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Poprawka 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki rozwiązywania szczególnych 
problemów

Środki rozwiązywania szczególnych 
problemów praktycznych.

Or. en

Poprawka 2096
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje konieczne 
i uzasadnione środki nadzwyczajne w celu 
rozwiązania szczególnych problemów.
Środki te mogą wprowadzać odstępstwo od 
przepisów niniejszego rozporządzenia
tylko w niezbędnym zakresie oraz na 
konieczny okres. Przedmiotowy akt 
wykonawczy przyjmowany jest zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

(1) Zgodnie z art. 160 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych, które w nadzwyczajnych 
przypadkach są konieczne i uzasadnione w 
celu rozwiązania szczególnych problemów.
Te akty delegowane mogą stanowić
odstępstwo od niektórych przepisów 
niniejszego rozporządzenia, lecz wyłącznie 
w zakresie i przez okres, w jakim jest to 
absolutnie konieczne.

Or. de

Uzasadnienie

Sytuacja nadzwyczajna nie jest wystarczającym powodem, by uchylać postanowienia traktatu 
z Lizbony. Artykuł ten poświęcony rozwiązywaniu szczególnych problemów może mieć daleko 
idące konsekwencje polityczne, dlatego udział PE jest absolutnie konieczny.

Poprawka 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje konieczne 
i uzasadnione środki nadzwyczajne w celu 
rozwiązania szczególnych problemów.
Środki te mogą wprowadzać odstępstwo od 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
tylko w niezbędnym zakresie oraz na 
konieczny okres. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

1. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia konieczne 
i uzasadnione środki nadzwyczajne w celu 
rozwiązania szczególnych problemów.
Środki te mogą wprowadzać odstępstwo od 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
a także od przepisów pozostałych 
rozporządzeń dotyczących wspólnej 
polityki rolnej, w celu rozwiązania 
konkretnych napotkanych problemów, 
jednak tylko w niezbędnym zakresie oraz 
na konieczny okres. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2;

Or. es

Uzasadnienie

Należy działać szybko i natychmiastowo, stosując akty wykonawcze.

Poprawka 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje konieczne 
i uzasadnione środki nadzwyczajne w celu 
rozwiązania szczególnych problemów.
Środki te mogą wprowadzać odstępstwo od 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
tylko w niezbędnym zakresie oraz na 
konieczny okres. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 

1. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje konieczne 
i uzasadnione środki nadzwyczajne w celu 
rozwiązania szczególnych problemów.
Środki te mogą mieć zastosowanie do 
wszystkich innych produktów rolnych z 
wyjątkiem produktów wymienionych w 
załączniku I część XXIV sekcja 2. Środki 
te mogą wprowadzać odstępstwo od 
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procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

przepisów niniejszego rozporządzenia 
tylko w niezbędnym zakresie oraz na 
konieczny okres. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji próbowano ująć wszystkie produkty rolne, w tym ziemniaki i koninę, 
które nie były wcześniej objęte wspólną jednolitą organizacją rynków.

Poprawka 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje konieczne 
i uzasadnione środki nadzwyczajne w celu 
rozwiązania szczególnych problemów.
Środki te mogą wprowadzać odstępstwo od 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
tylko w niezbędnym zakresie oraz na 
konieczny okres. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

1. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje konieczne 
i uzasadnione środki nadzwyczajne w celu 
rozwiązania szczególnych problemów 
praktycznych. Środki te mogą wprowadzać 
odstępstwo od przepisów niniejszego 
rozporządzenia tylko w niezbędnym 
zakresie oraz na konieczny okres.
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 2100
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W celu rozwiązywania szczególnych 
problemów w przypadku należycie 
uzasadnionej pilnej potrzeby Komisja
przyjmuje akty wykonawcze mające 
natychmiastowe zastosowanie na 
podstawie procedury, o której mowa w art.
162 ust. 3.

(2) W należycie uzasadnionych 
przypadkach nadzwyczajnie pilnych 
środków w rozumieniu ust. 1 Komisja, 
zgodnie z art. 161, jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
obowiązujących ze skutkiem 
natychmiastowym.

Or. de

Uzasadnienie

Sytuacja nadzwyczajna nie jest wystarczającym powodem, by uchylać postanowienia traktatu 
z Lizbony. Artykuł ten poświęcony rozwiązywaniu szczególnych problemów może mieć daleko 
idące konsekwencje polityczne, dlatego udział PE jest absolutnie konieczny.

Poprawka 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu rozwiązywania szczególnych 
problemów w przypadku należycie 
uzasadnionej pilnej potrzeby Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze mające 
natychmiastowe zastosowanie na 
podstawie procedury, o której mowa w art. 
162 ust. 3.

2. W celu rozwiązywania szczególnych 
problemów w przypadku należycie 
uzasadnionej pilnej i naglącej potrzeby 
Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
mające natychmiastowe zastosowanie na 
podstawie procedury, o której mowa 
w art. 162 ust. 3.

Or. es

Poprawka 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli w ramach art. 156 Komisja 
udziela wsparcia podmiotom danego 
sektora, może zostać udzielone wsparcie 
uzupełniające w stosunku do 
finansowania unijnego z funduszy 
wyrównawczych przewidzianych w art. 
109c. Ewentualna wysokość tego 
finansowania uzupełniającego w stosunku 
do pomocy wspólnotowej jest określana 
przez Komisję za pomocą aktu 
delegowanego. Każde państwo 
członkowskie może zastrzec przyznanie 
pomocy wspólnotowej wyłącznie do 
podmiotów uczestniczących w funduszach 
wyrównawczych.

Or. fr

Poprawka 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 156 a
Środki służące rozwiązaniu problemu 

poważnych zaburzeń równowagi na rynku 
mleka i przetworów mlecznych

1. W przypadku poważnych zaburzeń 
równowagi na rynku mleka i przetworów 
mlecznych Komisja może zdecydować o 
przyznaniu pomocy producentom mleka, 
którzy dobrowolnie obniżą poziom 
produkcji o przynajmniej 5% w stosunku 
do tego samego okresu w roku 
poprzednim na przynajmniej 3 miesiące, 
przy czym okres ten podlega przedłużeniu.
2. W ramach przygotowań do zniesienia 
kwot mlecznych po roku 2015 należy 
rozważyć następujące środki jako środki 
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ograniczenia produkcji, zgodnie z 
warunkami ustanowionymi przez Komisję 
na podstawie ust. 4 lub w formie 
wycofania z rynku:
a) nieodpłatne dostarczanie mleka 
organizacjom charytatywnym,
b) przekazywanie sobie kwot mlecznych 
przez państwa członkowskie na mocy 
umów dwustronnych,
c) bezpośredni wywóz mleka i przetworów 
mlecznych do krajów trzecich.
3. Należy przyznać pomoc Unii w celu 
dokonania oceny skutków, aby oszacować 
zasadność umożliwienia państwom 
członkowskim traktowania ilości mleka 
wyprodukowanej poza systemem kwot 
jako pierwszej produkcji mleka w 
następnym roku gospodarczym.
4. W okresie, o którym mowa w ust. 1 
akapit pierwszy, produkty przedsiębiorstw, 
które wdrożą ten system w sposób 
określony w ust. 1 akapit pierwszy, mają 
pierwszeństwo w przypadku 
podejmowania środków interwencji na 
rynku mleka i przetworów mlecznych, o 
których mowa w części II tytuł I.
5. Z uwagi na konieczność zapewnienia 
skutecznego i odpowiedniego 
funkcjonowania przedmiotowego systemu 
Komisja dysponuje uprawnieniami do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 160 w celu ustalenia:
a) kwot pomocy oraz opłat, o których 
mowa w ust. 1;
b) kryteriów, które należy spełnić, aby 
móc skorzystać z pomocy;
c) konkretnych warunków uruchomienia 
przedmiotowego mechanizmu;
d) warunków, w których nieodpłatne 
przekazanie mleka organizacjom 
charytatywnym, o których mowa w ust. 2, 
może być uznane za obniżenie poziomu 
produkcji.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy uniknąć nakładania opłat na produktywnych rolników przygotowujących się do 
liberalizacji rynku.

Poprawka 2104
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 156a
Środki mające rozwiązać problem 

poważnych zakłóceń na rynku mleka i 
przetworów mlecznych

1. W przypadku poważnych zakłóceń na 
rynku mleka i przetworów mlecznych 
Komisja decyduje o przyznaniu pomocy 
producentom mleka, którzy dobrowolnie 
obniżą poziom produkcji o przynajmniej 
5% w stosunku do tego samego okresu w 
roku poprzednim na przynajmniej 3 
miesiące, przy czym okres ten może zostać 
przedłużony.
Przyznając taką pomoc, Komisja nakłada 
także opłatę na producentów mleka, 
którzy zwiększą produkcję w tym samym 
okresie i w tej samej proporcji.
Komisja uruchamia ten mechanizm od 
ceny 0,24 euro za litr.
2. Ilości mleka dostarczanego 
nieodpłatnie organizacjom 
charytatywnym mogą być uważane za 
obniżenie poziomu produkcji na 
warunkach przewidzianych przez Komisję 
zgodnie z ust. 4.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 1 
akapit pierwszy, produkty przedsiębiorstw, 
które wdrożą ten system w sposób 
określony w ust. 1 akapit pierwszy, mają 
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pierwszeństwo w przypadku 
podejmowania środków interwencji na 
rynku mleka i przetworów mlecznych, o 
których mowa w części II tytuł I.
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia 
skutecznego i odpowiedniego 
funkcjonowania przedmiotowego 
mechanizmu Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 160 w celu ustalenia:
a) kwot pomocy oraz opłat, o których 
mowa w ust. 1;
b) kryteriów, które należy spełnić, aby 
móc skorzystać z pomocy;
c) dalszych konkretnych warunków 
zastosowania przedmiotowego 
mechanizmu;
d) warunków, w których nieodpłatne 
przekazanie mleka organizacjom 
charytatywnym, o którym mowa w ust. 2, 
może być uznane za obniżenie poziomu 
produkcji.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że opisany tutaj mechanizm będzie uruchamiany, zanim dojdzie do 
interwencji i przechowywania produktów.

Poprawka 2105
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 156a
Środki mające rozwiązać problem 

poważnych zakłóceń na rynku mleka i 
przetworów mlecznych

1. W przypadku poważnych zakłóceń na 
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rynku mleka i przetworów mlecznych 
Komisja może zdecydować zgodnie z 
wytycznymi europejskiego instrumentu 
monitorowania cen żywności o przyznaniu 
pomocy producentom mleka, którzy 
dobrowolnie obniżą poziom produkcji o 
przynajmniej 5% w stosunku do tego 
samego okresu w roku poprzednim na 
przynajmniej 3 miesiące z możliwością 
przedłużenia. Przyznając taką pomoc, 
Komisja nakłada także zgodnie z 
wytycznymi europejskiego instrumentu 
monitorowania cen żywności opłatę na 
producentów mleka, którzy zwiększą 
produkcję w tym samym okresie i w tej 
samej proporcji.
2. Ilości mleka dostarczanego 
nieodpłatnie organizacjom 
charytatywnym mogą być uważane za 
obniżenie poziomu produkcji na 
warunkach przewidzianych przez Komisję 
zgodnie z ust. 4.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 1 
akapit pierwszy, w odniesieniu do 
produktów przedsiębiorstw, które wdrożą 
ten system w sposób określony w ust. 1 
akapit pierwszy, będzie można w pierwszej 
kolejności skorzystać ze środków 
interwencji na rynku, o których mowa w 
części II, tytuł I, stosowanych na rynku 
mleka i przetworów mlecznych.
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia 
skutecznego i odpowiedniego 
funkcjonowania przedmiotowego 
mechanizmu Komisja dysponuje 
uprawnieniami do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 160 w celu 
ustalenia:
a) kwot pomocy oraz opłaty, o których 
mowa w ust. 1;
b) kryteriów, które należy spełnić, aby 
móc skorzystać z pomocy;
c) konkretnych warunków uruchomienia 
przedmiotowego mechanizmu;
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d) warunków, w których nieodpłatne 
przekazanie mleka organizacjom 
charytatywnym, o których mowa w ust. 2, 
może być uznane za obniżenie poziomu 
produkcji.

Or. fr

Uzasadnienie

Możliwość dobrowolnego obniżenia produkcji, a także nałożenie opłaty na producentów 
zwiększających swoją produkcję nie powinny służyć za środek jedynie w kontekście kryzysu na 
rynku. Europejski instrument monitorowania cen żywności powinien z tego korzystać jako ze 
stałego instrumentu dostosowywania ilości na rynku.

Poprawka 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 156a
Środki mające rozwiązać problem 

poważnych zakłóceń na rynku 
mleczarskim

1. W przypadku poważnych zakłóceń na 
rynku mleczarskim Komisja może 
zdecydować o przyznaniu pomocy 
producentom mleka, którzy dobrowolnie
obniżą poziom produkcji o przynajmniej 
5% w stosunku do tego samego okresu 
w roku poprzednim na przynajmniej 3 
miesiące, przy czym okres ten podlega 
przedłużeniu. Przyznając taką pomoc, 
Komisja narzuca także warunki zwrotu 
pomocy w razie ich nieprzestrzegania , 
a także odsetki wynikające z odpowiednich 
mających zastosowanie przepisów.
2. Ilości mleka dostarczanego 
nieodpłatnie organizacjom 
charytatywnym mogą być uważane za 
obniżenie poziomu produkcji na 
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warunkach przewidzianych przez Komisję 
zgodnie z ust. 4.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 1 
akapit pierwszy, w odniesieniu do 
produktów przedsiębiorstw, które wdrożą 
ten system w sposób określony w ust. 1 
akapit pierwszy, będzie można w pierwszej 
kolejności skorzystać ze środków 
interwencji na rynku, o których mowa 
w części II, tytuł I, przedsiębranych na 
rynku mleczarskim.
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia 
skutecznego i odpowiedniego 
funkcjonowania przedmiotowego 
mechanizmu Komisja dysponuje 
uprawnieniami do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 160 w celu 
ustalenia:
a) kwoty pomocy i należnych odsetek 
w razie nieprzestrzegania warunków, o 
których mowa w ust. 1;
b) kryteriów, które należy spełnić, aby 
móc skorzystać z pomocy;
c) konkretnych warunków uruchomienia 
przedmiotowego mechanizmu;
d) warunków, w których nieodpłatne 
przekazanie mleka organizacjom 
charytatywnym, o których mowa w ust. 2, 
może być uznane za obniżenie poziomu 
produkcji.

