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Poprawka 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 v (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103v
Zatrzymywanie kwot

1. W przypadku przekazań, o których 
mowa w art. 105k i 105l, państwa 
członkowskie mogą, kierując się 
obiektywnymi kryteriami, zatrzymać część 
kwot indywidualnych jako rezerwę 
krajową.
2. Jeśli kwoty zostały przekazane lub są 
przekazywane na podstawie art. 105k i 
105l wraz z odpowiadającymi im gruntami 
lub bez nich w drodze dzierżaw rolnych 
lub innych środków mających 
porównywalne skutki prawne, państwa 
członkowskie mogą zdecydować, kierując 
się obiektywnymi kryteriami i chcąc 
dopilnować, by kwoty były przypisane 
wyłącznie producentom, czy i na jakich 
warunkach całość lub część kwoty objętej 
przekazaniem zostaje przekazana do 
rezerwy krajowej.

Or. pl

Poprawka 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 v (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 v
Zatrzymywanie kwot

1. W przypadku transferów, o których 
mowa w art. 105j i 105k, państwa 
członkowskie mogą, kierując się 
obiektywnymi kryteriami, zatrzymać część 
kwot indywidualnych jako rezerwę 
krajową.
2. Jeśli kwoty zostały przekazane lub są 
przekazywane zgodnie z art. 105j i 105k 
wraz z odpowiadającymi im gruntami lub 
bez nich w drodze dzierżaw rolnych lub 
innych środków mających porównywalne 
skutki prawne, państwa członkowskie 
mogą zdecydować, kierując się 
obiektywnymi kryteriami i chcąc 
dopilnować, by kwoty były przypisane 
wyłącznie producentom, czy i na jakich 
warunkach całość lub część kwoty objętej 
transferem zostaje przekazana do rezerwy 
krajowej.

Or. pt

Poprawka 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 v (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103v
Zatrzymywanie kwot

1. W przypadku transferów, których mowa 
w art. 101i i 101j, państwa członkowskie 
mogą, na podstawie obiektywnych 
kryteriów, zatrzymać część kwot 
indywidualnych na rzecz rezerwy 
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krajowej.
2. Jeżeli kwoty zostały przekazane lub są 
przekazywane zgodnie z art. 101i i 101j 
wraz z odpowiadającymi im gruntami lub 
bez nich w drodze dzierżaw rolnych lub 
innych środków mających porównywalne 
skutki prawne, państwa członkowskie 
mogą zdecydować, kierując się 
obiektywnymi kryteriami i chcąc zapewnić 
przypisanie kwot wyłącznie producentom, 
czy i na jakich warunkach całość lub 
część przekazywanej kwoty jest dodawana 
do rezerwy krajowej.

Or. es

Poprawka 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 w (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103w
Dopłaty na nabycie kwot

Żaden organ publiczny nie może przyznać 
pomocy finansowej bezpośrednio 
związanej z nabywaniem kwot w 
przypadku sprzedaży, przekazania lub 
przydziału kwot dokonywanych na mocy 
niniejszej sekcji.

Or. pl

Poprawka 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 w (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103w
Dopłaty na nabycie kwot

Żaden organ publiczny nie może przyznać 
pomocy finansowej bezpośrednio 
związanej z nabywaniem kwot 
w przypadku sprzedaży, przekazania lub 
przydziału kwot dokonywanych na mocy 
niniejszej sekcji.

Or. pt

Poprawka 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 w (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103w
Dopłaty na nabycie kwot

Żaden organ publiczny nie może przyznać 
pomocy finansowej bezpośrednio 
związanej z nabywaniem kwot w formie 
sprzedaży, przekazania lub przydziału 
kwot na mocy niniejszej sekcji.

