlu dla tego 
określenia. 
2. Określenie stosowane w danym języku 
odnosi się do konkretnych produktów, o 
których mowa w art. 173 ust. 1. 
3. Określenie rejestruje się w pisowni 
oryginalnej.

Or. fr

Poprawka 97
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 196 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 196b
Warunki ważności

1. Dopuszcza się uznanie określenia 
tradycyjnego, jeżeli: 
a) określenie składa się wyłącznie z: 
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(i) nazwy tradycyjnie stosowanej w handlu 
na znacznej części terytorium Unii lub 
zainteresowanego państwa trzeciego dla 
rozróżnienia szczególnych kategorii 
produktów winiarskich, o których mowa w 
art. 173 ust. 1; lub
(ii) znanej nazwy tradycyjnie stosowanej w 
handlu co najmniej na terytorium 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego dla 
rozróżnienia szczególnych kategorii 
produktów winiarskich, o których mowa w 
art. 173 ust. 1; 
b) określenie spełnia następujące wymogi: 
(i) nie jest nazwą rodzajową; 
(ii) jest zdefiniowane i uregulowane w 
ustawodawstwie państwa członkowskiego; 
lub 
(iii) podlega warunkom stosowania 
przewidzianym w ramach zasad mających 
zastosowanie do producentów wina w 
zainteresowanym państwie trzecim, w tym 
w ramach zasad ustanowionych przez 
przedstawicielskie organizacje zawodowe. 
2. Do celów ust. 1 lit. a) „tradycyjne 
stosowanie” oznacza: 
a) stosowanie przez co najmniej pięć lat w 
przypadku określeń w języku (językach), o 
którym (których) mowa w art. 196 a ust. 1 
lit. a);
b) stosowanie przez co najmniej piętnaście 
lat w przypadku określeń zgłoszonych w 
języku, o którym mowa w art. 196 a ust. 1 
lit. b). 
3. Do celów ust. 1 lit. b) ppkt (i) 
„rodzajowy” oznacza nazwę określenia 
tradycyjnego, która, mimo że dotyczy 
szczególnej metody produkcji lub metody 
leżakowania bądź jakości, barwy, rodzaju 
miejsca lub też wydarzenia związanego z 
historią produktu winiarskiego, stała się 
pospolitą nazwą danego produktu 
winiarskiego w Unii. 
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4. Warunek wymieniony w ust. 1 lit. b) nie 
ma zastosowania do określeń 
tradycyjnych, o których mowa w art. 196 
lit. b).

Or. fr

Poprawka 98
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 196 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 196c
Wnioskodawcy

1. Właściwe organy państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego 
bądź przedstawicielskie organizacje 
zawodowe mające siedzibę w państwach 
trzecich mogą przedłożyć Komisji wniosek 
o objęcie ochroną określeń tradycyjnych 
w rozumieniu art. 196. 
2. „Przedstawicielska organizacja 
zawodowa” oznacza organizację 
producentów lub stowarzyszenie 
organizacji producentów, którzy przyjęli te 
same zasady uprawy winorośli, prowadzą 
działalność na danym obszarze lub na 
kilku obszarach objętych nazwą 
pochodzenia lub oznaczeniem 
geograficznym, jeżeli zrzeszają co 
najmniej dwie trzecie producentów z 
obszaru (obszarów) objętego (objętych) 
nazwą pochodzenia lub oznaczeniem 
geograficznym, na którym (których) 
prowadzą działalność, a ich produkcja 
stanowi co najmniej dwie trzecie 
produkcji pochodzącej z tego obszaru 
(tych obszarów). Przedstawicielska 
organizacja zawodowa może złożyć 
wniosek o objęcie ochroną tylko w 
odniesieniu do win, które produkuje.
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Or. fr

Poprawka 99
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 196 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 196d
Procedura uznawania

Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu lub 
odrzuceniu wniosku o uznanie danego 
określenia tradycyjnego na podstawie 
dostępnych elementów. Komisja sprawdza, 
czy spełnione są lub nie warunki, o 
których mowa w art. 196, 196a i 196b, 
bądź warunki przewidziane w art. 197a 
ust. 3 lub w art. 197b. 
Decyzję o odrzuceniu wniosku przekazuje 
się zgłaszającemu sprzeciw i organom 
państwa członowskiego lub państwa 
trzeciego bądź przedstawicielskiej 
organizacji zawodowej mającej siedzibę w 
danym państwie trzecim. 