Or. es

Uzasadnienie

W naszym rozumieniu ważniejsze niż nakładanie opłat na producentów zwiększających 
produkcję jest ustanowienie wraz z pomocą warunków i odsetek należnych w razie 
nieprzestrzegania zobowiązań do zmniejszenia produkcji.

Poprawka 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 156 a
Środki mające rozwiązać problem 
poważnych zaburzeń równowagi na rynku 
mleka i przetworów mlecznych mogą 
wymagać ograniczenia produkcji, przy 
zapewnieniu przez państwa członkowskie 
lub Komisję UE wsparcia producentom, 
których te ograniczenia dotyczą.
W niektórych przypadkach możliwe jest 
nałożenie na producentów opłat, jeżeli 
poziom produkcji wzrósł w większym 
stopniu niż wzrost globalnego popytu na 
mleko i przetwory mleczne.
Nie należy wprowadzać tych środków tam, 
gdzie występują poważne zaburzenia 
równowagi wynikające z wyjątkowych i 
nieprzewidzianych wydarzeń.

Or. en

Poprawka 2108
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 156a
W celu zapewnienia racjonalnego rozwoju 
rolnictwa na terenach górskich i 
wyżynnych i tym samym zapewnienia 
odpowiedniego poziomu życia 
producentom mleka na obszarach 
górskich od dnia 30 kwietnia 2014 r. w 
regionach górskich i wyżynnych uznane 
organizacje producentów, uwzględniając 
szczególne cechy tych obszarów, mogą 
przedstawiać programy operacyjne w celu 
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zwiększenia marż zysku tych producentów.   
Pomoc finansowa Unii jest ograniczona 
do 4,1 % wartości produkcji sprzedanej 
każdej organizacji producentów. Ta 
wielkość procentowa może jednak zostać 
zwiększona do 4,6 % wartości produkcji 
sprzedanej, o ile wielkość 
przekraczająca 4,1 % wartości produkcji 
sprzedanej jest wykorzystywana wyłącznie 
na potrzeby środków zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego.

Or. it

Poprawka 2109
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 157 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki zapobiegania nieuczciwym 
praktykom handlowym w całym łańcuchu 
dostaw żywności i odpowiedniej kontroli 
publicznej w terenie w celu sprawdzenia 
czy podmioty gospodarcze ich 
przestrzegają. Państwa członkowskie 
przedstawiają roczne sprawozdanie ze 
stosowania i wyników tych środków.

Or. es

Poprawka 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 157 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) charakter i rodzaj informacji, które 
mają być przekazywane;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Określenie charakteru i rodzaju informacji, które mają być przekazywane, jest aktem 
o charakterze wykonawczym, ponieważ nie wynika z elementu o zasadniczym znaczeniu 
w akcie podstawowym, ale jest decyzją czysto administracyjną podejmowaną w drodze aktu 
wykonawczego wraz z komitetem sprawdzającym. Traktowanie jej jako aktu delegowanego 
jest zbyt niejednoznaczne.

Poprawka 2111
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 157 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) uzgodnienia w zakresie zarządzania 
informacjami, które mają być 
przekazywane, oraz przepisy dotyczące 
treści, formy, harmonogramu, 
częstotliwości i terminów powiadomień.

Or. de

Poprawka 2112
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 157 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzgodnienia w zakresie zarządzania 
informacjami, które mają być 
przekazywane, oraz przepisy dotyczące 
treści, formy, harmonogramu, 

skreślona
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częstotliwości i terminów powiadamiania;

Or. de

Poprawka 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 157 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) charakter i rodzaj informacji, które 
mają być przekazywane.

Or. es

Uzasadnienie

Dla spójności z poprawką do art. 157 ust. 2 lit. a).

Poprawka 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r.
sprawozdanie oceniające w sprawie 
pomocy, o której mowa w art. 15a, wraz 
z wszelkimi odpowiednimi wnioskami 
ustawodawczymi niezbędnymi do 
przekształcenia jej w pomoc przewidzianą 
w art. 16.

Or. es

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zaproponowanie, aby Komisja sporządziła sprawozdanie oceniające 
o stosowności utrzymania tej pomocy jako obowiązkowej lub o przekształceniu jej 
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w dobrowolną.

Poprawka 2115
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) najpóźniej do 31 grudnia 2018 r.
sprawozdanie w sprawie rynku sektora 
mięsa króliczego, zwłaszcza w sprawie 
stosowania nowych przyjętych w interesie 
tego sektora przepisów (art. 16, 112 i 156), 
ewolucji konsumpcji i liczby gospodarstw, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich.
Sprawozdanie to zawiera, w razie 
konieczności, odpowiednie wnioski.

Or. es

Poprawka 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 
r. sprawozdanie oceniające w sprawie 
pomocy, o której mowa w art. 17a, wraz 
z wszelkimi odpowiednimi wnioskami 
ustawodawczymi niezbędnymi do 
przekształcenia jej w pomoc przewidzianą 
w art. 16.

Or. es

Uzasadnienie

Ocena wpływu przekształcenia dopłat do prywatnego przechowywania masła w dobrowolne.
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Poprawka 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.
analiza oceny funkcjonowania 
i skuteczności instrumentów zarządzania 
rynkiem, zwłaszcza art. 10-17a, i ich 
spójności z celem zagwarantowania 
dostaw żywności zapisanym w art. 39 
TFUE. Analiza ta jest przekazywana 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu 
wraz z wnioskami ustawodawczymi 
niezbędnymi do określenia ogólnounijnej 
strategii gwarantującej dostawy żywności 
ludności UE.

Or. es

Poprawka 2118
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) co trzy lata począwszy od 2013 r.
sprawozdanie w sprawie wyjątków 
dotyczących celów WPR w odniesieniu do 
umów, decyzji i praktyk wymienionych w 
art. 144 i 145;

Or. en

Poprawka 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r.
sprawozdanie w sprawie rozwoju sytuacji 
na rynku sektora wołowiny cielęciny, 
baraniny i mięsa koziego, wieprzowiny, 
mięsa drobiowego i króliczego, ryżu, suszu 
paszowego, nieprzetworzonego tytoniu, 
owoców i warzyw, oliwy z oliwek i wina 
oraz zwłaszcza w sprawie ewentualnego 
stosowania środków przewidzianych 
w art. 104-107 niniejszego rozporządzenia 
wobec tych sektorów.

Or. es

Poprawka 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) najpóźniej do dnia 30 września 
2013 r. sprawozdanie wraz 
z odpowiednimi wnioskami 
ustawodawczymi ustanawiającymi 
uproszczony system terminów 
zastrzeżonych fakultatywnie, zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 67d 
niniejszego rozporządzenia, w sektorze 
wołowiny i cielęciny. Sprawozdanie 
odzwierciedla aktualną praktykę 
etykietowania fakultatywnego, a także 
odpowiednie oznaczenia dotyczące 
systemu hodowli, produkcji i karmienia, 
które mogą stanowić dodatkowy walor na 
rynku wołowiny i cielęciny.

Or. es
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Uzasadnienie

Etykietowanie fakultatywne w sektorze wołowiny i cielęciny ma podstawowe znaczenie, tak 
więc proponowane w ramach zmian do rozporządzenia 1760/2000 usunięcie go powinno 
zostać zastąpione systemem terminów zastrzeżonych fakultatywnie, za pomocą zasad 
wprowadzania do obrotu.

Poprawka 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) najpóźniej dnia 31 grudnia 2014 r. –
w sprawie możliwości wprowadzenia 
szczególnych norm w przypadku 
następujących produktów:
- wieprzowina;
- mięso baranie i kozie.
W sprawozdaniu tym zostaną 
wyszczególnione istotne przepisy, które 
Komisja przedstawi w drodze aktów 
delegowanych.

Or. fr

Poprawka 2122
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) do dnia 1 lipca 2018 r. sprawozdanie 
w sprawie sytuacji na rynku w sektorze 
cukru, w sprawie odpowiednich środków 
zniesienia obecnego systemu kwot oraz o 
przyszłości tego sektora po roku 2020, 
zwracając szczególną uwagę na potrzebę 
utrzymania sprawiedliwego systemu 
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umownego i systemu deklarowania cen 
cukru, wraz ze stosownymi wnioskami;

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka techniczna służy zapewnieniu spójności z punktem uzasadnienia (poprawka 43 
posła Dantina), w którym figuruje lipiec. Lipiec jest stosowniejszy, gdyż jest to pod koniec 
kampanii (która toczy się od października do września) i gwarantuje, że Komisja będzie 
posiadała więcej informacji o sytuacji rynkowej i na ich podstawie dokona oceny.

Poprawka 2123
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) do dnia 1 lipca 2018 r. sprawozdanie 
w sprawie sytuacji na rynku w sektorze 
cukru, w sprawie odpowiednich środków 
zniesienia obecnego systemu kwot oraz o 
przyszłości tego sektora po roku 2020, 
zwracając szczególną uwagę na potrzebę 
utrzymania sprawiedliwego systemu 
umownego i systemu deklarowania cen 
cukru, wraz ze stosownymi wnioskami;

Or. en

Poprawka 2124
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) do dnia 1 lipca 2018 r. – w sprawie 
rozwoju sytuacji na rynku w sektorze 
cukru, w sprawie odpowiednich procedur 
dotyczących zakończenia aktualnego 
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systemu kwotowego oraz w sprawie 
przyszłości sektora po 2020 r., ze 
szczególnym uwzględnieniem 
konieczności utrzymania sprawiedliwego 
systemu umownego oraz systemu 
deklaracji cen cukru, wraz z wszelkimi 
odpowiednimi wnioskami legislacyjnymi;

Or. pl

Poprawka 2125
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) do dnia 1 lipca 2018 r. – w sprawie 
rozwoju sytuacji na rynku w sektorze 
cukru, w sprawie odpowiednich procedur 
dotyczących zakończenia aktualnego 
systemu kwotowego oraz w sprawie 
przyszłości sektora po 2020 r., ze 
szczególnym uwzględnieniem 
konieczności utrzymania sprawiedliwego 
systemu umownego oraz systemu 
deklaracji cen cukru, wraz z wszelkimi 
odpowiednimi wnioskami legislacyjnymi.

Or. fr

Poprawka 2126
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) do dnia 1 lipca 2018 r. – w sprawie 
rozwoju sytuacji na rynku w sektorze 
cukru, w sprawie odpowiednich procedur 
dotyczących zakończenia aktualnego 
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systemu kwotowego oraz w sprawie 
przyszłości sektora po 2020 r., ze 
szczególnym uwzględnieniem 
konieczności utrzymania sprawiedliwego 
systemu umownego oraz systemu 
deklaracji cen cukru, wraz z wszelkimi 
odpowiednimi wnioskami legislacyjnymi.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka techniczna ma na celu zapewnienie większej spójności z punktem 84b 
preambuły (poprawka 43 sprawozdawcy), który stwierdza, że sprawozdanie należy 
przedstawić do lipca 2018 r. Lipiec 2018 r. byłby bardziej wskazany niż styczeń 2018 r., 
ponieważ bliższy końca roku gospodarczego (który trwa od października do września), 
zapewniając w ten sposób Komisji więcej informacji na temat sytuacji na rynku, na których 
oprze ona swoją analizę.

Poprawka 2127
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) do dnia 1 stycznia 2018 r. – w sprawie 
rozwoju sytuacji na rynku w sektorze 
cukru, w sprawie odpowiednich procedur 
dotyczących konsolidacji sektora cukru z 
uwzględnieniem konsekwencji i 
wykonalności zakończenia aktualnego 
systemu kwotowego oraz w sprawie 
przyszłości sektora po 2020 r., ze 
szczególnym uwzględnieniem 
konieczności utrzymania sprawiedliwego 
systemu umownego oraz systemu 
deklaracji cen cukru, wraz ze wszelkimi 
odpowiednimi wnioskami legislacyjnymi.

Or. fr
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Poprawka 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.
sprawozdanie w sprawie rozwoju sytuacji 
na rynku sektora cukru, a zwłaszcza 
w sprawie ewentualnego stosowania 
środków przewidzianych w art. 104-107 po 
zniesieniu systemu kwot produkcji.

Or. es

Poprawka 2129
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) do dnia 31 grudnia 2013 r.
sprawozdanie w sprawie sytuacji na rynku 
w sektorze cukru;

Or. en

Poprawka 2130
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) Corocznie o konkurencyjności i 
trwałości produkcji rolnej i w łańcuchu 
żywnościowym.

Or. es
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Uzasadnienie

Liczne rezolucje PE i oświadczenia stwierdzały, że konkurencyjność i trwałość produkcji 
rolnej zależy zasadniczo od braku nieuczciwych praktyk w stosunkach handlowych 
w łańcuchu dostaw żywności. Wzmocnienie producentów nie da rezultatów jeśli istnieć będą 
blokujące konkurencyjność zatory i nie będzie się zapobiegać nieuczciwym praktykom 
handlowym z perspektywy łańcucha żywnościowego.

Poprawka 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.
w sprawie ewolucji rynku mleka 
i przetworów mlecznych oraz środków, 
jakie należy wprowadzić w związku ze 
stopniowym znoszeniem systemu kwot, 
w razie konieczności.

Or. es

Uzasadnienie

Dla spójności z propozycją utrzymania systemu kwot mlecznych.

Poprawka 2132
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) do dnia 31 grudnia 2013 r.
sprawozdanie w sprawie sytuacji na rynku 
w sektorze wina;

Or. en
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Poprawka 2133
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie zawartych w ocenach 
skutków, które mają być przeprowadzone 
do dnia 31 grudnia 2012 r., wniosków 
dotyczących systemu kwot mlecznych i 
zniesienia praw do sadzenia w sektorze 
wina do dnia 30 czerwca 2013 r. Komisja 
przedstawia wniosek dotyczący 
kontynuowania lub przeglądu procesów 
odchodzenia od kwot i praw do sadzenia w 
sektorach mleka, wina i buraka 
cukrowego.