Or. es

Poprawka 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 x (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103x
Podsekcja III

Przekroczenie kwoty
Opłata za przekroczenie kwoty krajowej
1. Jeżeli mleko i inne przetwory mleczne 
zostaną wprowadzone do obrotu w ilości 
przewyższającej kwotę krajową ustaloną 
na podstawie podsekcji II, wnosi się opłatę 
za przekroczenie kwoty krajowej.
Opłata za przekroczenie kwoty krajowej 
wynosi 27,83 EUR za 100 kilogramów 
mleka.
2. Za opłatę za przekroczenie kwoty 
krajowej wynikającą z przekroczenia 
kwoty krajowej, co stwierdzono na 
szczeblu krajowym, oddzielnie dla dostaw 
i dla sprzedaży bezpośredniej, państwa 
członkowskie odpowiadają przed Unią i w 
okresie między dniem 16 października a 
dniem 30 listopada po upływie danego 
dwunastomiesięcznego okresu wpłacają 
99 % należnej sumy do Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).
3. Różnica pomiędzy opłatą za 
przekroczenie kwoty krajowej wynikającą 
z zastosowania przepisów ust. 2 z jednej 
strony, a opłatą wynikającą z 
zastosowania przepisów ust. 1 akapit 
pierwszy z drugiej strony, jest 
wykorzystywana przez państwa 
członkowskie do finansowania środków 
restrukturyzacyjnych w sektorze 
mleczarskim.
4. Jeżeli opłaty za przekroczenie kwoty 
krajowej określonej w ust. 1 nie wniesiono 
w odpowiednim terminie, Komisja po 
konsultacji z Komitetem ds. Funduszy 
Rolniczych ustanowionym na mocy 
COM(2011) 628/2 odlicza sumę równą 
nieuiszczonej opłacie za przekroczenie 
kwoty krajowej od płatności miesięcznych 
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w rozumieniu art. 17 i art. 18 ust. 2 
COM(2011) 628/2. Przed podjęciem 
decyzji Komisja kieruje ostrzeżenie do 
danego państwa członkowskiego, które w 
ciągu tygodnia informuje o swoim 
stanowisku.

Or. pl

Poprawka 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 x (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103x
Opłata za przekroczenie kwoty krajowej

1. Za przekroczenie kwoty krajowej 
w produkcji mleka i innych 
wprowadzanych do obrotu przetworów 
mlecznych określonej zgodnie z art. 105a -
105m należy się opłata. Opłata wynosi 
27,83 EUR za 100 kg mleka.
2. Za opłatę z tytułu nadwyżek wynikającą 
z przekroczenia kwoty krajowej, co 
stwierdzono na szczeblu krajowym, 
oddzielnie dla dostaw i dla sprzedaży 
bezpośredniej, państwa członkowskie 
odpowiadają przed Wspólnotą, i w okresie 
między dniem 16 października a dniem 30 
listopada po upływie danego 
dwunastomiesięcznego okresu wpłacają 
ją, w 99 % należnej sumy, do 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG).
3. Jeżeli opłaty z tytułu nadwyżek 
przewidzianej w ust. 1 nie wniesiono 
w odpowiednim terminie oraz po 
konsultacji z Komitetem ds. Funduszy 
Rolniczych, Komisja odlicza sumę równą 
niezapłaconej opłacie za nadwyżki od 
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płatności miesięcznych w rozumieniu 
art. XXX rozporządzenia horyzontalnego 
(WE) nr XXX. Przed podjęciem decyzji 
Komisja kieruje ostrzeżenie do danego 
państwa członkowskiego, które w ciągu 
tygodnia informuje o swoim stanowisku. 
Art. XXX rozporządzenia horyzontalnego 
(WE) nr XXX nie ma zastosowania.
4. Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2 – przepisy wykonawcze 
do niniejszego artykułu.