Or. fr

Poprawka 100
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 197 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Tradycyjne określenia są chronione, 
jedynie w języku i w odniesieniu do 
kategorii produktów winiarskich 
wskazanych we wniosku, przed: 
a) wszelkim niewłaściwym stosowaniem, 
nawet jeżeli wskazaniu prawdziwego 



AM\871548PL.doc 63/78 PE467.307v01-00

PL

pochodzenia towarzyszy określenie takie 
jak: „styl”, „typ”, „metoda”, „jak 
produkowane w”, „imitacja”, „smak”, 
„jak” lub tym podobne; 
b) wszelkim innym fałszywym lub 
wprowadzającym w błąd wskazaniem co 
do charakteru, cech charakterystycznych 
lub cech zasadniczych produktu, 
znajdującym się na wewnętrznym lub 
zewnętrznym opakowaniu, w materiałach 
reklamowych lub jakichkolwiek 
dokumentach dotyczących danego 
produktu; 
c) wszelkimi innymi praktykami 
mogącymi wprowadzić konsumenta w 
błąd, w szczególności powodującymi 
mylne wyobrażenie, że wino objęte jest 
chronionym określeniem tradycyjnym.

Or. fr

Poprawka 101
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 197 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Określenia tradycyjne chronione na 
podstawie art. 24, 28 i 29 rozporządzenia 
(WE) nr 753/2002 są automatycznie 
chronione na mocy niniejszego 
rozporządzenia, pod warunkiem że: 
a) streszczenie definicji lub warunków 
stosowania określenia zostało przekazane 
Komisji najpóźniej do dnia 1 maja 
2009 r.; 
b) państwa członkowskie lub państwa 
trzecie nie przestały obejmować ochroną 
niektorych określeń tradycyjnych.

Or. fr
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Poprawka 102
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 197 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 197a
Związek ze znakami towarowymi

1. Gdy określenie tradycyjne jest objęte 
ochroną na mocy niniejszego 
rozporządzenia, wniosek o rejestrację 
znaku towarowego odnoszącego się do 
jednej z sytuacji, o których mowa w art. 
197 ust. 3, jest odrzucany, jeżeli nie 
dotyczy on win kwalifikujących się do 
objęcia wspomnianym określeniem 
tradycyjnym oraz jeżeli został on złożony 
po dacie przedłożenia Komisji wniosku o 
objęcie ochroną określenia tradycyjnego i 
jeżeli wskutek tego wniosku określenie 
tradycyjne zostało objęte ochroną. 
Znaki towarowe zarejestrowane z 
naruszeniem akapitu pierwszego, ogłasza 
się jako nieważne na wniosek zgodnie z 
procedurami przewidzianymi w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/95/WE lub w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 40/94. 
2. Znak towarowy odpowiadający jednej z 
sytuacji określonych w art. 197 ust. 3 i 
którego dotyczy wniosek, który został 
zarajestrowany lub ustanowiony poprzez 
stosowanie – jeżeli taka możliwość 
dopuszczona jest przez odnośne 
prawodawstwo – na terytorium Unii przed 
dniem 4 maja 2002 r. lub przed datą 
przedłożenia Komisji wniosku o objęcie 
ochroną określenia tradycyjnego, może 
pozostać w użyciu, a jego okres 
stosowania może zostać przedłużony 
niezależnie od ochrony określenia 
tradycyjnego. W takich przypadkach 
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dozwolone jest używanie równocześnie 
określenia tradycyjnego i znaku 
towarowego. 
3. Żadna nazwa nie jest chroniona jako 
określenie tradycyjne, jeżeli w świetle 
reputacji i popularności znaku 
towarowego ochrona mogłaby wprowadzić 
konsumenta w błąd co do prawdziwej 
tożsamości, prawdziwego charakteru, 
prawdziwych cech charakterystycznych i 
prawdziwej jakości wina.