Or. pt

Poprawka 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 158 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 158 a
Powiadomienia w sektorze alkoholu 

etylowego
1. W odniesieniu do produktów sektora 
alkoholu etylowego państwa członkowskie 
przekazują Komisji następujące 
informacje:
a) produkcja alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego wyrażona 
w hektolitrach czystego alkoholu, 
w podziale według produktu 
wykorzystanego do produkcji alkoholu;
b) ilość zbytego alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego, podana 
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w hektolitrach czystego alkoholu, 
w podziale według sektora docelowego;
(c) zapasy alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego dostępne 
w państwie członkowskim na koniec 
poprzedniego roku;
d) przewidywana produkcja w roku 
bieżącym.
Komisja w drodze aktów wykonawczych 
przyjmuje przepisy dotyczące 
przekazywania tych informacji, a w 
szczególności określa częstotliwość 
powiadamiania i sektory docelowe.
2. Na podstawie informacji, o których 
mowa w ust. 1, i wszelkich innych 
dostępnych informacji Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych i bez pomocy 
komitetu, o którym mowa w art. 323 ust. 1 
– opracowuje bilans obrotu alkoholem 
etylowym pochodzenia rolniczego Unii za 
rok poprzedni i szacunkowy bilans za rok 
bieżący.
Bilans Unii zawiera również informacje 
na temat alkoholu etylowego pochodzenia 
pozarolniczego. Komisja ustanawia 
dokładną treść i metody zbierania takich 
informacji w drodze aktów 
wykonawczych.
Do celów niniejszego ustępu „alkohol 
etylowy pochodzenia pozarolniczego” 
oznacza produkty objęte kodami CN 2207, 
2208 90 91 i 2208 90 99, które nie są 
uzyskiwane z określonego produktu 
rolnego wymienionego w załączniku I do 
Traktatu.
3. Komisja zgłasza państwom 
członkowskim bilanse, o których mowa 
w ust. 2.

Or. en

Poprawka 2135
Brian Simpson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze przekazane z rezerwy 
przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w 
sektorze rolnym zgodnie z warunkami i 
procedurą, o których mowa w ust. 14 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej 
i należytego zarządzania finansami47, 
udostępnia się na środki, do których 
stosuje się niniejsze rozporządzenie, na 
rok lub lata, których dotyczy wniosek o 
dodatkowe wsparcie i które są wdrażane w 
okolicznościach wykraczających poza 
normalne zmiany sytuacji na rynku.

Fundusze przekazane z rezerwy 
przeznaczonej na sytuacje kryzysowe 
w sektorze rolnym zgodnie z warunkami 
i procedurą, o których mowa w ust. 14 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny 
budżetowej i należytego zarządzania 
finansami47, udostępnia się na środki na
wydatki w ramach rozdziału I tej części, 
na rok lub lata, których dotyczy wniosek
o dodatkowe wsparcie.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie z rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe może być wykorzystywane 
jedynie na mechanizmy, o których mowa w art. 154-156 rozporządzenia w sprawie jednolitej 
wspólnej organizacji rynków odnoszących się do środków wyjątkowych.

Poprawka 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze przekazane z rezerwy 
przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w 
sektorze rolnym zgodnie z warunkami i 
procedurą, o których mowa w ust. 14 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej 
i należytego zarządzania finansami47, 
udostępnia się na środki, do których 

Fundusze przekazane z rezerwy 
przeznaczonej na sytuacje kryzysowe 
w sektorze rolnym zgodnie z warunkami 
i procedurą, o których mowa w ust. 14 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją w sprawie dyscypliny 
budżetowej i należytego zarządzania 
finansami47, udostępnia się na wydatki w 
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stosuje się niniejsze rozporządzenie, na 
rok lub lata, których dotyczy wniosek o 
dodatkowe wsparcie i które są wdrażane w 
okolicznościach wykraczających poza 
normalne zmiany sytuacji na rynku.

ramach rozdziału I tej części, na rok lub 
lata, których dotyczy wniosek o dodatkowe 
wsparcie i które są wdrażane 
w okolicznościach wykraczających poza 
normalne zmiany sytuacji na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie z rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe może być wykorzystywane 
jedynie na mechanizmy, o których mowa w art. 154-156 rozporządzenia w sprawie jednolitej 
wspólnej organizacji rynków odnoszących się do środków wyjątkowych. Takie środki nie 
wpłyną na zdolność Komisji do reagowania w sytuacji kryzysowej, lecz zapewnią stosowanie 
środków finansowych na działania wykraczające poza zwykłe zarządzanie rynkiem, o czym 
mowa w innych częściach rozporządzenia.

Poprawka 2137
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze przekazane z rezerwy 
przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w 
sektorze rolnym zgodnie z warunkami i 
procedurą, o których mowa w ust. 14 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej 
i należytego zarządzania finansami47, 
udostępnia się na środki, do których stosuje 
się niniejsze rozporządzenie, na rok lub 
lata, których dotyczy wniosek o dodatkowe 
wsparcie i które są wdrażane w 
okolicznościach wykraczających poza 
normalne zmiany sytuacji na rynku.

Fundusze przekazane z rezerwy 
przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w 
sektorze rolnym zgodnie z warunkami i 
procedurą, o których mowa w ust. 14 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej 
i należytego zarządzania finansami47, 
udostępnia się na środki, do których stosuje 
się niniejsze rozporządzenie, na rok lub 
lata, których dotyczy wniosek o dodatkowe 
wsparcie i które są wdrażane w 
okolicznościach wykraczających poza 
normalne zmiany sytuacji na rynku lub w 
przypadku gdy ceny referencyjne, o 
których mowa w art. 7 ust. 2, wskazują na 
znaczny wzrost kosztów produkcji.

Or. fr
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Poprawka 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja określa warunki, które należy 
spełnić, aby ogłosić istnienie „poważnego 
kryzysu na rynku” i które pociągają za 
sobą przyjęcie specjalnych środków 
uzupełniających zwykłe środki 
publicznego i prywatnego zarządzania 
rynkiem i automatyczne udostępnienie 
funduszy rezerwowych na wypadek 
kryzysu.

Or. es

Poprawka 2139
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności, fundusze przekazuje się 
na wszelkie wydatki w ramach:

skreślony

a) części II tytuł I rozdział I,
b) części III rozdział VI, oraz
c) niniejszej części rozdział I.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie z rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe może być wykorzystywane 
jedynie na mechanizmy, o których mowa w art. 154-156 rozporządzenia w sprawie jednolitej 
wspólnej organizacji rynków odnoszących się do środków wyjątkowych.
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Poprawka 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności, fundusze przekazuje się 
na wszelkie wydatki w ramach:

skreślony

a) części II tytuł I rozdział I,
b) części III rozdział VI, oraz
c) niniejszej części rozdział I.

Or. en

Poprawka 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) części III rozdział VI, oraz skreślony

Or. en

Poprawka 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) części II tytuł I rozdział II sekcje 3 i 4

Or. es
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Poprawka 2143
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) sekcji 3 i 4 części II tytuł I rozdział II.

Or. it

Poprawka 2144
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) sekcji 3 i 4 części II tytuł I rozdział II.

Or. it

Poprawka 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) części II tytuł I rozdział II sekcja 3

Or. es

Poprawka 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych i na zasadzie odstępstwa 
od przepisów akapitu drugiego niniejszego 
artykułu – podjąć decyzję, że nie 
przekazuje się funduszy na niektóre 
wydatki, o których mowa we 
wspomnianym akapicie lit. b), jeżeli 
wydatki te stanowią element normalnego 
zarządzania rynkiem. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie z rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe może być wykorzystywane 
jedynie na mechanizmy, o których mowa w art. 154-156 rozporządzenia w sprawie jednolitej 
wspólnej organizacji rynków odnoszących się do środków wyjątkowych.

Poprawka 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych i na zasadzie odstępstwa 
od przepisów akapitu drugiego niniejszego 
artykułu – podjąć decyzję, że nie 
przekazuje się funduszy na niektóre 
wydatki, o których mowa we 
wspomnianym akapicie lit. b), jeżeli 
wydatki te stanowią element normalnego 
zarządzania rynkiem. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

skreślony

Or. en
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Poprawka 2148
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 159 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów
wykonawczych i na zasadzie odstępstwa od 
przepisów akapitu drugiego niniejszego 
artykułu – podjąć decyzję, że nie 
przekazuje się funduszy na niektóre 
wydatki, o których mowa we 
wspomnianym akapicie lit. b), jeżeli 
wydatki te stanowią element normalnego 
zarządzania rynkiem. Przedmiotowy akt 
wykonawczy przyjmowany jest zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 160 i na zasadzie odstępstwa 
od przepisów akapitu drugiego niniejszego 
artykułu, w celu nieprzekazywania
funduszy na niektóre wydatki, o których 
mowa we wspomnianym akapicie lit. b), 
jeżeli wydatki te stanowią element 
normalnego zarządzania rynkiem.

Or. de

Poprawka 2149
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 160 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień Komisji, o 
którym mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, następuje na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Przekazanie uprawnień Komisji, o 
którym mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, następuje na okres pięciu 
lat od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja przedkłada 
sprawozdanie na temat przekazanych 
uprawnień najpóźniej dziewięć miesięcy 
przed końcem tego pięcioletniego okresu.
Przekazanie uprawnień jest przedłużane 
na taki sam okres, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw 
wobec takiego przedłużenia nie później niż 
trzy miesiące przed końcem każdego 
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okresu.
W tym celu Parlament Europejski 
podejmuje decyzję większością posłów a 
Rada – większością kwalifikowaną.

Or. de

Uzasadnienie

PE powinien aktywnie potwierdzać przekazanie uprawnień Komisji, a w przypadku 
wątpliwości nie powinien musieć prowadzić wewnętrznej walki o odzyskanie własnych praw 
ustawodawczych.

Poprawka 2150
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 160 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień Komisji, o 
którym mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, następuje na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Przekazanie uprawnień Komisji, o 
którym mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, następuje na okres pięciu 
lat od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Komisja przedkłada sprawozdanie na 
temat przekazanych uprawnień najpóźniej 
dziewięć miesięcy przed końcem tego 
pięcioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień jest automatycznie przedłużane 
na taki sam okres, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw 
wobec takiego przedłużenia nie później niż 
trzy miesiące przed końcem każdego 
okresu.

Or. de

Poprawka 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 162 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia
(UE) nr 182/2011.

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. es

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce państwa członkowskie mają większą pewnośćprawną.

Poprawka 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże nadal stosuje się następujące 
przepisy rozporządzenia (UE) nr
[COM(2010)799]:

Jednakże nadal stosuje się następujące 
przepisy rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007:

Or. es

Poprawka 2153
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże nadal stosuje się następujące 
przepisy rozporządzenia (UE) nr 
[COM(2010)799]:

Jednakże nadal stosuje się następujące 
przepisy rozporządzenia (WE) 1234/2007:

Or. en
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Poprawka 2154
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże nadal stosuje się następujące 
przepisy rozporządzenia (UE) nr 
[COM(2010)799]:

Jednakże nadal stosuje się następujące 
przepisy rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007:

Or. fr

Poprawka 2155
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże nadal stosuje się następujące 
przepisy rozporządzenia (UE) nr 
[COM(2010)799]:

Jednakże nadal stosuje się następujące 
przepisy rozporządzenia (CE) nr 
1234/2007:

Or. pl

Poprawka 2156
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do sektora cukru; część II 
tytuł I, art. 248, 260-262 oraz załącznik III 
część II do końca roku gospodarczego 
2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. do 
dnia 30 września 2015 r.;

a) w odniesieniu do sektora cukru 
wszystkie przepisy rozporządzenia (WE) 
1234/2007 oraz wszystkie rozporządzenia 
wykonawcze z nim związane do końca 
roku gospodarczego 2014/2015 
obowiązującego dla cukru tj. do dnia 30 
września 2015 r.; od dnia 1 stycznia 2014 
r. art. 51 rozporządzenia Rady (WE) nr 
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1234/2007 nie ma zastosowania.

Or. fr

Poprawka 2157
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) część II tytuł I, art. 248, 260-262 oraz 
załącznik III część II do końca roku 
gospodarczego 2014/2015 obowiązującego 
dla cukru tj. do dnia 30 września 2015 r.;

a) wszystkie postanowienia rozporządzenia 
(UE) 1234/2007 i wszystkie powiązane 
rozporządzenia wykonawcze do końca 
roku gospodarczego 2014/2015 
obowiązującego dla cukru tj. do dnia 30 
września 2015 r.;

Or. en

Poprawka 2158
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do sektora cukru; część II 
tytuł I, art. 248, 260-262 oraz załącznik 
III część II do końca roku gospodarczego 
2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. do 
dnia 30 września 2015 r.;

a) w odniesieniu do sektora cukru, 
wszystkie przepisy rozporządzenia (UE) nr 
1234/2007 i wszystkie powiązane przepisy 
wykonawcze do końca roku gospodarczego 
2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. do 
dnia 30 września 2015 r.;

Or. pl

Poprawka 2159
Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) część II tytuł I, art. 248, 260-262 oraz 
załącznik III część II do końca roku 
gospodarczego 2014/2015 obowiązującego 
dla cukru tj. do dnia 30 września 2015 r.;

a) część II tytuł I, art. 248, 260-262 oraz 
załącznik III część II do końca roku 
gospodarczego 2016/2017 obowiązującego 
dla cukru tj. do dnia 30 września 2017 r.;

Or. en

Uzasadnienie

Przedłużenie obowiązywania systemu kwotowego o dwa lata gwarantuje, że skutki dla sektora 
będą mniej odczuwalne. Przedłużenie to powinno ograniczać się do dwóch lat, aby zwiększyć 
konkurencyjność sektora cukru.

Poprawka 2160
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) część II tytuł I, art. 248, 260-262 oraz 
załącznik III część II do końca roku 
gospodarczego 2014/2015 obowiązującego 
dla cukru tj. do dnia 30 września 2015 r.;

a) część II tytuł I, art. 248, 260-262 oraz 
załącznik III część II do końca roku 
gospodarczego 2016/2017 obowiązującego 
dla cukru tj. do dnia 30 września 2017 r.;

Or. en

Uzasadnienie

Przedłużenie obowiązywania systemu kwotowego o dwa lata gwarantuje, że skutki dla sektora 
będą mniej odczuwalne. Przedłużenie to powinno ograniczać się do dwóch lat, aby zwiększyć 
konkurencyjność sektora cukru.

Poprawka 2161
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) część II tytuł I, art. 248, 260-262 oraz 
załącznik III część II do końca roku 
gospodarczego 2014/2015 obowiązującego 
dla cukru tj. do dnia 30 września 2015 r.;

a) część II tytuł I, art. 248, 260-262 oraz 
załącznik III część II do końca roku 
gospodarczego 2014/2015 obowiązującego 
dla cukru tj. do dnia 30 września 2015 r., z 
zastrzeżeniem przeprowadzenia przez 
Komisję Europejską oceny skutków 
biorącej pod uwagę zarówno globalny 
rynek trzciny cukrowej, jak i buraków 
cukrowych, lub w przypadku wyjątkowych 
okoliczności wskazanych w ocenie 
skutków przed końcem 2020 r., przy czym 
powinno im także towarzyszyć zniesienie 
ceł przywozowych na przywóz trzciny 
cukrowej;

Or. en

Poprawka 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisy odnoszące się do systemu 
ograniczania produkcji mleka, 
ustanowionego w części II 
tytuł I rozdział III, do dnia 31 marca 2015 
r.;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Należy zachować aktualny system kwot mlecznych bez możliwości zwiększania całkowitej 
produkcji mleka w UE.