Or. pt

Poprawka 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 x (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103x
Opłata z tytułu nadwyżek

1. Pobierana jest opłata z tytułu nadwyżek 
od ilości wprowadzanego na rynek mleka i 
przetworów mlecznych przekraczających 
ustaloną kwotę krajową. Opłata ta wynosi 
27,83 EUR za 100 kilogramów mleka.
2. Opłata z tytułu nadwyżek wynikająca 
z przekroczenia kwoty krajowej, 
stwierdzonego na szczeblu krajowym 
oddzielnie dla dostaw i dla sprzedaży 
bezpośredniej, obciąża państwa 
członkowskie jako dług wobec Wspólnoty; 
w okresie między dniem 16 października 
a dniem 30 listopada po upływie danego 
dwunastomiesięcznego okresu państwa 
członkowskie wpłacają tę opłatę do 
wysokości 99 % należnej sumy do 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
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Gwarancji (EFRG).
3. Jeżeli opłaty z tytułu nadwyżek, o której 
mowa w ust. 1, nie wniesiono 
w odpowiednim terminie, Komisja po 
konsultacji z Komitetem ds. Funduszy 
Rolniczych odlicza sumę równą 
nieuiszczonej opłacie od płatności 
miesięcznych dokonywanych zgodnie z 
art. … rozporządzenia (WE) nr … w 
sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej. Przed podjęciem decyzji Komisja 
kieruje ostrzeżenie do danego państwa 
członkowskiego, które ma tydzień na 
przedstawienie swojego stanowiska. Nie 
ma zastosowania art. … rozporządzenia 
Rady (WE) nr … w sprawie dyscypliny 
budżetowej.
4. Komisja określa zasady wdrażania 
niniejszego artykułu.

Or. es

Poprawka 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 y (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103y
Wkład producentów w należną opłatę za 

przekroczenie kwoty krajowej
Opłata za przekroczenie kwoty krajowej 
zostaje w całości rozdzielona, na 
podstawie art. 105r i art. 105u, między 
producentów, którzy przyczynili się do 
przekroczenia kwot krajowych, o których 
mowa w art. 105c ust. 2.
Nie naruszając przepisów art. 105r ust. 2 i 
art. 105u ust. 1 producenci odpowiadają 
przed państwem członkowskim za 
wpłacenie swojej części należnej opłaty za 
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przekroczenie kwoty krajowej; część tę 
wylicza się na podstawie art. 105f, 105g i 
105r ze względu na sam fakt 
przekroczenia dostępnych kwot.

Or. pl

Poprawka 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 y (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykul 103y
Wkład producentów w należną opłatę za 

przekroczenie kwoty krajowej
Opłata z tytułu nadwyżek zostaje w całości 
rozdzielona, zgodnie z przepisami 
art. 105p i 105s, pomiędzy producentów, 
którzy przyczynili się do przekroczenia 
kwot krajowych, o których mowa 
w art. 105a ust. 2.
Bez uszczerbku dla przepisów art. 105p 
ust. 3 i art. 105s ust. 1 producenci 
odpowiadają przed państwem 
członkowskim za wpłacenie swojej części 
należnej opłaty z tytułu nadwyżek; część tę 
wylicza się zgodnie z art. 105e, 105f i 105p 
ze względu na sam fakt przekroczenia 
dostępnych kwot.

Or. pt

Poprawka 1560
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 y (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103y
Wkład producentów w opłatę z tytułu 

nadwyżek
Opłatę z tytułu nadwyżek w całości 
rozdziela się, zgodnie z przepisami art. 
101o i 101r, między producentów, którzy 
przyczynili się do przekroczenia 
poszczególnych kwot krajowych, o których 
mowa w art. 101a ust. 2. Bez uszczerbku 
dla przepisów art. 101o ust. 3 i art. 101r 
ust. 1 producentów obciąża dług wobec 
państwa członkowskiego w wysokości ich 
wkładu w opłatę z tytułu nadwyżek, 
obliczonego zgodnie z art. 101d, 101e i 
101o, ze względu na sam fakt 
przekroczenia dostępnych im kwot.