Or. fr

Poprawka 103
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 197 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 197b
Homonimy

1. Obejmując ochroną określenie 
homonimiczne lub częściowo 
homonimiczne w stosunku do określenia 
tradycyjnego, które jest już chronione na 
mocy przepisów niniejszego rozdziału, 
należy we właściwy sposób uwzględnić 
miejscowe i tradycyjne użycia oraz ryzyko 
błędnego zrozumienia. Określenie 
homonimiczne, które wprowadza 
konsumentów w błąd co do charakteru, 
jakości lub prawdziwego pochodzenia 
produktów, nie jest rejestrowane, nawet w 
przypadku gdy jest ono właściwe. 
Stosowanie chronionego określenia 
homonimicznego uwarunkowane jest 
istnieniem rzeczywistego wystarczającego 
rozróżnienia między później chronionym 
określeniem homonimicznym a 
określeniem, które już jest objęte ochroną, 
z uwzględnieniem konieczności równego 
traktowania zainteresowanych 
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producentów i unikania wprowadzania 
konsumenta w błąd. 
2. Ustęp 1 stosuje się mutatis mutandis do 
określeń tradycyjnych objętych ochroną 
przed dniem 1 sierpnia 2009 r., które są 
określeniami częściowo homonimicznymi 
w stosunku do chronionej nazwy 
pochodzenia lub chronionego oznaczenia 
geograficznego bądź nazwy odmiany 
winorośli lub jednego z jej synonimów 
wymienionych w załączniku XV. 

Or. fr

Poprawka 104
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 197 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 197c
Unieważnienie

Określenie tradycyjne zostaje 
unieważnione, jeżeli nie odpowiada 
jużdefinicji określonej w art. 196 albo nie 
spełnia już wymogów określonych w art. 
196a i 196b, art. 197 ust. 3, art. 197a ust. 
3 lub art. 197c.

Or. fr

Poprawka 105
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 197 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 197d
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Określenia tradycyjne w państwach 
trzecich

1. Artykuł 196 stosuje sie mutatis 
mutandis do określeń tradycyjnych 
używanych w państwach trzecich w 
odniesieniu do produktów sektora wina 
zawierających oznaczenia geograficzne 
danych państw trzecich.
2. W przypadku win pochodzących z 
państw trzecich, których etykiety 
zawierają niechronione określenia 
tradycyjne, na etykietach win można 
stosować określenia tradycyjne zgodnie z 
zasadami stosowanymi w danych 
państwach trzecich, w tym określenia 
wywodzące się z przedstawicielskich 
organizacji zawodowych. 

Or. fr

Poprawka 106
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 198 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zagwarantowania odpowiedniej 
ochrony Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć przepisy 
dotyczące języka oraz pisowni nazwy, 
która ma być chroniona. 

skreślony

Or. fr
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Poprawka 107
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 198 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z celu zagwarantowania praw lub 
uzasadnionego interesu producentów lub 
podmiotów gospodarczych Komisja – w 
drodze aktów delegowanych – może 
określić:

2. W celu zagwarantowania praw lub 
uzasadnionego interesu producentów lub 
podmiotów gospodarczych Komisja – w 
drodze aktów delegowanych – może 
określić termin składania wniosku lub 
zgłoszenia. 

a) charakter wnioskodawców, którzy 
mogą ubiegać się o ochronę określenia 
tradycyjnego;
b) warunki ważności wniosku o uznanie 
określenia tradycyjnego;
c) podstawy sprzeciwu wobec 
zaproponowanego uznania określenia 
tradycyjnego; 
d) zakres ochrony, obejmujący związek ze 
znakami towarowymi, chronionymi 
określeniami tradycyjnymi, chronionymi 
nazwami pochodzenia lub chronionymi 
oznaczeniami geograficznymi, 
homonimami lub niektórymi nazwami 
winorośli;
e) podstawy anulowania określenia 
tradycyjnego;
f) termin składania wniosku lub zgłoszenia.