Poprawka 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisy odnoszące się do systemu 
ograniczania produkcji mleka, 
ustanowionego w części II 
tytuł I rozdział III, do dnia 31 marca 2015 
r.;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Należy usunąć tę literę w związku z zachowaniem systemu kwot mlecznych.

Poprawka 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w odniesieniu do sektora wina: skreślona
i) art. 82-87 odnośnie do obszarów, o 
których mowa w art. 82 ust. 2, które 
jeszcze nie zostały wykarczowane, oraz 
odnośnie do obszarów, o których mowa w 
art. 83 ust. 1, które jeszcze nie zostały 
uwzględnione, do czasu wykarczowania 
ich lub uwzględnienia,
ii) przejściowy system praw do sadzenia 
określony w części II tytuł I rozdział III 
sekcja V podsekcja II do dnia 31 grudnia 
2015 r., lub – w zakresie niezbędnym do 
wdrożenia wszelkich decyzji podjętych 
przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 89 ust. 5 – do dnia 31 grudnia 2018 r.;

Or. es
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Uzasadnienie

Należy zachować aktualny system praw do sadzenia winorośli, zachowując całkowity pułap 
produkcji w UE.

Poprawka 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) przejściowy system praw do sadzenia 
określony w części II tytuł I rozdział III 
sekcja V podsekcja II do dnia 31 grudnia 
2015 r., lub – w zakresie niezbędnym do 
wdrożenia wszelkich decyzji podjętych 
przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 89 ust. 5 – do dnia 31 grudnia 2018 r.;

skreślony

Or. fr

Poprawka 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) przejściowy system praw do sadzenia 
określony w części II tytuł I rozdział III 
sekcja V podsekcja II do dnia 31 grudnia 
2015 r., lub – w zakresie niezbędnym do 
wdrożenia wszelkich decyzji podjętych 
przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 89 ust. 5 – do dnia 31 grudnia 2018 r.;

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn zarówno gospodarczych, jak i społecznych, dotyczących ochrony środowiska, 
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ochrony dziedzictwa i zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich o tradycji 
winiarskiej, wykraczając poza wymogi utrzymania kontroli, różnorodności, prestiżu i jakości 
europejskich produktów sektora wina, należy utrzymać obecny system praw do sadzenia w 
sektorze wina.

Poprawka 2167
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) art. 293 ust. 1 i 2 do końca roku 
gospodarczego 2013/2014 obowiązującego 
dla cukru;

e) art. 182 ust. 3 akapit pierwszy i drugi do 
końca roku gospodarczego 2013/2014 
obowiązującego dla cukru;

Or. fr

Poprawka 2168
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) art. 293 ust. 1 i 2 do końca roku 
gospodarczego 2013/2014 obowiązującego 
dla cukru;

e) art. 182 ust. 3 akapit pierwszy i drugi do 
końca roku gospodarczego 2018/2019
obowiązującego dla cukru;

Or. fr

Poprawka 2169
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 165 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże artykuły 7, 16, 101 i załącznik III Jednakże w odniesieniu do sektora cukru
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w odniesieniu do sektora cukru stosuje się 
dopiero od końca roku gospodarczego 
2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. 
od dnia 1 października 2015 r.

a) artykuły 7, 16, 17a i załącznik III 
stosuje się dopiero od początku roku 
gospodarczego 2015/2016 tj. od dnia 1 
października 2015 r.
b) artykuły 106-108, 113b i część II tytuł 
II rozdział III sekcja 3a w odniesieniu do 
sektora cukru stosuje się dopiero 
począwszy od końca roku gospodarczego 
2019/2020, tj. od dnia 1 października 
2020 r., z zastrzeżeniem art. 158 lit. ba).

Or. fr

Poprawka 2170
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 165 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże artykuły 7, 16, 101 i załącznik III 
w odniesieniu do sektora cukru stosuje się 
dopiero od końca roku gospodarczego 
2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. od 
dnia 1 października 2015 r.

Jednakże w odniesieniu do sektora cukru:

a) Artykuły 7, 16, 17a i załącznik III 
stosuje się dopiero od początku roku 
gospodarczego 2015/2016 obowiązującego 
dla cukru tj. od dnia 1 października 2015 
r.
b) Art. 106 - 108, 113b i część II – tytuł II 
– rozdział III – sekcja 3a, w odniesieniu 
do sektora cukru, stosuje się dopiero od 
końca roku gospodarczego 2019/2020
obowiązującego dla cukru, tj. od dnia 1 
października 2020 r., bez uszczerbku dla 
art. 158 (bb).

Or. pl
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Poprawka 2171
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 165 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże artykuły 7, 16, 101 i załącznik III 
w odniesieniu do sektora cukru stosuje się
dopiero od końca roku gospodarczego
2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. od 
dnia 1 października 2015 r.

Jednakże artykuły 7, 16, 101 i załącznik III 
w odniesieniu do sektora cukru stosuje się
od początku roku gospodarczego
2015/2016 obowiązującego dla cukru tj. od 
dnia 1 października 2015 r.

Artykuły 106 – 108, 113 b oraz część II, 
tytuł II, rozdział III, sekcja 3 a [C1] 
stosuje się dopiero od końca roku 
gospodarczego 2019/2020 obowiązującego 
dla cukru tj. od dnia 1 października 2020 
r., bez uszczerbku dla art. 158 lit. bb).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uniknięciu sytuacji, w której jeden rok gospodarczy podlega dwóm aktom 
prawnym, a ponadto jest niezbędna do zapewnienia jasności prawa i stabilności rynków. 
Precyzuje ona, w jakim okresie powinny mieć zastosowanie określone przepisy horyzontalne, 
odnosząc poszczególne artykuły do okresów rozpoczynających się odpowiednio w roku 2015 i 
2020.  

Poprawka 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 165 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże artykuły 7, 16, 101 i załącznik 
III w odniesieniu do sektora cukru stosuje 
się dopiero od końca roku gospodarczego
2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. od 
dnia 1 października 2015 r.

Jednakże art. 101 w odniesieniu do sektora 
cukru stosuje się dopiero od końca roku 
gospodarczego 2019/2020 obowiązującego 
dla cukru tj. od dnia 1 października 2020 r.
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Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że art. 101 należy stosować po wygaśnięciu systemu kwot cukru, czyli po 
zakończeniu roku gospodarczego 2019/2020.

Poprawka 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 165 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże artykuły 7, 16, 101 i załącznik III 
w odniesieniu do sektora cukru stosuje się
dopiero od końca roku gospodarczego
2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. od
dnia 1 października 2015 r.

Jednakże artykuły 7, 16, 101 i załącznik III 
w odniesieniu do sektora cukru stosuje się
jeszcze przynajmniej do końca roku 
gospodarczego 2019/2020 obowiązującego 
dla cukru, tj. do dnia 1 października 2020 r.

Or. de

Poprawka 2174
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 165 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże artykuły 7, 16, 101 i załącznik III 
w odniesieniu do sektora cukru stosuje się 
dopiero od końca roku gospodarczego
2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. od 
dnia 1 października 2015 r.

Jednakże artykuły 7, 16, 101 i załącznik III 
w odniesieniu do sektora cukru stosuje się 
dopiero od końca roku gospodarczego
2016/2017 obowiązującego dla cukru tj. od 
dnia 1 października 2017 r.

Or. en

Uzasadnienie

Przedłużenie obowiązywania systemu kwotowego o dwa lata gwarantuje, że skutki dla sektora 
będą mniej odczuwalne. Przedłużenie to powinno ograniczać się do dwóch lat, aby zwiększyć 
konkurencyjność sektora cukru.
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Poprawka 2175
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 165 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże artykuły 7, 16, 101 i załącznik III 
w odniesieniu do sektora cukru stosuje się 
dopiero od końca roku gospodarczego
2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. od 
dnia 1 października 2015 r.

Jednakże artykuły 7, 16, 101 i załącznik III 
w odniesieniu do sektora cukru stosuje się
dopiero od końca roku gospodarczego
2016/2017 obowiązującego dla cukru tj. od 
dnia 1 października 2017 r.

Or. en

Uzasadnienie

Przedłużenie obowiązywania systemu kwotowego o dwa lata gwarantuje, że skutki dla sektora 
będą mniej odczuwalne. Przedłużenie to powinno ograniczać się do dwóch lat, aby zwiększyć 
konkurencyjność sektora cukru.

Poprawka 2176
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 165 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże artykuły 7, 16, 101 i załącznik 
III w odniesieniu do sektora cukru stosuje 
się dopiero od końca roku gospodarczego 
2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. od 
dnia 1 października 2015 r.

Jednakże artykuły 7 i 16 stosuje się dopiero 
od końca roku gospodarczego 2014/2015 
obowiązującego dla cukru tj. od dnia 1 
października 2015 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia obecne przepisy dotyczące cukru i obowiązujące do 30 
września 2015 r., a także główne elementy jednolitej wspólnej organizacji rynku w 
odniesieniu do cukru, obejmujące ceny referencyjne i dopłaty do prywatnego 
przechowywania, a które mają zostać przedłużone do 2020 r.
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Poprawka 2177
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 165 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże artykuły 7, 16, 101 i załącznik 
III w odniesieniu do sektora cukru stosuje 
się dopiero od końca roku gospodarczego 
2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. od 
dnia 1 października 2015 r.

Jednakże artykuły 7 i 16 stosuje się dopiero 
od końca roku gospodarczego 2014/2015 
obowiązującego dla cukru tj. od dnia 1 
października 2015 r.

Or. pl

Poprawka 2178
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część V – linia produktu (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ex 1204 99 15 – nasiona konopi 
przeznaczone na siew

Or. fr

Poprawka 2179
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – linia produktu (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

0714201
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Słodkie ziemniaki, świeże, całe i 
przeznaczone do spożycia przez ludzi

Or. it

Poprawka 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Część XXI – wers dotyczący produktów (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Alkohol surowy o zawartości alkoholu 
poniżej 96% objętości, który wykazuje 
jeszcze organoleptyczne właściwości 
użytych surowców podstawowych, uważa 
się za alkohol etylowy w rozumieniu pkt 1, 
o ile ten alkohol surowy, po dalszym 
przetworzeniu, jest wprowadzany do 
obrotu lub wykorzystywany jako alkohol 
etylowy w rozumieniu pkt 1.

Or. de

Poprawka 2181
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

I a. SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY 
DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA 
KWOT CUKRU LUB IZOGLUKOZY NA 
PODSTAWIE ART. 101K
I
Do celów niniejszego załącznika:
a) „połączenie przedsiębiorstw" oznacza 
scalenie dwóch lub większej liczby 
przedsiębiorstw w jedno przedsiębiorstwo;
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b) „przeniesienie własności 
przedsiębiorstwa" oznacza przeniesienie 
lub przejęcie majątku przedsiębiorstwa 
posiadającego kwoty przez jedno 
przedsiębiorstwo lub kilka z nich;
c) „przeniesienie własności fabryki" 
oznacza przeniesienie własności jednostki 
produkcyjnej, włączając w to całą 
instalację niezbędną do produkcji danego 
produktu, na co najmniej jedno 
przedsiębiorstwo, powodujące częściowe 
lub całkowite przejęcie produkcji 
przedsiębiorstwa dokonującego 
przeniesienia własności;
d) „dzierżawa fabryki" oznacza umowę 
dzierżawy jednostki produkcyjnej, 
włączając w to całą instalację niezbędną 
do produkcji cukru, mającą na celu jej 
funkcjonowanie, zawartą na okres co 
najmniej trzech kolejnych lat 
gospodarczych, której strony zobowiązują 
się nie rozwiązywać przed końcem 
trzeciego roku gospodarczego, z 
przedsiębiorstwem prowadzącym 
działalność w tym samym państwie 
członkowskim co dana fabryka, jeżeli 
przedsiębiorstwo, które dzierżawi fabrykę, 
po wejściu w życie umowy dzierżawy może 
być uważane w odniesieniu do całej swojej 
produkcji za przedsiębiorstwo 
produkujące wyłącznie cukier.
II
1. W przypadku połączenia lub 
przeniesienia własności przedsiębiorstw 
produkujących cukier lub przeniesienia 
własności fabryk cukru, kwoty są 
korygowane w następujący sposób:
a) w przypadku połączenia 
przedsiębiorstw produkujących cukier 
państwa członkowskie przydzielają 
przedsiębiorstwu powstałemu w wyniku 
połączenia kwotę w wysokości równej 
sumie kwot przydzielonych danym 
przedsiębiorstwom produkującym cukier 
przed połączeniem;
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b) w przypadku przeniesienia własności 
przedsiębiorstwa produkującego cukier 
państwo członkowskie przydziela 
nabywającemu przedsiębiorstwu kwotę 
produkcji cukru przedsiębiorstwa, którego 
własność przeniesiono, lub, jeżeli 
występuje więcej niż jedno nabywające 
przedsiębiorstwo, przydział jest 
dokonywany proporcjonalnie do przejętej 
przez każde z nich produkcji cukru;
c) w przypadku przeniesienia własności 
fabryki cukru, państwo członkowskie 
obniża kwotę przedsiębiorstwa 
przenoszącego własność fabryki oraz 
zwiększa kwotę przedsiębiorstwa lub 
przedsiębiorstw produkujących cukier, 
które nabyły daną fabrykę, o ilość 
obniżoną proporcjonalnie do 
przeniesionej produkcji.
2. W przypadku zamknięcia, w 
okolicznościach innych niż te, o których 
mowa w pkt 1 przedsiębiorstwa 
produkującego cukier państwo 
członkowskie może przydzielić część kwot 
związanych z takim zamknięciem jednemu 
przedsiębiorstwu lub większej liczbie 
przedsiębiorstw produkujących cukier.
3. W przypadku dzierżawy fabryki 
należącej do przedsiębiorstwa 
produkującego cukier, państwo 
członkowskie może obniżyć kwotę 
przedsiębiorstwa oddającego fabrykę w 
dzierżawę oraz przydzielić część, o którą 
została zmniejszona kwota, 
przedsiębiorstwu, które dzierżawi fabrykę 
w celu produkowania w niej cukru.
W przypadku zakończenia dzierżawy w 
okresie trzech lat gospodarczych, o 
których mowa w sekcji I lit. d), korekta 
kwot na mocy akapitu pierwszego 
niniejszego punktu zostaje unieważniona 
przez państwo członkowskie z mocą 
wsteczną od dnia, w którym dzierżawa 
stała się skuteczna. Jeżeli jednak 
zakończenie dzierżawy następuje na 
skutek działania siły wyższej, państwo 
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członkowskie nie musi unieważniać 
korekty.
4. W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
produkujące cukier nie jest w stanie nadal 
gwarantować, że wypełni swoje 
zobowiązania wynikające z przepisów Unii 
wobec danych producentów buraków 
cukrowych lub trzciny cukrowej, lub gdy 
sytuacja taka została stwierdzona przez 
właściwe organy danego państwa 
członkowskiego, państwo to może 
przydzielić, na jeden rok gospodarczy lub 
kilka lat gospodarczych, część danych 
kwot jednemu przedsiębiorstwu lub 
większej liczbie przedsiębiorstw 
produkujących cukier proporcjonalnie do 
przejętej produkcji.
III
W przypadku połączenia lub przeniesienia 
własności przedsiębiorstw produkujących 
izoglukozę lub przeniesienia własności 
fabryki produkującej izoglukozę państwo 
członkowskie może przydzielić dane kwoty 
na produkcję izoglukozy jednemu 
przedsiębiorstwu lub większej liczbie 
przedsiębiorstw, bez względu na to, czy 
posiadają one jakąkolwiek kwotę 
produkcyjną.
IV
Działania podejmowane na podstawie 
sekcji II i III można wdrażać, wyłącznie 
gdy spełnione są następujące warunki:
a) uwzględniono interesy każdej z 
zainteresowanych stron;
b) zainteresowane państwo członkowskie 
uważa, że środki takie poprawią strukturę 
sektora buraczanego, trzcinowego oraz 
produkcji cukru;
c) dotyczą one przedsiębiorstw mających 
siedzibę na terytorium, w odniesieniu do 
którego w załączniku IIIb określono 
kwotę.
V
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W przypadku, gdy połączenie lub 
przeniesienie własności następuje 
pomiędzy dniem 1 października a 30 
kwietnia następnego roku, środki, o 
których mowa w sekcjach II i III, stają się 
skuteczne w bieżącym roku gospodarczym.
W przypadku, gdy połączenie lub 
przeniesienie własności przedsiębiorstw 
następuje pomiędzy dniem 1 maja a 30 
września tego samego roku, środki, o 
których mowa w sekcjach II i III, stają się 
skuteczne w następnym roku 
gospodarczym.
VI
W przypadku zastosowania sekcji II i III 
państwa członkowskie informują Komisję 
o skorygowanych kwotach nie później niż 
15 dni po upływie terminów, o których 
mowa w sekcji V.