Or. es

Poprawka 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 z (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103z
Opłata za przekroczenie kwoty krajowej w 

dostawach
1. Na użytek ostatecznego zestawienia 
opłaty za przekroczenie kwoty krajowej, 
ilości dostarczone przez każdego 
producenta zostają zwiększone lub 
obniżone, tak aby odzwierciedlały wszelkie 
różnice między rzeczywistą zawartością 
tłuszczu a referencyjną zawartością 
tłuszczu.
Na szczeblu krajowym opłatę za 
przekroczenie kwoty krajowej oblicza się 
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na podstawie sumy dostaw dostosowanych 
na podstawie akapitu pierwszego.
2. Wkład każdego producenta w opłatę za 
przekroczenie kwoty krajowej zostaje 
ustalony w drodze decyzji danego państwa 
członkowskiego – po tym jak wszelkie 
niewykorzystane części kwoty krajowej 
przydzielonej na dostawy zostaną lub nie 
zostaną ponownie przydzielone –
proporcjonalnie do kwot indywidualnych 
każdego producenta lub zgodnie z 
obiektywnymi kryteriami uzgodnionymi 
przez państwa członkowskie:
a) na szczeblu krajowym na podstawie 
ilości, o jaką została przekroczona kwota 
producenta;
b) najpierw na poziomie podmiotu 
skupującego, a później w odpowiednich 
przypadkach na szczeblu krajowym.
Jeżeli zastosowanie ma art. 105o ust. 1 
akapit trzeci, państwa członkowskie —
ustalając wkład każdego producenta w 
opłatę należną z uwagi na zastosowanie 
wyższej stawki, o której mowa w tym 
akapicie — dopilnowują, aby wkład w tę 
opłatę był wnoszony proporcjonalnie przez 
producentów odpowiedzialnych według 
obiektywnych kryteriów, które zostaną 
ustalone przez państwo członkowskie.

Or. pl

Poprawka 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 z (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103z
Opłata za przekroczenie kwoty krajowej 
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w dostawach
1. W celu opracowania ostatecznego 
zestawienia opłat z tytułu nadwyżek ilości 
dostarczone przez każdego producenta 
zostają zwiększone lub obniżone, tak aby 
odzwierciedlały wszelkie różnice między 
rzeczywistą zawartością tłuszczu a 
referencyjną zawartością tłuszczu, przy 
zastosowaniu współczynników i na 
warunkach ustanowionych przez Komisję 
w drodze aktów wykonawczych przyjętych 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 162 ust. 2.
2. Na szczeblu krajowym opłatę z tytułu 
nadwyżek oblicza się na podstawie sumy 
dostaw dostosowanych zgodnie z akapitem 
pierwszym.
3. Wkład każdego producenta w opłatę 
z tytułu nadwyżek zostaje ustalony 
w drodze decyzji danego państwa 
członkowskiego – po tym jak wszelkie 
niewykorzystane części kwoty krajowej 
przydzielonej na dostawy zostaną lub nie 
zostaną ponownie przydzielone –
proporcjonalnie do kwot indywidualnych 
każdego producenta lub zgodnie 
z obiektywnymi kryteriami uzgodnionymi 
przez państwa członkowskie:
a) na szczeblu krajowym na podstawie 
sumy, o którą została przekroczona kwota 
producenta; lub
b) najpierw na poziomie podmiotu 
skupującego, a później w odpowiednich 
przypadkach na szczeblu krajowym.

Or. pt

Poprawka 1563
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 z (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103z
Opłata z tytułu nadwyżek dostaw