Or. fr
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Poprawka 108
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 198 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu uwzględnienia specyfiki handlu 
między Unią a niektórymi państwami 
trzecimi Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć warunki, na 
jakich określenia tradycyjne mogą być 
używane dla produktów z państw trzecich 
oraz ustanowić odstępstwa od art. 196.

skreślony

Or. fr

Poprawka 109
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 202

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, do etykietowania i prezentacji 
produktów wchodzących w ich zakres 
stosowania stosuje się dyrektywę 
2008/95/WE, dyrektywę Rady
89/396/EWG, dyrektywę 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywę 2007/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

1. O ile niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, do etykietowania i 
prezentacji produktów wchodzących w ich 
zakres stosowania stosuje się dyrektywę 
2008/95/WE, dyrektywę Rady 
89/396/EWG, dyrektywę 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywę 2007/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Etykietowanie 
produktów, o których mowa w załączniku 
XII części II pkt 1-11, 13, 15 i 16, może 
być uzupełnione określeniami innymi niż 
określenia przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu wyłącznie, jeżeli spełniają 
one wymogi art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
2000/13/WE.
2. Jeżeli jeden z produktów, o których 
mowa w załączniku XII części II do 
niniejszego rozporządzenia, zawiera jeden 
lub kilka składników wymienionych w 
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załączniku IIIa do dyrektywy 
2000/13/WE, należy to wskazać na 
etykiecie po określeniu „zawiera”.
W przypadku siarczynów można stosować 
następujące określenia: „siarczyny” lub 
„dwutlenek siarki”.
3. Obowiązkowi etykietowania, o którym 
mowa w ust. 2, może towarzyszyć 
umieszczanie piktogramu określanego w 
akcie wykonawczym.

Or. fr

Poprawka 110
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 203 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 lit. a) odesłanie do kategorii produktu 
winiarskiego może zostać pominięte w 
przypadku win, których etykiety zawierają 
chronioną nazwę pochodzenia lub 
chronione oznaczenie geograficzne.

2. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 lit. a) odesłanie do kategorii produktu 
winiarskiego może zostać pominięte w 
przypadku win, których etykiety zawierają 
chronioną nazwę pochodzenia lub 
chronione oznaczenie geograficzne, i w 
przypadku gatunkowych win musujących, 
których etykiety zawierają określenie 
„Sekt”.

Or. fr

Poprawka 111
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 204 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 204a
Oznaczenie gospodarstwa
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1. Określenia odnoszące się do 
gospodarstwa, inne niż wskazanie nazwy 
butelkującego, producenta lub 
sprzedawcy, dozwolone zgodnie z 
procedurą przewidzianą w ust. 3, 
zastrzega się dla win objętych chronioną 
nazwą pochodzenia lub chronionym 
oznaczeniem geograficznym, pod 
warunkiem że: 
a) wino produkowane jest wyłącznie z 
winogron zebranych w winnicach 
użytkowanych przez to gospodarstwo; 
b) produkcja wina odbywa się w całości w 
tym gospodarstwie;  
c) państwa członkowskie regulują 
stosowanie swoich odpowiednich określeń 
dozwolonych zgodnie z procedurą 
przewidzianą w ust. 3; państwa trzecie 
ustanawiają zasady stosowania określeń 
mające zastosowanie do ich odpowiednich 
określeń dozwolonych zgodnie z 
procedurą przewidzianą w ust. 3, w tym 
określeń wywodzących się z 
przedstawicielskich organizacji 
zawodowych. 
2. Nazwa danego gospodarstwa może być 
stosowana przez inne podmioty, które 
uczestniczyły we wprowadzaniu produktu 
do obrotu, tylko wtedy, jeżeli dane 
gospodarstwo wyraziło zgodę.
3. Komisja zezwala w drodze aktu 
wykonawczego na stosowanie określeń 
odnoszących się do gospodarstwa, na 
podstawie wniosku przedstawionego przez 
właściwe organy państwa członkowskiego 
lub państwa trzeciego.