Or. pl

Poprawka 2182
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część I a: Definicje dotyczące sektora 
cukru
„Rafineria przemysłowa” oznacza zakład 
produkcyjny:
a) którego wyłączną działalnością jest 
rafinacja surowego cukru trzcinowego 
pochodzącego z przywozu oraz
b) w odniesieniu do cukru, który nie łączy 
rafinacji surowego cukru trzcinowego 
pochodzącego z przywozu z żadną inną 
działalnością.

Zakład produkcyjny, który w roku 
gospodarczym 2004/2005 poddał rafinacji 
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co najmniej 15 000 ton surowego cukru 
trzcinowego pochodzącego z przywozu,
jest również uznawany za rafinerię 
przemysłową.

Or. en

Poprawka 2183
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „dorosłe bydło” oznacza bydło w wieku 
ośmiu miesięcy lub powyżej.

2. „dorosłe bydło” oznacza bydło w wieku 
dwunastu miesięcy lub powyżej.

Or. en

Poprawka 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „dorosłe bydło” oznacza bydło w wieku 
ośmiu miesięcy lub powyżej.

2. „dorosłe bydło" oznacza bydło w wieku 
dwunastu miesięcy lub powyżej.

Or. pl

Uzasadnienie

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny.
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.
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Poprawka 2185
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część IV – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „dorosłe bydło” oznacza bydło w wieku 
ośmiu miesięcy lub powyżej.

2. „dorosłe bydło” oznacza bydło w wieku 
dwunastu miesięcy lub powyżej.

Or. lt

Poprawka 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VIII – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „miód” oznacza naturalnie słodką 
substancję produkowaną przez pszczoły 
Apis mellifera z nektaru roślin lub 
wydzielin żywych części roślin lub 
wydzielin owadów wysysających żywe 
części roślin, zbieranych przez pszczoły, 
przerabianych przez łączenie 
specyficznych substancji z pszczół, 
składanych, odwodnionych, gromadzonych 
i pozostawionych w plastrach miodu do 
dojrzewania.

1. „miód” oznacza naturalnie słodką 
substancję produkowaną przez pszczoły 
Apis mellifera z nektaru roślin lub 
wydzielin żywych części roślin lub 
wydzielin owadów wysysających żywe 
części roślin, zbieranych przez pszczoły, 
przerabianych przez łączenie 
specyficznych substancji z pszczół, 
składanych, odwodnionych, gromadzonych 
i pozostawionych w plastrach miodu do 
dojrzewania. Miód składa się zasadniczo 
z różnego rodzaju cukrów, przede 
wszystkim fruktozy i glukozy, a także 
z innych substancji, jak kwasy organiczne, 
enzymy i stałe cząstki pochodzące ze 
zbioru miodu, takie jak pyłki, przy czym 
żadna z tych substancji nie może być 
uznawana za składnik miodu.

Or. es
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Poprawka 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VIII – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „miód” oznacza naturalnie słodką 
substancję produkowaną przez pszczoły 
Apis mellifera z nektaru roślin lub 
wydzielin żywych części roślin lub 
wydzielin owadów wysysających żywe 
części roślin, zbieranych przez pszczoły, 
przerabianych przez łączenie 
specyficznych substancji z pszczół, 
składanych, odwodnionych, gromadzonych 
i pozostawionych w plastrach miodu do 
dojrzewania.

1. „miód” oznacza naturalnie słodką 
substancję produkowaną przez pszczoły 
Apis mellifera z nektaru roślin lub 
wydzielin żywych części roślin lub 
wydzielin owadów wysysających żywe 
części roślin, zbieranych przez pszczoły, 
przerabianych przez łączenie 
specyficznych substancji z pszczół, 
składanych, odwodnionych, gromadzonych 
i pozostawionych w plastrach miodu do 
dojrzewania. Miód składa się zasadniczo 
z różnego rodzaju cukrów, przede 
wszystkim fruktozy i glukozy, a także 
z innych substancji, jak kwasy organiczne, 
enzymy i stałe cząstki pochodzące ze 
zbioru miodu, takie jak pyłki, przy czym 
żadna z tych substancji nie może być 
uznawana za składnik miodu.

Or. es

Uzasadnienie

Definicja miodu ulega zmianie, aby lepiej doprecyzować opis produktu. Uznano za konieczne 
dodać opis podstawowych substancji, które wchodzą w skład miodu.

Poprawka 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VIII – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „produkty pszczele” oznaczają miód, 
wosk pszczeli, mleczko pszczele, propolis

2. „produkty pszczele” oznaczają miód, 
wosk pszczeli, mleczko pszczele, propolis
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lub pyłek. i pyłek.

Wosk pszczeli to substancja o charakterze 
lipidowym powstała na bazie wydzieliny 
gruczołów woskowych pszczół robotnic z 
gatunku Apis mellifera wykorzystywana 
do wytwarzania plastrów miodu.
Mleczko pszczele to naturalna substancja 
wydzielana przez gruczoły gardzielowe 
i żuchwowe młodych pszczół robotnic 
z gatunku Apis mellifera przeznaczona do 
karmienia larw i królowej oraz do której 
nie można dodawać żadnej innej 
substancji.
Propolis to substancja zbierana 
i następnie przetwarzana przez robotnice 
z gatunku Apis mellifera z określonych 
gatunków roślin, do której dodają one 
własną wydzielinę (głównie wosk i 
wydzieliny ślinianek) w celu zastosowania 
jako kit.
Pyłek to zwięzła substancja 
o w przybliżeniu kulistym kształcie 
powstająca z połączenia gamet męskich 
kwiatów z pomocą nektaru, wydzielin 
ślinianek i wskutek działania 
mechanicznego wykonywanego trzecia 
parą odnóży robotnic gatunku Apis 
mellifera, która jest zbierana 
i przetwarzana w grudki pyłku w celu 
przeniesienia i przechowywania w ulu i do 
której nie można dodawać żadnej innej 
substancji.
Pierzga lub chleb pszczeli to grudki pyłku 
składane do komórek pszczelich, które 
przeszły określoną przemianę naturalną 
dzięki obecności enzymów 
i mikroorganizmów; ten pyłek może być 
ewentualnie pokryty miodem.

Or. es

Uzasadnienie

Zdefiniowanie produktów pszczelarskich ma fundamentalne znaczenie.
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Poprawka 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VIII – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „produkty pszczele” oznaczają miód, 
wosk pszczeli, mleczko pszczele, propolis
lub pyłek.

2. „produkty pszczele” oznaczają miód, 
wosk pszczeli, mleczko pszczele, propolis
i pyłek.

Or. es

Poprawka 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VIII – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Należy wprowadzić na szczeblu 
unijnym następujące definicje produktów 
pszczelarskich:
- Mleczko pszczele:
Naturalna substancja wydzielana przez 
gruczoły gardzielowe i żuchwowe młodych 
pszczół robotnic z gatunku Apis mellifera.
Ten świeży, naturalny i nieprzetworzony 
produkt jest przeznaczony głównie do 
karmienia larw i królowej. Może on zostać 
przefiltrowany (bez ultrafiltracji), ale 
żadna inna substancja nie jest dodawana.
- Obnóże:
Zgromadzone grudki pyłku zebrane przez 
pszczoły robotnice gatunku Apis mellifera 
przytwierdzone do tylnych odnóży za 
pomocą miodu lub nektaru i wydzieliny 
pszczół. Jest to źródło białka dla kolonii 
oraz naturalny produkt bez dodatków, 
zbierany u wlotu ula.
- Pierzga lub chleb pszczeli:
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Grudki pyłku składane do komórek 
pszczelich, które przeszły określoną 
przemianę naturalną prowadzącą do 
powstania enzymów i mikroorganizmów.
Jest on wykorzystywany przez pszczoły 
robotnice do karmienia czerwia. Nie może 
zawierać żadnych dodatków z wyjątkiem 
wosku z komórek pszczelich.
- Wosk pszczeli:
Substancja powstała wyłącznie z 
wydzieliny gruczołów woskowych pszczół 
robotnic z gatunku Apis mellifera i 
wykorzystywana do wytwarzania plastrów 
miodu.
- Propolis:
Żywica pochodzenia wyłącznie 
naturalnego i roślinnego zbierana przez 
robotnice z gatunku Apis mellifera z 
określonych gatunków roślin, do której 
dodają one własną wydzielinę (głównie 
wosk i wydzieliny ślinianek) w celu 
zastosowania jako substancji ochronnej w 
ulu.
- Jad pszczeli:
Wydzielina gruczołu jadowego pszczół 
wykorzystywana przez pszczoły do obrony 
w razie ataku na ul.

Or. en

Poprawka 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VIII – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Definicje produktów pszczelarskich
- Mleczko pszczele:
Naturalna substancja wydzielana przez 
gruczoły gardzielowe i żuchwowe młodych 
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pszczół robotnic z gatunku Apis mellifera.
Ten świeży, naturalny i nieprzetworzony 
produktu jest przeznaczony głównie do 
karmienia larw i królowej. Może on zostać 
przefiltrowany (bez ultrafiltracji), ale 
żadna inna substancja nie jest dodawana.
- Obnóże:
Zgromadzone grudki pyłku zebrane przez 
pszczoły robotnice gatunku Apis mellifera 
przytwierdzone do tylnych odnóży za 
pomocą miodu lub nektaru i wydzieliny 
pszczół. Jest to źródło białka dla kolonii 
oraz naturalny produkt bez dodatków, 
zbierany u wlotu ula.
- Pierzga lub chleb pszczeli:
Grudki pyłku składane do komórek 
pszczelich, które przeszły określoną 
przemianę naturalną prowadzącą do 
powstania enzymów i mikroorganizmów.
Jest on wykorzystywany przez pszczoły 
robotnice do karmienia czerwia. Nie może 
zawierać żadnych dodatków z wyjątkiem 
wosku z komórek pszczelich.
- Wosk pszczeli:
Substancja powstała wyłącznie z 
wydzieliny gruczołów woskowych pszczół 
robotnic z gatunku Apis mellifera i 
wykorzystywana do wytwarzania plastrów 
miodu.
- Propolis:
Żywica pochodzenia wyłącznie 
naturalnego i roślinnego zbierana przez 
robotnice z gatunku Apis mellifera z 
określonych gatunków roślin, do której 
dodają one własną wydzielinę (głównie 
wosk i wydzieliny ślinianek) w celu 
zastosowania jako substancji ochronnej w 
ulu.
- Jad pszczeli:
Wydzielina gruczołu jadowego pszczół 
wykorzystywana przez pszczoły do obrony 
w razie ataku na ul.
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Or. en

Poprawka 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VIII – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Definicje produktów pszczelarskich
- Mleczko pszczele:
Naturalna substancja wydzielana przez 
gruczoły gardzielowe i żuchwowe młodych 
pszczół robotnic z gatunku Apis mellifera.
Ten świeży, naturalny i nieprzetworzony 
produktu jest przeznaczony głównie do 
karmienia larw i królowej. Może on zostać 
przefiltrowany (bez ultrafiltracji), ale 
żadna inna substancja nie jest dodawana.
- Obnóże:
Zgromadzone grudki pyłku zebrane przez 
pszczoły robotnice gatunku Apis mellifera 
przytwierdzone do tylnych odnóży za 
pomocą miodu lub nektaru i wydzieliny 
pszczół. Jest to źródło białka dla kolonii 
oraz naturalny produkt bez dodatków, 
zbierany u wlotu ula.
- Pierzga lub chleb pszczeli:
Grudki pyłku składane do komórek 
pszczelich, które przeszły określoną 
przemianę naturalną prowadzącą do 
powstania enzymów i mikroorganizmów.
Jest on wykorzystywany przez pszczoły 
robotnice do karmienia czerwia. Nie może 
zawierać żadnych dodatków z wyjątkiem 
wosku z komórek pszczelich.
- Wosk pszczeli:
Substancja powstała wyłącznie z 
wydzieliny gruczołów woskowych pszczół 
robotnic z gatunku Apis mellifera i 
wykorzystywana do wytwarzania plastrów 
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miodu.
- Propolis:
Żywica pochodzenia wyłącznie 
naturalnego i roślinnego zbierana przez 
robotnice z gatunku Apis mellifera z 
określonych gatunków roślin, do której 
dodają one własną wydzielinę (głównie 
wosk i wydzieliny ślinianek) w celu 
zastosowania jako substancji ochronnej w 
ulu.
- Jad pszczeli:
Wydzielina gruczołu jadowego pszczół 
wykorzystywana przez pszczoły do obrony 
w razie ataku na ul.