1. W celu określenia ostatecznego salda 
opłaty z tytułu nadwyżek ilości 
dostarczone przez poszczególnych 
producentów powiększa się lub obniża 
przy zastosowaniu współczynników i na 
warunkach ustalonych przez Komisję, 
jeżeli rzeczywista zawartość tłuszczu różni 
się od referencyjnej zawartości tłuszczu.
Na szczeblu krajowym opłatę z tytułu 
nadwyżek oblicza się na podstawie sumy 
dostaw skorygowanych zgodnie z 
akapitem pierwszym.
2. Wkład każdego producenta w opłatę z 
tytułu nadwyżek ustala się w drodze 
decyzji państwa członkowskiego, 
niezależnie od tego, czy niewykorzystane 
części kwoty krajowej przyznanej na 
dostawy zostały ponownie przydzielone, 
czy nie, proporcjonalnie do kwot 
indywidualnych każdego producenta lub 
zgodnie z obiektywnymi kryteriami 
uzgodnionymi przez poszczególne państwa 
członkowskie:
a) na szczeblu krajowym na podstawie 
wielkości przekroczenia kwoty, jaką 
dysponuje producent, lub
b) najpierw na poziomie podmiotu 
skupującego, a następnie – w stosownych 
przypadkach – na szczeblu krajowym.

Or. es

Poprawka 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 aa (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103aa
Rola podmiotów skupujących

1. Podmioty skupujące są odpowiedzialne 
za to, by pobierać od producentów należne 
wkłady na rzecz opłaty za przekroczenie 
kwoty krajowej; wypłacają one 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego – przed określoną datą i 
zgodnie z procedurą ustanowioną przez 
Komisję – w drodze aktów wykonawczych 
i na podstawie art. 105y lit. d), f) oraz g) –
sumę tych wkładów odliczoną od ceny 
mleka wypłaconej producentom 
odpowiedzialnym za przekroczenie kwoty, 
a jeżeli nie jest to możliwe, pobraną 
jakimkolwiek innym właściwym 
sposobem.
2. W przypadku gdy podmiot skupujący w 
całości lub w części zastępuje jeden lub 
kilka innych podmiotów skupujących, 
kwoty indywidualne, którymi dysponują 
producenci, są uwzględniane dla reszty 
trwającego dwunastomiesięcznego okresu 
– po odliczeniu ilości już dostarczonych 
oraz po uwzględnieniu ich zawartości 
tłuszczu. Ma to również zastosowanie, w
przypadku gdy producent zmienia jeden 
podmiot skupujący na inny.
3. Jeżeli podczas okresu odniesienia ilości 
dostarczone przez producenta przekroczą 
kwotę dostępną temu producentowi, 
odpowiednie państwo członkowskie może 
zdecydować, że podmiot skupujący odliczy 
część ceny mleka za którąkolwiek dostawę 
pochodzącą od odnośnego producenta i 
przekraczającą wspomnianą kwotę i że 
będzie to zaliczka na poczet wkładu 
producenta – na podstawie szczegółowych 
przepisów ustanowionych przez to 
państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie może dokonać szczególnych 
ustaleń w celu umożliwienia skupującym 
odliczenia tej zaliczki w przypadku, gdy 
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producenci prowadzą dostawy do kilku 
podmiotów skupujących.

Or. pl

Poprawka 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 aa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103aa
Rola podmiotów skupujących

1. Podmioty skupujące są odpowiedzialne 
za to, by pobierać od producentów należne 
wkłady na rzecz opłaty za przekroczenie 
kwoty krajowej; wypłacają one 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego – przed określoną datą 
i zgodnie z procedurą ustanowioną przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych 
przyjętych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2 – sumę tych wkładów odliczoną od 
ceny mleka wypłaconej producentom 
odpowiedzialnym za przekroczenie kwoty, 
a jeżeli nie jest to możliwe, pobraną 
jakimkolwiek innym właściwym 
sposobem.
2. W przypadku gdy podmiot skupujący 
w całości lub w części zastępuje jeden lub 
kilka innych podmiotów skupujących, 
kwoty indywidualne, którymi dysponują 
producenci, są uwzględniane dla reszty 
trwającego dwunastomiesięcznego okresu 
– po odliczeniu ilości już dostarczonych 
oraz po uwzględnieniu ich zawartości 
tłuszczu. Ma to również zastosowanie 
w przypadku gdy producent zmienia jeden 
podmiot skupujący na inny.
3. Jeżeli podczas okresu odniesienia ilości 
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dostarczone przez producenta przekroczą 
kwotę dostępną temu producentowi, 
odpowiednie państwo członkowskie może 
zdecydować, że podmiot skupujący odliczy 
część ceny mleka za którąkolwiek dostawę 
pochodzącą od odnośnego producenta 
i przekraczającą wspomnianą kwotę i że 
będzie to zaliczka na poczet wkładu 
producenta – na podstawie szczegółowych 
przepisów ustanowionych przez to 
państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie może dokonać konkretnych 
ustaleń w celu umożliwienia podmiotom 
skupującym odliczenia tej zaliczki, 
w przypadku gdy producenci kierują 
dostawy do kilku podmiotów skupujących.