Or. fr
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Poprawka 112
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 207 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia zgodności z 
zasadami horyzontalnymi dotyczącymi 
etykietowania i prezentacji oraz 
uwzględnienia specyfiki sektora wina 
Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć definicje, przepisy 
i ograniczenia dotyczące:

1. W celu zapewnienia zgodności z 
zasadami horyzontalnymi dotyczącymi 
etykietowania i prezentacji oraz 
uwzględnienia specyfiki sektora wina 
Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć definicje, przepisy 
i ograniczenia dotyczące:

a) prezentacji i stosowania na etykietach 
innych danych szczegółowych niż 
określone w niniejszej sekcji;

a) innych obowiązkowych danych 
szczegółowych, w szczególności: 

b) innych obowiązkowych danych 
szczegółowych, w szczególności: 

(i) terminów wykorzystywanych do 
sformułowania obowiązkowych danych 
szczegółowych oraz warunków ich użycia;

(i) terminów wykorzystywanych do 
sformułowania obowiązkowych danych 
szczegółowych oraz warunków ich użycia;

(ii) terminów odnoszących się do 
gospodarstwa oraz warunków ich użycia; 

(ii) przepisów dotyczących wskazywania 
pochodzenia;

(iii) przepisów dopuszczających 
ustanowienie przez państwa członkowskie 
będące producentami przepisów 
uzupełniających dotyczących 
obowiązkowych danych szczegółowych;
(iv) przepisów dopuszczających dalsze 
odstępstwa w uzupełnieniu tych, o których 
mowa w art. 203 ust. 2, w odniesieniu do 
pomijania odesłania do kategorii 
produktu winiarskiego; et
(v) przepisów dotyczących stosowania 
języków;
c) obowiązkowych danych szczegółowych, 
w szczególności:

b) obowiązkowych danych szczegółowych, 
w szczególności:

(i) terminów wykorzystywanych do 
sformułowania fakultatywnych danych 
szczegółowych oraz warunków ich użycia;

(i) terminów wykorzystywanych do 
sformułowania fakultatywnych danych 
szczegółowych oraz warunków ich użycia;

(ii) przepisów dopuszczających 
ustanowienie przez państwa członkowskie 

(ii) przepisów dopuszczających 
ustanowienie przez państwa członkowskie 
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będące producentami przepisów 
uzupełniających dotyczących 
fakultatywnych danych szczegółowych;

będące producentami przepisów 
uzupełniających dotyczących 
fakultatywnych danych szczegółowych;

d) prezentacji, w szczególności: c) prezentacji, w szczególności:

(i) warunków stosowania niektórych 
kształtów butelek oraz wykazu niektórych 
szczególnych kształtów butelek; 

(i) warunków stosowania niektórych 
kształtów butelek oraz wykazu niektórych 
szczególnych kształtów butelek; 

(ii) warunków stosowania butelek i 
zamknięć typu „wino musujące”; 

(ii) warunków stosowania butelek i 
zamknięć typu „wino musujące”; 

(iii) przepisów dopuszczających 
ustanowienie przez państwa członkowskie 
będące producentami przepisów 
uzupełniających dotyczących prezentacji;

iii) przepisów dopuszczających 
ustanowienie przez państwa członkowskie 
będące producentami przepisów 
uzupełniających dotyczących prezentacji;

(iv) przepisów dotyczących stosowania 
języków.

(iv) przepisów dotyczących zastępowania 
niektórych oznaczeń równoznacznymi 
określeniami w innym języku urzędowym 
Unii. 

Or. fr

Poprawka 113
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 230

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zagwarantowania, że cele i 
obowiązki organizacji producentów, grup 
producentów w sektorze 
owoców i warzyw, organizacji podmiotów 
gospodarczych w sektorze oliwek 
stołowych i oliwy z oliwek oraz 
organizacji międzybranżowych są jasno 
określone, przez co przyczyniają się do 
zwiększenia skuteczności działań tych 
organizacji i grup, Komisja może – w 
drodze aktów delegowanych – przyjąć
przepisy dotyczące:

W celu zagwarantowania, że cele i 
obowiązki organizacji producentów, grup 
producentów w sektorze 
owoców i warzyw, organizacji podmiotów 
gospodarczych w sektorze oliwek 
stołowych i oliwy z oliwek oraz 
organizacji międzybranżowych są jasno 
określone, przez co przyczyniają się do 
zwiększenia skuteczności działań tych 
organizacji i grup, Komisja może – w 
drodze aktów wykonawczych – przyjąć
niezbędne środki dotyczące:

a) wymogów odnoszących się do OP i SOP 
oraz grup podmiotów gospodarczych:

a) szczegółowych celów realizowanych (i) szczegółowych celów realizowanych 
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przez te grupy i organizacje, przez te grupy i organizacje;
przepisów w zakresie zrzeszania się,
uznawania, struktury, osobowości 
prawnej, członkowstwa, wielkości, 
odpowiedzialności i działalności tych grup 
i organizacji, skutków wynikających z
uznania,  odstępstw dotyczących 
minimalnej wielkości, łączenia się;

(ii) przepisów w zakresie zrzeszania się,
zasad odnoszących się do sprawowania 
demokratycznej kontroli organizacji
producentów;

(iii) warunków uznawania lub planu 
uznawania, struktury, osobowości 
prawnej, warunków członkostwa, w tym 
członków OP niebędących producentami 
lub członków SOP niebędących członkami 
OP;
(iv) wielkości i warunków, na jakich 
można ją określać;
(v) odpowiedzialności i działalności tych 
grup i organizacji, skutków wynikających 
z uznania;
(vi) odstępstw dotyczących minimalnej 
wielkości, oraz fuzji; 

b) rozszerzenia niektórych przepisów 
organizacji międzybranżowych na 
podmioty niebędące członkami;

b) rozszerzenia niektórych przepisów na 
podmioty niebędące członkami i procedury 
dotyczącej rozszerzenia przepisów: 

c) międzynarodowych organizacji 
producentów i międzynarodowych 
zrzeszeń organizacji producentów, 
obejmujące pomoc administracyjną, której 
mają udzielać odpowiednie organy 
właściwe w przypadku współpracy 
międzynarodowej;

(i) międzynarodowych organizacji 
producentów i międzynarodowych 
zrzeszeń organizacji producentów, 
obejmujące pomoc administracyjną, której 
mają udzielać odpowiednie organy 
właściwe w przypadku współpracy 
międzynarodowej;

d) outsourcingu działań i udzielania 
pomocy technicznej przez organizacje 
producentów lub zrzeszenia organizacji 
producentów;

(ii) outsourcingu działań i udzielania 
pomocy technicznej przez organizacje 
producentów lub zrzeszenia organizacji 
producentów;

e) minimalnej wielkości lub wartości 
przeznaczonej do obrotu produkcji 
organizacji producentów;

(iii) minimalnej wielkości lub wartości 
przeznaczonej do obrotu produkcji 
organizacji producentów;

f) odstępstw od wymogów ustanowionych 
w art. 209, 210 i 212;
g) kar w przypadku nieprzestrzegania 
kryteriów uznawania.
2. Komisja może – w drodze aktów 
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wykonawczych – przyjąć wszelkie 
konieczne środki związane z niniejszym 
rozdziałem, w szczególności dotyczące:
a) powiadamiania dokonywanego przez 
państwa członkowskie,

iv) powiadamiania dokonywanego przez 
państwa członkowskie,

b) wniosków o uznanie organizacji 
producentów;

v) wniosków o uznanie;

c) realizacji planów uznawania przez 
grupy producentów;

vi) środków kontrolno-weryfikacyjnych;

d) rozszerzania uznania; (vii) warunków wdrażania kar w 
przypadku nieprzestrzegania kryteriów 
uznawania. 

e) kontroli i weryfikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

La reconnaissance des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le secteur 
des fruits et légumes ainsi que les groupements d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive incombe 
aux États membres. Dans un souci d'application uniforme du droit, l'ensemble des dispositions doit 
relever de compétences d'exécution. Par ailleurs, par souci de clarté juridique, il convient de 
regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées à la Commission 
s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par mesure dans un article 
ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Poprawka 114
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 238 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu uwzględnienia zmian w handlu i 
rozwoju sytuacji na rynku, potrzeb 
odnośnych rynków oraz, w przypadkach 
gdy jest to konieczne do monitorowania 
przywozu przedmiotowych produktów, 
Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – określić:

1. W celu uwzględnienia zmian w handlu i 
rozwoju sytuacji na rynku, potrzeb 
odnośnych rynków oraz, w przypadkach 
gdy jest to konieczne do monitorowania 
przywozu przedmiotowych produktów, 
Komisja może – po przekazaniu oceny 
skutków – określić w drodze aktów 
delegowanych:
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Or. fr

Uzasadnienie

Produkty objęte wymogiem pozwolenia na przywóz to produkty wrażliwe, dlatego wszelkie zmiany 
muszą zostać poddane ocenie wpływu, której wyniki są publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem, 
tak aby organ prawodawczy i podmioty gospodarcze miały czas na zapoznanie się ze skutkami 
planowanego środka.

Poprawka 115
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 268 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu uwzględnienia zmian w handlu i 
rozwoju sytuacji na rynku, potrzeb 
odnośnych rynków oraz, w przypadkach 
gdy jest to konieczne do monitorowania 
wywozu przedmiotowych produktów, 
Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – określić:

1. W celu uwzględnienia zmian w handlu i 
rozwoju sytuacji na rynku, potrzeb 
odnośnych rynków oraz, w przypadkach 
gdy jest to konieczne do monitorowania 
wywozu przedmiotowych produktów, 
Komisja może – po przekazaniu oceny 
skutków – określić w drodze aktów 
delegowanych:

Or. fr

Uzasadnienie

Produkty objęte wymogiem pozwolenia na przywóz to produkty wrażliwe. Dlatego wszelkie zmiany 
muszą zostać poddane ocenie wpływu, której wyniki są publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem, 
tak aby organ prawodawczy i podmioty gospodarcze miały czas na zapoznanie się ze skutkami 
planowanego środka.

Poprawka 116
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 314 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Następujące kwoty są udostępniane na 
dane lata kalendarzowe:

2. Następujące kwoty są udostępniane na 
dane lata kalendarzowe:
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– 2009: 40 660 000 EUR
– 2010: 82 110 000 EUR, – 2010: 82 110 000 EUR,

– począwszy od 2011: 122 610 000 EUR. – począwszy od 2011: 122 610 000 EUR.

Or. de

Poprawka 117
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część A – sekcja III – punkt 2 – akapit pierwszy a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie są uprawnione do 
dokonania dalszego podziału każdej 
z klas, o których mowa w pkt 1 i 2, na 
maksymalnie trzy podklasy.

Or. fr

Uzasadnienie

Kodyfikacja WORR musi odbyć się na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Należy zatem 
przejąć całość tekstu istniejącego obecnie załącznika.

Poprawka 118
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część C – sekcja III 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tusze klasyfikuje się stosując odpowiednio 
przepisy pkt A.III. Termin „udziec” w pkt 
A.III.1 i w wierszach 3 i 4 tabeli 
zamieszczonej w pkt A.III.2 zastępuje się 
terminem „ćwierćtusza tylna”.

1. Tusze klasyfikuje się stosując 
odpowiednio przepisy pkt A.III. Termin 
„udziec” w pkt A.III.1 i w wierszach 3 i 4 
tabeli zamieszczonej w pkt A.III.2 
zastępuje się terminem „ćwierćtusza 
tylna”.

2. W drodze odstępstwa od pkt 1 
w przypadku jagniąt o wadze tuszy poniżej 
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13 kg Komisja może upoważnić państwa 
członkowskie, w drodze aktu 
wykonawczego działając bez pomocy 
komitetu, o którym mowa w art. 323 ust. 
1, do zastosowania następujących 
kryteriów klasyfikacji: 
a) waga tuszy;
b) kolor mięsa;
c) okrywa tłuszczowa.

Or. fr

Uzasadnienie

Kodyfikacja WORR musi odbyć się na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Należy zatem 
przejąć całość tekstu istniejącego obecnie załącznika, dostosowując go do postanowień Traktatu z 
Lizbony.