Or. en

Poprawka 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VIII – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Wosk pszczeli to substancja o 
charakterze lipidowym powstała na bazie 
wydzieliny gruczołów woskowych pszczół 
robotnic z gatunku Apis mellifera 
wykorzystywana do wytwarzania plastrów 
miodu.

Or. es

Poprawka 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VIII – punkt 2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 b. Mleczko pszczele to naturalna 
substancja wydzielana przez gruczoły 
gardzielowe i żuchwowe młodych pszczół 
robotnic z gatunku Apis mellifera 
przeznaczona do karmienia larw 
i królowej oraz do której nie można 
dodawać żadnej innej substancji.

Or. es

Poprawka 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VIII – punkt 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 c. Propolis to substancja zbierana 
i następnie przetwarzana przez robotnice 
z gatunku Apis mellifera z określonych 
gatunków roślin, do której dodają one 
własną wydzielinę (głównie wosk i 
wydzieliny ślinianek) w celu zastosowania 
jako kit.

Or. es

Poprawka 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VIII – punkt 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 d. Pyłek to zwięzła substancja 
o w przybliżeniu kulistym kształcie 
powstająca z połączenia gamet męskich 
kwiatów z pomocą nektaru, wydzielin 
ślinianek i wskutek działania 
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mechanicznego wykonywanego trzecią 
parą odnóży robotnic gatunku Apis 
mellifera, która jest zbierana 
i przetwarzana w grudki pyłku w celu 
przeniesienia i przechowywania w ulu i do 
której nie można dodawać żadnej innej 
substancji.

Or. es

Poprawka 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część VIII – punkt 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 e. Pierzga lub chleb pszczeli to grudki 
pyłku składane do komórek pszczelich, 
które przeszły określoną przemianę 
naturalną dzięki obecności enzymów 
i mikroorganizmów; ten pyłek może być 
ewentualnie pokryty miodem.

Or. es

Poprawka 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III a (nowy)

ZAŁĄCZNIK III a

UNIJNA SKALA KLASYFIKACJI TUSZ, O KTÓREJ MOWA W ART. 20A

A: A. Unijna skala klasyfikacji tusz bydła dorosłego

I. Definicje

Ponadto stosuje się następujące definicje:

1. „tusza”: oznacza całe ciało zwierzęcia poddanego ubojowi po wykrwawieniu, 
wytrzewieniu i oskórowaniu;
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2. „półtusza”: oznacza produkt otrzymany poprzez podzielenie tuszy, o której mowa w pkt 1, 
symetrycznie przez środek każdego kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego 
i krzyżowego oraz przez środek mostka i spojenia miednicznego.

II. Kategorie

Tusze dzieli się na następujące kategorie:

A: tusze niekastrowanych młodych samców w wieku poniżej 2 lat;
B: tusze innych niekastrowanych samców;
C: tusze kastrowanych samców;
D: tusze samic, które się cieliły;
E: tusze innych samic.

III. Klasyfikacja

Tusze klasyfikuje się, oceniając kolejno:

1. Uformowanie, zgodnie z następującymi definicjami:

Klasy uformowania tuszy, w szczególności jej istotne części (udziec, grzbiet, łopatka)

Klasa 
uformowania 

Opis

S 
najwyższa

Wszystkie profile ekstremalnie wypukłe; wyjątkowo rozwinięte mięśnie 
(typ tuszy o podwójnym umięśnieniu)

E 
znakomita

Wszystkie profile wypukłe do superwypukłych; wyjątkowo rozwinięte 
mięśnie

U 
bardzo dobra

Profile na ogół wypukłe; mięśnie bardzo dobrze rozwinięte

R 
dobra

Kształty proste na całej długości; dobrze rozwinięte mięśnie

O 
dostateczna

Profile na ogół proste do zapadniętych; przeciętnie wykształcone 
mięśnie

P 
mierna

Wszystkie profile wklęsłe do bardzo wklęsłych; słabo rozwinięte mięśnie

2. Okrywę tłuszczową, zgodnie z następującymi definicjami:

Ilość tłuszczu na tuszy oraz w jamie piersiowej

Klasa pokrycia 
tłuszczem

Opis

1 
niska

Od braku pokrycia do nieznacznej okrywy tłuszczowej
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2 
mała

Niewielka okrywa tłuszczowa, prawie wszędzie widoczne mięśnie

3 
średnia

Poza udźcem i łopatką prawie wszędzie mięśnie pokryte tłuszczem, 
niewielkie złogi tłuszczu w jamie klatki piersiowej

4
wysoka

Mięśnie pokryte tłuszczem, lecz na udźcu i łopatce częściowo 
widoczne; wyraźne złogi tłuszczu w jamie klatki piersiowej;

5 
bardzo wysoka

Cała tusza pokryta tłuszczem; duże złogi w jamie klatki piersiowej

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

B: Unijna skala klasyfikacji tusz wieprzowych

I. Definicja

„tusza” oznacza ciało świni poddanej ubojowi po wykrwawieniu i wytrzewieniu, całe lub 
podzielone wzdłuż linii środkowej.

II. Klasyfikacja

Tusze są dzielone na klasy w zależności od szacowanej zawartości chudego mięsa 
i odpowiednio klasyfikowane:

Klasy Chude mięso jako % wagi tuszy
S 60 lub więcej (*)
E 55 lub więcej
U 50 lub więcej, ale mniej niż 55
R 45 lub więcej, ale mniej niż 50
O 40 lub więcej, ale mniej niż 45
P mniej niż 40
(*) [Dla świń poddawanych ubojowi państwa członkowskie mogą wprowadzić na swoim 
terytorium osobną klasę „60% lub więcej chudego mięsa” oznaczoną literą S.]

C: Unijna skala klasyfikacji tusz baranich

I. Definicja

W odniesieniu do terminów „tusza” i „półtusza” stosuje się definicje zamieszczone w pkt 
A.I.

II. Kategorie

Tusze dzieli się na następujące kategorie:

A: tusze owiec poniżej dwunastu miesięcy;
B: tusze pozostałych owiec.
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III. Klasyfikacja

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 13 kg państwa 
członkowskie mogą zostać upoważnione przez Komisję w drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 162 ust. 2 lub 3, do 
zastosowania następujących kryteriów klasyfikacji:

(a) masa tuszy;
(b) kolor mięsa;
(c) okrywa tłuszczowa.

Or. en

Poprawka 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III a (nowy)

ZAŁĄCZNIK IIIA

KRAJOWE I REGIONALNE KWOTY NA PRODUKCJĘ CUKRU, IZOGLUKOZY I 
SYROPU INULINOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 101H  

(w tonach)

Państwa członkowskie lub regiony
(1)

Cukier
(2)

Izoglukoza
(3)

Syrop 
inulinowy

(4)
Belgia 676 235.0 114 580.2 0
Bułgaria 0 89 198.0
Republika Czeska 372 459.3
Dania 372 383.0
Niemcy 2 898 255.7 56 638.2
Irlandia 0
Grecja 158 702.0 0
Hiszpania 498 480.2 53 810.2
Francja (kontynentalna) 3 004 811.15 0
Francuskie departamenty 
zamorskie

432 220.05

Włochy 508 379.0 32 492.5
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Łotwa 0
Litwa 90 252.0
Węgry 105 420.0 220 265.8
Niderlandy 804 888.0 0 0
Austria 351 027.4
Polska 1 405 608.1 42 861.4
Portugalia (kontynentalna) 100 000.0 12 500.0
Autonomiczny Region Azorów 9 953.0
Rumunia 104 688.8 0
Słowenia 0
Słowacja 112 319.5 68 094.5
Finlandia 80 999.0 0
Szwecja 293 186.0
Zjednoczone Królestwo 1 056 474.0 0

OGÓŁEM 13 336 741.2 690 440.8 0

Or. pt

Poprawka 2200
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III a (nowy)

ZAŁĄCZNIK III a

KRAJOWE I REGIONALNE KWOTY NA PRODUKCJĘ CUKRU, IZOGLUKOZY I 
SYROPU INULINOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 101H

(w tonach)

Państwa członkowskie 
lub regiony

2014/15 2015/16

Cukier Izoglukoza Syrop 
inulinowy

Cukier Izoglukoza Syrop 
inulinowy

Belgia 676235,0 114580,2 0 676235,0 120309,2 0
Bułgaria 0 89198,0 0 93657,9
Republika Czeska 372,459,3 372,459,3
Dania 372,383,0 372,383,0
Niemcy 2898255,7 56638,2 2898255,7 59470,1
Irlandia 0 0
Grecja 158702,0 0 158702,0 0
Hiszpania 498480,2 53810,2 498480,2 56500,7
Francja 
(metropolitarna)

3004811,15 0 3004811,15 0

Francuskie 
departamenty 
zamorskie

432220,05 432220,05
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Włochy 508379,0 32492,5 508379,0 34117,1
Łotwa 0 0
Litwa 90252,0 90252,0
Węgry 105420,0 220265,8 105420,0 231279,1
Niderlandy 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Austria 351027,4 351027,4
Polska 1405608,1 42861,4 1405608,1 45004,5
Portugalia 
(kontynentalna)

0 12500,0 0 13125

Region Autonomiczny 
Azorów

9953,0 9953,0

Rumunia 104688,8 0 104688,8 0
Słowenia 0 0
Słowacja 112319,5 68094,5 112319,5 71499,2
Finlandia 80999,0 0 80999,0
Szwecja 293186,0 293186,0
Zjednoczone Królestwo 1056474,0 0 1056474,0
Ogółem 13336741,2 690440,8 0 13336741,2 724962,8 0

Państwa członkowskie 
lub regiony

2016/17 2017/18

Cukier Izoglukoza Syrop 
inulinowy

Cukier Izoglukoza Syrop 
inulinowy

Belgia 676235,0 126324,7 0 676235,0 132640,9 0
Bułgaria 0 98340,8 0 103257,8
Republika Czeska 372,459,3 372,459,3
Dania 372,383,0 372,383,0
Niemcy 2898255,7 62443,6 2898255,7 65565,8
Irlandia 0 0
Grecja 158702,0 0 158702,0 0
Hiszpania 498480,2 59325,7 498480,2 62292,0
Francja 
(metropolitarna)

3004811,15 0 3004811,15 0

Francuskie 
departamenty 
zamorskie

432220,05 432220,05

Włochy 508379,0 35823,0 508379,0 37614,1
Łotwa 0 0
Litwa 90252,0 90252,0
Węgry 105420,0 242843,0 105420,0 254985,2
Niderlandy 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Austria 351027,4 351027,4
Polska 1405608,1 47254,7 1405608,1 49617,4
Portugalia 
(kontynentalna)

0 13781,25 0 14470,3

Region Autonomiczny 
Azorów

9953,0 9953,0

Rumunia 104688,8 0 104688,8 0
Słowenia 0 0
Słowacja 112319,5 75074,2 112319,5 78827,9
Finlandia 80999,0 80999,0
Szwecja 293186,0 293186,0
Zjednoczone Królestwo 1056474,0 1056474,0
Ogółem 13336741,2 761211,0 0 13336741,2 799271,5 0
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Państwa członkowskie 
lub regiony

2018/19 2019/2020

Cukier Izoglukoza Syrop 
inulinowy

Cukier Izoglukoza Syrop 
inulinowy

Belgia 676235,0 139272,9 0 676235,0 146236,6 0
Bułgaria 0 108420,7 0 113841,8
Republika Czeska 372,459,3 372,459,3
Dania 372,383,0 372,383,0
Niemcy 2898255,7 68844,1 2898255,7 72286,3
Irlandia 0 0
Grecja 158702,0 0 158702,0 0
Hiszpania 498480,2 65406,6 498480,2 68677,0
Francja 
(metropolitarna)

3004811,15 0 3004811,15 0

Francuskie 
departamenty 
zamorskie

432220,05 432220,05

Włochy 508379,0 39494,8 508379,0 41469,6
Łotwa 0 0
Litwa 90252,0 90252,0
Węgry 105420,0 267734,5 105420,0 281121,2
Niderlandy 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Austria 351027,4 351027,4
Polska 1405608,1 52098,3 1405608,1 54703,2
Portugalia 
(kontynentalna)

0 15193,8 0 15953,5

Region Autonomiczny 
Azorów

9953,0 9953,0

Rumunia 104688,8 0 104688,8 0
Słowenia 0 0
Słowacja 112319,5 82769,3 112319,5 86907,8
Finlandia 80999,0 80999,0
Szwecja 293186,0 293186,0
Zjednoczone Królestwo 1056474,0 1056474,0
Ogółem 13336741,2 839235,1 0 13336741,2 881196,9 0

Or. enUzasadnienie

Bez kwot produkcyjnych wykorzystanie izoglukozy w przemyśle przetwórczym szacuje się na 
blisko 50% łącznego wykorzystania słodzików. W przypadku zniesienia systemu kwot od roku 
gospodarczego 2019/2020 zasadne jest wprowadzenie okresu stopniowego zniesienia na tym 
rynku. Dla uniknięcia poważnych zakłóceń na rynku i przerw w dostawach oraz dla 
ułatwienia sprawnego dostosowania rynków (łagodzenie skutków przemian) kwoty izoglukozy 
powinny wzrosnąć do 5% rocznie w okresie od 2014/2015 do 2019/2020. 

Poprawka 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV a (nowy)
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Załącznik IVa

Kwoty krajowe, których dotyczy art. 20r

Kwoty krajowe: ilości (tony) w okresie dwunastomiesięcznym na państwo członkowskie

Państwa 
członkows

kie 2014/2015 a 2019/2020
BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es
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Uzasadnienie

Dla spójności z poprawkami dotyczącymi zachowania kwoty mlecznej dodaje się powyższy 
załącznik. Kwota krajowa Hiszpanii została dostosowana, aby zaspokoić popyt wewnętrzny.