Or. pt

Poprawka 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 aa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103aa
Rola podmiotów skupujących

1. Podmioty skupujące są odpowiedzialne 
za pobieranie od producentów należnych 
wkładów w opłatę z tytułu nadwyżek i 
wypłacają właściwemu organowi państwa 
członkowskiego – przed datą i zgodnie z 
procedurą określoną przez Komisję –
sumę tych wkładów odliczoną od ceny 
mleka wypłaconej producentom 
odpowiedzialnym za przekroczenie kwoty, 
a jeżeli nie jest to możliwe, pobraną w 
jakimkolwiek inny właściwy sposób.
2. Jeżeli podmiot skupujący w całości lub 
w części zastępuje inny podmiot skupujący 
lub inne podmioty skupiające, to kwoty 
indywidualne, którymi dysponują 
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producenci, są zaliczanie do zamknięcia 
końca bieżącego dwunastomiesięcznego 
okresu po odliczeniu ilości już 
dostarczonych oraz po uwzględnieniu 
zawartości tłuszczu. Niniejszy ustęp ma 
zastosowanie również wtedy, gdy 
producent zmienia podmiot skupujący.
3. Jeżeli w okresie odniesienia ilości 
dostarczone przez danego producenta 
przekroczą kwotę, jaką dysponuje, to 
państwo członkowskie może zdecydować, 
że podmiot skupujący odliczy część ceny 
dostaw mleka od tego producenta 
przekraczających wspomnianą kwotę, 
traktując to jak zaliczkę na poczet wkładu 
producenta zgodnie z przepisami 
ustanowionymi przez to państwo 
członkowskie. Państwo członkowskie 
może wprowadzić szczególne zasady 
umożliwiające podmiotom skupującym 
odliczenie tej zaliczki w przypadku, gdy 
producenci prowadzą dostawy do kilku 
podmiotów skupujących.

Or. es

Poprawka 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 ab (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103ab
Zatwierdzenie

Status podmiotu skupującego podlega 
uprzedniemu zatwierdzeniu przez państwo 
członkowskie na podstawie kryteriów 
ustanowionych przez Komisję – w drodze 
aktów delegowanych – na podstawie art. 
105x lit. f) oraz procedury określonej – w 
drodze aktów wykonawczych – na 
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podstawie art.105y lit. i)

Or. pl

Poprawka 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 ab (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103ab
Zatwierdzenie

Status podmiotu skupującego podlega 
uprzedniemu zatwierdzeniu przez państwo 
członkowskie na podstawie kryteriów 
ustanowionych przez Komisję w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 160.
Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 162 ust. 2 –
warunki, które muszą spełnić producenci 
prowadzący sprzedaż bezpośrednią, 
i informacje, które muszą oni przedstawić.

Or. pt

Poprawka 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 ab (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103ab
Zezwolenie

Prowadzenie działalności podmiotu 
skupującego wymaga uprzedniego 
uzyskania od państwa członkowskiego 
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zezwolenia wydawanego na podstawie 
kryteriów ustalonych przez Komisję. 
Komisja określa warunki, które należy 
spełnić, i informacje, jakie muszą 
przedstawić producenci prowadzący 
sprzedaż bezpośrednią.