Poprawka 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV a (nowy)

Załącznik IVa

Krajowe kwoty mleczne:
(w tonach)

Państwo członkowskie 2014/2015 a 2019/2020
BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566
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Or. esUzasadnienie

Proponujemy podtrzymanie systemu kwot mlecznych aż do roku gospodarczego 2019/2020. W 
związku z tym należy dodać powyższy załącznik z kwotami krajowymi.

Poprawka 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV a (nowy)

ZAŁĄCZNIK IVA

Kwoty krajowe: ilość (w tonach) na dwunastomiesięczny okres dla poszczególnych 
państw członkowskich

Państwo 
członkows
kie
Belgia 3 602 114.91

0
Bułgaria 1 049 517.61

6
Republika 
Czeska

2 935 144.85
7

Dania 4 847 909.47
3

Niemcy 30 318 928.7
50

Estonia 692 926.049
Irlandia 5 784 422.23

6
Grecja 879 614.757
Hiszpania 6 557 555.44

5
Francja 26 371 231.2

77
Włochy 11 288 542.8

66
Cypr 155 658.792
Łotwa 781 132.698
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Litwa 1 827 638.98
1

Luksembu
rg

292 754.310

Węgry 2 133 404.52
1

Malta 52 205.729
Niderland
y

12 050 492,6
55

Austria 2 992 728.48
8

Polska 10 055 797,0
56

Portugali
a

2 088 904.54
6

Rumunia 3 277 196.47
8

Słowenia 618 173.380
Słowacja 1 115 756.22

1
Finlandia 2 619 044.22

0
Szwecja 3 594 029.65

8
Zjednoczo
ne 
Królestwo

15 896 704.5
66

Or. pt

Poprawka 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część I – punkt I – ustęp 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B) kategoria Z: bydło w wieku powyżej B) kategoria Z: bydło w wieku powyżej 



PE494.489 76/94 AM\909523PL.doc

PL

ośmiu i poniżej dwunastu miesięcy ośmiu i nie więcej niż dwunastu miesięcy

Or. it

Poprawka 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część II – punkt 1 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiada, bez względu na to, czy 
zastosowano procesy określone w 
załączniku VII część I sekcja B, 
rzeczywistą zawartość alkoholu nie 
mniejszą niż 8,5% obj., przy założeniu, że 
wino to było wyprodukowane wyłącznie z 
winogron zebranych w strefach uprawy 
winorośli A i B, o których mowa w 
dodatku do niniejszego załącznika, oraz 
nie mniejszą niż 9 % obj., jeśli było 
wyprodukowane z winogron zebranych w 
innych strefach uprawy winorośli;

(a) posiada, bez względu na to, czy 
zastosowano procesy określone w 
załączniku VII część I sekcja B, 
rzeczywistą zawartość alkoholu nie 
mniejszą niż 4,5% objętości:

Or. en

Uzasadnienie

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market.

Poprawka 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część II – punkt 1 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) posiada, na zasadzie odstępstwa od 
stosowanej w innych okolicznościach 
minimalnej rzeczywistej zawartości 
alkoholu, w przypadku gdy ma chronioną 
nazwę pochodzenia lub chronione 
oznaczenie geograficzne, bez względu na 
to, czy zastosowano procesy określone w 
załączniku VII część I sekcja B, 
rzeczywistą zawartość alkoholu nie 
mniejszą niż 4,5 % obj.;

skreślona

Or. en

Poprawka 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część II – punkt 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od lit. b) „Tokaji 
eszencia” i „Tokajská esencia” są 
uznawane za wino.

Na zasadzie odstępstwa od lit. a) „Tokaji 
eszencia” i „Tokajská esencia” są 
uznawane za wino.

Or. en

Poprawka 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część II – punkt 1 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Wino o obniżonej zawartości alkoholu” 
oznacza wino w rozumieniu ust. 1, w 
którym stężenie alkoholu zostało 
ograniczone z wykorzystaniem technologii 
dopuszczonych na mocy art. 60 ust. 4 i 
którego minimalna zawartość alkoholu 
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wynosi 0,5%.
.„Wino bezalkoholowe” oznacza wino w 
rozumieniu ust. 1, w którym stężenie 
alkoholu zostało ograniczone z 
wykorzystaniem technologii 
dopuszczonych na mocy art. 60 ust. 4 do 
poziomu niższego niż 0,5%.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić rozwój rynku win o obniżonej zawartości alkoholu i win bezalkoholowych, należy 
wprowadzić nowe kategorie dla wina produkowanego z wykorzystaniem technologii 
pozwalających osiągnąć niższe stężenie alkoholu w winie o obniżonej zawartości alkoholu i 
winie bezalkoholowym. Ustanowienie tych kategorii umożliwiłoby wprowadzenie na rynek 
kategorii win powstałych przy zastosowaniu tych technologii jako win o obniżonej zawartości 
alkoholu lub bezalkoholowych oraz zapewnienie większej jasności i wyboru dla konsumentów, 
jednocześnie wspierając innowację i wzrost w tym ważnym sektorze. 

Poprawka 2209
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część II – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) »Crémant« to gatunkowe białe lub 
różowe wino musujące o chronionej 
nazwie pochodzenia lub oznaczeniu 
geograficznym państwa trzeciego, 
wytwarzane zgodnie z następującymi 
warunkami:
a) winogrona są zbierane ręcznie;
b) wino jest produkowane z moszczu 
uzyskanego przez wyciskanie całych lub 
pozbawionych łodyg winogron; ilość 
uzyskanego moszczu nie przekracza 100 
litrów na każde 150 kg winogron;
c) maksymalna zawartość dwutlenku 
siarki nie przekracza 150 mg/l;
d) zawartość cukru nie przekracza 50 g/l;
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e) winu nadano charakter musujący 
poprzez wtórną fermentację alkoholową w 
butelce;
f) wino wraz z osadem znajdowało się bez 
przerwy w tym samym przedsiębiorstwie, 
w którym cuvée zostało wytworzone, przez 
co najmniej dziewięć miesięcy;
g) wino zostało oddzielone od osadu przez 
degorżowanie.
Określenie »Crémant« umieszcza się na 
etykietach gatunkowych win musujących 
w połączeniu z nazwą jednostki 
geograficznej objętej wyznaczonym 
obszarem chronionej nazwy pochodzenia 
lub chronionego oznaczenia 
geograficznego danego państwa trzeciego.
Ust. 1 lit. a) i ust. 2 nie mają zastosowania 
do producentów, którzy posiadają znaki 
towarowe zawierające termin „crémant” 
zarejestrowane przed dniem 1 marca 
1986 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Definicje produktów winiarskich to elementy zasadnicze, które należy uwzględnić w akcie 
podstawowym.

Poprawka 2210
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część III – ustęp 2 – litera a) – podpunkt (xiv a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xiv a) twaróg;

Or. en
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Poprawka 2211
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część III – ustęp 2 – litera a) – podpunkt (xiv b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xiv b) kwaśna śmietana;

Or. en

Poprawka 2212
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część III – ustęp 2 – litera a) – podpunkt (xiv c) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xiv c) rjaženka (nazwa produktu 
łotewskiego);

Or. en

Poprawka 2213
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część III – ustęp 2 – litera a) – podpunkt (xiv d) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xiv d) Rūgušpiens (nazwa produktu 
łotewskiego).

Or. en

Poprawka 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część V – sekcja II – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Mięso drobiowe jest wprowadzane do 
obrotu, gdy spełnia jeden z następujących 
warunków:
– jest świeże,
– jest zamrożone,
– jest głęboko mrożone.

Or. es

Uzasadnienie

Należy dodać – podobnie jak w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) 1234/2007 – warunki 
w jakich wprowadza się do obrotu mięso drobiowe. Ten wymóg jest jednym z głównych 
postulatów konsumentów.

Poprawka 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI a (nowy) – część V a (nowa)

Tekst proponowany przez Parlament

Załącznik VI – część Va (nowa)

Część Va – Jaja kurze gatunku Gallus gallus

I. Zakres stosowania

1) Niniejsza część ma zastosowanie w odniesieniu do wprowadzania do obiegu, na 
terytorium Wspólnoty, jaj wyprodukowanych we Wspólnocie, przywożonych z państw 
trzecich lub przeznaczonych na wywóz poza terytorium Wspólnoty.

2) Państwa członkowskie mogą wprowadzać zwolnienia ze spełnienia wymogów 
przewidzianych w niniejszej części, z wyjątkiem tych określonych w pkt III ppkt 3, w 
przypadku jaj sprzedawanych bezpośrednio konsumentowi końcowemu przez producenta:

a) w miejscu produkcji, lub

b) na lokalnym rynku publicznym lub w handlu obwoźnym w regionie produkcji danego 
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państwa członkowskiego.

W przypadku przyznania takiego zwolnienia każdy producent ma możliwość zdecydowania 
o jego stosowaniu. W przypadku stosowania takiego zwolnienia nie można dokonywać 
żadnej klasyfikacji według jakości i wagi.

Państwa członkowskie mogą określić, zgodnie z prawem krajowym, definicje terminów 
„lokalny rynek publiczny”, „handel obwoźny” oraz „region produkcji”.

II. Klasyfikacja według jakości i wagi

1) Jaja są klasyfikowane według jakości w następujący sposób:

– klasa A lub „świeże”,
– klasa B.

2) Jaja klasy A klasyfikuje się także według wagi. Klasyfikacja według wagi nie jest jednak 
wymagana w przypadku jaj dostarczanych przemysłowi spożywczemu i niespożywczemu.

3) Jaja klasy B są dostarczane wyłącznie przemysłowi spożywczemu i niespożywczemu.

III. Znakowanie jaj

1) Jaja klasy A są znakowane kodem producenta.

Jaja klasy B są znakowane kodem producenta i/lub innym oznaczeniem.

Państwa członkowskie mogą odstąpić od tego wymogu w odniesieniu do jaj klasy B, jeśli 
jaja te są wprowadzane do obrotu wyłącznie na ich terytorium.

2) Znakowanie jaj zgodnie z ppkt 1 odbywa się w miejscu produkcji lub w pierwszym 
zakładzie pakowania, do którego dostarcza się jaja.

3) Jaja sprzedawane przez producenta konsumentowi końcowemu na lokalnym rynku 
publicznym w regionie produkcji danego państwa członkowskiego są znakowane zgodnie z 
ppkt 1.

Państwa członkowskie mogą jednak odstąpić od tego wymogu w przypadku producentów 
posiadających nie więcej niż 50 kur niosek, pod warunkiem że nazwa i adres producenta 
zostaną podane w punkcie sprzedaży.

IV. Przywóz jaj

1) Na wniosek zainteresowanych państw Komisja, za pomocą aktów wykonawczych 
przyjętych bez zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3, przystępuje do oceny norm handlowych 
mających zastosowanie do jaj w eksportujących krajach trzecich. Ocena ta obejmuje zasady 
znakowania i etykietowania, sposoby chowu i kontroli oraz stosowanie tych zasad. Jeżeli 
okaże się, że stosowane zasady dają wystarczające gwarancje w odniesieniu do 
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równoważności z ustawodawstwem wspólnotowym, jaja przywożone z danych państw są 
znakowane numerem odróżniającym odpowiadającym kodowi producenta.

2) W razie konieczności Komisja – w drodze aktów wykonawczych przyjętych bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3 – prowadzi negocjacje z krajami trzecimi, żeby określić 
zasady umożliwiające udzielenie gwarancji, o których mowa w pkt 1, i zawrzeć 
porozumienia w tej sprawie.

3) Jeżeli nie zostaną udzielone wystarczające gwarancje w odniesieniu do równoważności 
przepisów, jaja przywożone z danego państwa trzeciego zostają oznaczone kodem 
pozwalającym zidentyfikować kraj pochodzenia oraz oznaczenie, że sposób chowu jest 
„nieokreślony”.

Or. fr

Poprawka 2216
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – część VI – tabela – część A

Tekst proponowany przez Komisję

Grupa tłuszczów Opisy handlowe Kategorie produktu

Definicje Uzupełniający opis kategorii ze wskazaniem 
procentowej zawartości tłuszczu według masy

A. Tłuszcze mleczne 1. Masło Produkt zawierający nie mniej niż 80 % i nie 
więcej niż 90 % tłuszczu mlecznego, nie więcej 
niż 16 % wody i nie więcej niż 2 % suchej masy 
beztłuszczowej mleka.

Produkty w formie stałej, miękkiej 
emulsji, zasadniczo typu woda w oleju, 
pozyskiwane wyłącznie z mleka lub 
niektórych przetworów mlecznych; 
zasadniczym elementem ich wartości 
jest tłuszcz. 

2. Masło o zawartości trzech 
czwartych tłuszczu (*)

Produkt zawierający nie mniej niż 60 % i nie 
więcej niż 62 % tłuszczu mlecznego.

Dodawane mogą być jednak także inne 
substancje niezbędne do ich produkcji, 
pod warunkiem że nie są one używane 
w celu zastąpienia – w całości ani 
w części – jakichkolwiek składników 
mleka.

3. Masło półtłuste (**) Produkt zawierający nie mniej niż 39 % i nie 
więcej niż 41 % tłuszczu mlecznego.

4. Tłuszcz mleczny do 
smarowania X %

Produkt zawierający następujące ilości tłuszczu 
mlecznego:
- poniżej 39 %,

- powyżej 41 %, ale poniżej 60 %,

- powyżej 62 %, ale poniżej 80 %.

Poprawka

Grupa tłuszczów Opisy handlowe Kategorie produktu
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Definicje Uzupełniający opis kategorii ze wskazaniem 
procentowej zawartości tłuszczu według masy

A. Tłuszcze mleczne 1. Masło Produkt zawierający nie mniej niż 80 % i nie 
więcej niż 90 % tłuszczu mlecznego, nie więcej 
niż 16 % wody i nie więcej niż 2 % suchej masy 
beztłuszczowej mleka.

Produkty w formie stałej, miękkiej 
emulsji, zasadniczo typu woda w oleju, 
pozyskiwane wyłącznie z mleka lub 
niektórych przetworów mlecznych; 
zasadniczym elementem ich wartości 
jest tłuszcz. Dodawane mogą być 
jednak także inne substancje niezbędne 
do ich produkcji, pod warunkiem że nie 
są one używane w celu zastąpienia –
w całości ani w części – jakichkolwiek 
składników mleka.

2. Masło o zawartości tłuszczu 
X % 

Produkt zawierający nie mniej niż 39 % i mniej 
niż 80 % tłuszczu mlecznego.

3. Tłuszcz mleczny do 
smarowania X %

Produkt zawierający mniej niż 39% tłuszczu 
mlecznego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ująć te dane w tabeli pod załącznikiem VI, sekcja 6 ust. 6 pkt 6. 

Poprawka 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI a (nowy)

Załącznik VIa

Referencyjna zawartość tłuszczu

Państwo członkowskie Referencyjna zawartość tłuszczu (g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
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ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. esUzasadnienie

W związku z naszą propozycją utrzymania systemu kwot mlecznych należy dodać ten załącznik 
z referencyjną zawartością tłuszczu.

Poprawka 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI a (nowy)

ZAŁĄCZNIK VIA

REFERENCYJNA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU, O KTÓREJ MOWA W ART. 105F

Państwo członkowskie g/kg
Belgia 36.91
Bułgaria 39.10
Republika Czeska 42.10
Dania 43.68
Niemcy 40.11
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Estonia 43.10
Grecja 36.10
Hiszpania 36.37
Francja 39.48
Irlandia 35.81
Włochy 36.88
Cypr 34.60
Łotwa 40.70
Litwa 39.90
Luksemburg 39.17
Węgry 38.50
Niderlandy 42.36
Austria 40.30
Polska 39.00
Portugalia 37.30
Rumunia 38.50
Słowenia 41.30
Słowacja 37.10
Finlandia 43.40
Szwecja 43.40
Zjednoczone Królestwo 39.70

Or. pt

Poprawka 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część I – sekcja B – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprzez dodanie sacharozy, 
zagęszczonego moszczu winogronowego 
lub rektyfikowanego zagęszczonego 
moszczu winogronowego – w przypadku 
świeżych winogron, moszczu 
winogronowego w trakcie fermentacji oraz 
młodego wina w trakcie fermentacji;

a) poprzez dodanie zagęszczonego 
moszczu winogronowego lub 
rektyfikowanego zagęszczonego moszczu 
winogronowego – w przypadku świeżych 
winogron, moszczu winogronowego w 
trakcie fermentacji oraz młodego wina w 
trakcie fermentacji;
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Or. pt

Poprawka 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część I – sekcja B – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprzez dodanie sacharozy,
zagęszczonego moszczu winogronowego 
lub rektyfikowanego zagęszczonego 
moszczu winogronowego lub poprzez 
częściowe zagęszczenie łącznie z osmozą 
odwrotną – w przypadku moszczu 
winogronowego;

b) poprzez dodanie zagęszczonego 
moszczu winogronowego lub 
rektyfikowanego zagęszczonego moszczu 
winogronowego lub poprzez częściowe 
zagęszczenie łącznie z osmozą odwrotną –
w przypadku moszczu winogronowego;

Or. pt

Poprawka 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część I – sekcja B – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dodanie sacharozy, przewidziane w pkt 
1 lit. a) i b), może być wykonane wyłącznie 
poprzez cukrzenie suche i tylko w 
następujących obszarach:

skreślony

a) strefa uprawy winorośli A;
b) strefa uprawy winorośli B;
c) strefa uprawy winorośli C, z wyjątkiem 
winnic we Włoszech, Grecji, Hiszpanii i 
Portugalii, na Cyprze oraz winnic w 
departamentach francuskich 
podlegających jurysdykcji sądów 
apelacyjnych:
– Aix-en-Provence,
– Nîmes,
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– Montpellier,
– Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
– Bastia.
W drodze wyjątku wzbogacanie poprzez 
cukrzenie suche może zostać dozwolone 
przez organy krajowe we francuskich 
departamentach wymienionych powyżej.
Francja niezwłocznie powiadamia 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
o wszelkich przypadkach udzielenia 
takiego zezwolenia.

Or. pt

Poprawka 2222
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część I – sekcja C – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zakwaszanie i wzbogacanie, poza 
odstępstwami, które zostaną ustalone przez 
Komisję w drodze aktów delegowanych na 
mocy art. 59 ust. 1, oraz zakwaszanie i 
odkwaszanie tego samego produktu są 
procesami wzajemnie się wykluczającymi.

7. Zakwaszanie i wzbogacanie, poza 
odstępstwami, które zostaną przyjęte 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art.
62 ust. 2, oraz zakwaszanie i odkwaszanie 
tego samego produktu są procesami
wzajemnie się wykluczającymi.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna w związku ze zmianą art. 59 i 62.

Poprawka 2223
Astrid Lulling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część I – sekcja D – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Żaden z procesów, o których mowa w 
sekcjach B i C, za wyjątkiem zakwaszania 
oraz odkwaszania win, nie jest dozwolony, 
jeżeli nie jest przeprowadzany na 
warunkach określonych przez Komisję w 
drodze aktów delegowanych na podstawie 
art. 59 ust. 1, w czasie gdy świeże 
winogrona, moszcz winogronowy, moszcz 
winogronowy w trakcie fermentacji lub 
młode wino w trakcie fermentacji są 
przekształcane w wino lub jakikolwiek 
inny napój przeznaczony do 
bezpośredniego spożycia przez ludzi inny 
niż wino musujące lub gazowane wino 
musujące w strefie uprawy winorośli, gdzie 
zebrano świeże winogrona użyte w 
przedmiotowej produkcji.

1. Żaden z procesów, o których mowa w 
sekcjach B i C, za wyjątkiem zakwaszania 
oraz odkwaszania win, nie jest dozwolony, 
jeżeli nie jest przeprowadzany w czasie,
gdy świeże winogrona, moszcz 
winogronowy, moszcz winogronowy w 
trakcie fermentacji lub młode wino w 
trakcie fermentacji są przekształcane w 
wino lub jakikolwiek inny napój 
przeznaczony do bezpośredniego spożycia 
przez ludzi inny niż wino musujące lub 
gazowane wino musujące w strefie uprawy 
winorośli, gdzie zebrano świeże winogrona 
użyte w przedmiotowej produkcji.

Or. fr

Poprawka 2224
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część I – sekcja D – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy powiadamiane są o 
zastosowaniu każdego z procesów, o 
których mowa w pkt 1, 2 i 3. Ta sama 
zasada obowiązuje odnośnie do ilości 
skoncentrowanego moszczu 
winogronowego lub rektyfikowanego 
skoncentrowanego moszczu 
winogronowego lub sacharozy 
przechowywanych w tym samym czasie i 
miejscu, co świeże winogrona, moszcz 
winogronowy, moszcz winogronowy w 
trakcie fermentacji oraz wino w 
zbiornikach, przez osoby fizyczne lub 

4. Właściwe organy powiadamiane są 
o zastosowaniu każdego z procesów, 
o których mowa w pkt 1, 2 i 3. Ta sama 
zasada obowiązuje odnośnie do ilości 
skoncentrowanego moszczu 
winogronowego lub rektyfikowanego 
skoncentrowanego moszczu 
winogronowego lub sacharozy 
przechowywanych w tym samym czasie i 
miejscu, co świeże winogrona, moszcz 
winogronowy, moszcz winogronowy w 
trakcie fermentacji oraz wino w 
zbiornikach, przez osoby fizyczne lub 
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prawne lub grupy osób, a w szczególności 
producentów, jednostki zajmujące się 
butelkowaniem, przetwórców oraz 
handlowców, które określa Komisja – w 
drodze aktów delegowanych – na 
podstawie art. 59 ust. 1. Powiadomienia o 
ilościach wyżej wymienionych produktów 
mogą jednak zostać zastąpione przez wpis 
do rejestru towarów przyjmowanych do 
składu i wychodzących ze składu.

prawne lub grupy osób, a w szczególności 
producentów, jednostki zajmujące się 
butelkowaniem, przetwórców oraz 
handlowców. Powiadomienia o ilościach 
wyżej wymienionych produktów mogą 
jednak zostać zastąpione przez wpis do 
rejestru towarów przyjmowanych do 
składu i wychodzących ze składu.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawki te są konieczne w związku ze zmianą art. 59, 62 i 68.

Poprawka 2225
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – część II – sekcja C – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kupażowanie wina pochodzącego z 
państwa trzeciego z winem pochodzącym z 
Unii oraz kupażowanie win pochodzących 
z państw trzecich jest zakazane na obszarze 
Unii.

1. „Kupażowanie” oznacza mieszanie win 
lub moszczu o różnym pochodzeniu, 
uzyskanych z różnych odmian winorośli, 
pochodzących z różnych lat zbioru lub z 
odmiennych kategorii win lub moszczu.
2. Za odmienne kategorie wina lub 
moszczu uznaje się:
a) wino czerwone, wino białe, a także 
moszcz lub wina, z których można uzyskać 
te kategorie win;
b) wino bez chronionej nazwy 
pochodzenia i/lub chronionego 
oznaczenia geograficznego, wino 
posiadające chronioną nazwę 
pochodzenia i wino posiadające 
chronione oznaczenie geograficzne, a 
także moszcz lub wina, z których można 
uzyskać te kategorie win.
Do celów stosowania niniejszego ustępu 
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wino różowe uznaje się za wino czerwone.
3. Następujących procesów nie uważa się 
za kupaż:
a) wzbogacanie przez dodanie 
skoncentrowanego moszczu 
winogronowego lub rektyfikowanego 
skoncentrowanego moszczu 
winogronowego;
b) słodzenie.
4. Wino można uzyskiwać przez mieszanie 
lub kupażowanie wyłącznie w przypadku 
gdy składniki przeznaczone do mieszania 
lub kupażowania mają cechy 
umożliwiające uzyskanie wina i są zgodne 
z przepisami niniejszego rozporządzenia.
5. W wyniku kupażowania wina białego 
bez chronionej nazwy pochodzenia i/lub 
chronionego oznaczenia geograficznego z 
winem czerwonym bez chronionej nazwy 
pochodzenia i/lub chronionego 
oznaczenia geograficznego nie można 
otrzymać wina różowego, chyba że 
produkt końcowy jest przeznaczony do 
przygotowania cuvée określonej w 
załączniku II część 3 lub przeznaczony do 
wytworzenia wina półmusującego.
6. Kupażowanie moszczu winogronowego 
lub wina, które zostały poddane praktyce 
polegającej na dodaniu żywicy sosny 
Aleppo, z moszczem winogronowym lub 
winem, które nie zostały poddane tej 
praktyce enologicznej, jest zabronione.
7. Kupażowanie wina pochodzącego 
z państwa trzeciego z winem pochodzącym 
z Unii oraz kupażowanie win 
pochodzących z państw trzecich jest 
zakazane na obszarze Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Definicje i warunki ograniczające praktyki enologiczne to elementy zasadnicze, które należy 
określić w akcie podstawowym.
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Poprawka 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII a (nowy)

Załącznik VIIa

Należności celne przywozowe na ryż, o których mowa w art. 121b i 121d

1. Należności celne przywozowe na ryż łuskany

a) 30 EUR za tonę w następujących przypadkach:
i) jeżeli zostanie stwierdzone, że przywóz ryżu łuskanego realizowany przez cały miniony rok 
gospodarczy nie osiągnął rocznej ilości referencyjnej, o której mowa w art. 121b ust. 3 
akapit pierwszy, zmniejszonej o 15 %;

ii) jeżeli zostanie stwierdzone, że przywóz ryżu łuskanego realizowany przez pierwszych 
sześć miesięcy roku gospodarczego nie osiągnął częściowej ilości referencyjnej, o której 
mowa w art. 121b ust. 3 akapit drugi, zmniejszonej o 15 %;

b) 42,5 EUR za tonę w następujących przypadkach:

i) jeżeli zostanie stwierdzone, że przywóz ryżu łuskanego realizowany przez cały miniony rok 
gospodarczy przekracza roczną ilość referencyjną, o której mowa w art. 121b ust. 3 akapit 
pierwszy, zmniejszoną o 15 %, ale nie przekracza tej samej rocznej ilości referencyjnej 
zwiększonej o 15 %;

ii) jeżeli zostanie stwierdzone, że przywóz ryżu łuskanego realizowany przez pierwszych 
sześć miesięcy roku gospodarczego przekracza częściową ilość referencyjną, o której mowa 
w art. 121b ust. 3 akapit drugi, zmniejszoną o 15 %, ale nie przekracza tej samej częściowej 
ilości referencyjnej zwiększonej o 15 %;

c) 65 EUR za tonę w następujących przypadkach:

i) jeżeli zostanie stwierdzone, że przywóz ryżu łuskanego realizowany przez cały miniony rok 
gospodarczy przekracza roczną ilość referencyjną, o której mowa w art. 121b ust. 3 akapit 
pierwszy, zwiększoną o 15 %;

ii) jeżeli zostanie stwierdzone, że przywóz ryżu łuskanego realizowany przez pierwszych 
sześć miesięcy roku gospodarczego przekracza częściową ilość referencyjną, o której mowa 
w art. 121b ust. 3 akapit drugi, zwiększoną o 15 %.

2. Należności celne przywozowe na ryż bielony
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a) 175 EUR za tonę w następujących przypadkach:

i) jeżeli zostanie stwierdzone, że przywóz ryżu częściowo bielonego i całkowicie bielonego 
realizowany przez cały miniony rok gospodarczy przekracza 387 743 ton;

ii) jeżeli zostanie stwierdzone, że przywóz ryżu częściowo bielonego i całkowicie bielonego 
realizowany przez pierwsze sześć miesięcy roku gospodarczego przekracza 182 239 ton;

b) 145 EUR za tonę w następujących przypadkach:
i) jeżeli zostanie stwierdzone, że przywóz ryżu częściowo bielonego i całkowicie bielonego 
realizowany przez cały miniony rok gospodarczy nie przekracza 387 743 ton;

ii) jeżeli zostanie stwierdzone, że przywóz ryżu częściowo bielonego i całkowicie bielonego 
realizowany przez pierwsze sześć miesięcy roku gospodarczego nie przekracza 182 239 ton.

Or. es

Uzasadnienie

Dodanie załącznika XVII do rozporządzenia 1234/2004 jako załącznika VIIa ma związek 
z dodaniem art. 121b i 121d dotyczących obliczania należności celnych za zboże i ryż, 
zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Poprawka 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIIb
ODMIANY RYŻU BASMATI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 121C
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
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Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es

Uzasadnienie

Dodanie załącznika XVIII do rozporządzenia 1234/2004 jako załącznika IX ma związek 
z dodaniem art. 121c dotyczącego obliczania należności celnych za ryż basmati, zgodnie 
z przepisami obowiązującego rozporządzenia.