Or. es

Poprawka 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 ac (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103ac
Opłata za przekroczenie kwoty krajowej w 

sprzedaży bezpośredniej
1. W przypadku sprzedaży bezpośredniej 
wkład każdego producenta w opłatę za 
przekroczenie kwoty krajowej zostaje 
ustalony w drodze decyzji danego państwa 
członkowskiego – na właściwym szczeblu 
terytorialnym lub na szczeblu krajowym –
po tym jak wszelkie niewykorzystane 
części kwoty krajowej przydzielonej na 
sprzedaż bezpośrednią zostaną lub nie 
zostaną ponownie przydzielone.
2. Jako podstawę do obliczenia wkładu 
producenta w należną opłatę za 
przekroczenie kwoty krajowej państwa 
członkowskie ustanawiają całkowitą ilość 
mleka sprzedanego, przekazanego lub 
wykorzystanego do produkcji przetworów 
mlecznych sprzedawanych lub 
przekazywanych, przy zastosowaniu 
kryteriów ustalonych przez Komisję w 
drodze aktów delegowanych na podstawie 
art. 105x lit. b).
3. W celu opracowania ostatecznego 
zestawienia opłat za przekroczenie kwoty 
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krajowej nie uwzględnia się żadnych 
korekt związanych z zawartością tłuszczu.
4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych na podstawie art. 105y lit. 
d) i lit. f) ustanawia jak i kiedy musi być 
płacona opłata za przekroczenie kwoty 
krajowej do odpowiedniego organu 
państwa członkowskiego.

Or. pl

Poprawka 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 ac (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103ac
Opłata za przekroczenie kwoty krajowej 

w sprzedaży bezpośredniej
1. W przypadku sprzedaży bezpośredniej 
wkład każdego producenta w opłatę za 
przekroczenie kwoty krajowej zostaje 
ustalony w drodze decyzji danego państwa 
członkowskiego – na właściwym szczeblu 
terytorialnym lub na szczeblu krajowym –
po tym jak wszelkie niewykorzystane 
części kwoty krajowej przydzielonej na 
sprzedaż bezpośrednią zostaną lub nie 
zostaną ponownie przydzielone.
2. Jako podstawę do obliczenia wkładu 
producenta do należnej opłaty z tytułu 
nadwyżek państwa członkowskie 
ustanawiają całkowitą ilość mleka 
sprzedanego, przekazanego lub 
wykorzystanego do produkcji przetworów 
mlecznych sprzedawanych lub 
przekazywanych, przy zastosowaniu 
kryteriów ustalonych przez Komisję 
w drodze aktów delegowanych zgodnie 
z art. 160.
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3. W celu opracowania ostatecznego 
zestawienia opłat za przekroczenie kwoty 
krajowej nie uwzględnia się żadnych 
korekt związanych z zawartością tłuszczu.
4. Komisja decyduje – w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 105v – jak 
i kiedy należy wnieść opłatę z tytułu 
nadwyżek do właściwego organu państwa 
członkowskiego.

Or. pt

Poprawka 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 ac (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103ac
Opłata z tytułu nadwyżki sprzedaży 

bezpośredniej
1. W przypadku sprzedaży bezpośredniej 
wkład poszczególnych producentów w 
opłatę z tytułu nadwyżek ustala się w 
drodze decyzji państwa członkowskiego, 
na właściwym szczeblu terytorialnym lub 
na szczeblu krajowym, niezależnie od 
tego, czy niewykorzystane części kwoty 
krajowej przyznane na sprzedaż 
bezpośrednią zostały ponownie 
przydzielone, czy nie.
2. Państwa członkowskie ustalają 
podstawę do obliczenia wkładu 
producentów w należną opłatę z tytułu 
nadwyżek, stosując do łącznej ilości mleka 
sprzedanego, przekazanego lub 
wykorzystanego do produkcji sprzedanych 
lub przekazanych przetworów mlecznych 
kryteria ustalone przez Komisję.
3. Przy określaniu ostatecznego salda 
opłaty z tytułu nadwyżek nie uwzględnia 
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się korekt wynikających z zawartości
tłuszczu.
4. Komisja określa, jak i kiedy należy 
opłatę z tytułu nadwyżek uiścić 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego.

Or. es

Poprawka 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 ad (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103ad
Nadpłaty lub kwoty niewpłacone

1. W przypadku stwierdzenia, że w 
odniesieniu do dostaw lub sprzedaży 
bezpośredniej opłata za przekroczenie 
kwoty krajowej jest należna, a wkład 
pobrany od producentów – większy niż ta 
opłata, państwo członkowskie może:
a) częściowo lub całkowicie wykorzystać 
nadwyżkę do finansowania środków, o 
których mowa w art. 105l ust. 1 lit. a), lub
b) częściowo lub całkowicie rozdzielić ją 
między producentów:
(i) którym przysługuje kategoria 
pierwszeństwa ustanowiona przez państwo 
członkowskie na podstawie obiektywnych 
kryteriów w okresie ustalonym przez 
Komisję w drodze aktów delegowanych na 
podstawie art. 105x lit. g), lub
(ii) na których ma wpływ wyjątkowa 
sytuacja wynikająca z przepisu krajowego 
niezwiązanego z istniejącym systemem 
kwotowania mleka i innych przetworów 
mlecznych ustanowionym w niniejszym 
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rozdziale.
2. W przypadku stwierdzenia, że opłata za 
przekroczenie kwoty krajowej nie jest 
należna, wszelkie zaliczki pobrane przez 
podmioty skupujące lub przez państwo 
członkowskie zostają zwrócone nie później 
niż z końcem następnego 
dwunastomiesięcznego okresu.
3. W przypadku gdy podmiot skupujący 
nie wywiązuje się z obowiązku pobierania 
od producentów wkładu w opłatę za 
przekroczenie kwoty krajowej na 
podstawie art. 74, państwo członkowskie 
może pobrać niewpłacone kwoty 
bezpośrednio od producentów, bez 
uszczerbku dla wszelkich kar, które może 
ono nałożyć na podmiot skupujący 
niewywiązujący się z tego obowiązku.
4. Jeżeli producent lub podmiot skupujący 
nie dotrzyma terminu zapłaty, musi uiścić 
na rzecz państwa członkowskiego odsetki 
za zwłokę. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych, na podstawie art. 105y lit. 
e) – ustanawia odsetki, które mają 
zastosowanie.

Or. pl

Poprawka 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 ad (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103ad
Nadpłaty lub kwoty niewpłacone

1. W przypadku stwierdzenia, że w 
odniesieniu do dostaw lub sprzedaży 
bezpośredniej opłata za przekroczenie 
kwoty krajowej jest należna, a wkład 
pobrany od producentów – większy niż ta 
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opłata, państwo członkowskie może:
a) częściowo lub całkowicie wykorzystać 
nadwyżkę do finansowania środków 
określonych w art. 105k ust. 1 lit. a) i/lub
b) częściowo lub całkowicie rozdzielić ją 
między producentów:
– którym przysługuje kategoria 
pierwszeństwa ustanowiona przez państwo 
członkowskie na podstawie obiektywnych 
kryteriów w okresie ustalonym przez 
Komisję, lub
– na których ma wpływ wyjątkowa 
sytuacja wynikająca z przepisu krajowego 
niezwiązanego z istniejącym systemem 
kwotowania mleka i innych przetworów 
mlecznych ustanowionym w niniejszym 
rozdziale.
2. W przypadku stwierdzenia, że opłata za 
przekroczenie kwoty krajowej nie jest 
należna, wszelkie zaliczki pobrane przez 
podmioty skupujące lub przez państwo 
członkowskie zostają zwrócone nie później 
niż z końcem następnego 
dwunastomiesięcznego okresu.
3. W przypadku gdy podmiot skupujący 
nie wywiązuje się z obowiązku pobierania 
od producentów wkładu w opłatę z tytułu 
nadwyżek zgodnie z art. 105q, państwo 
członkowskie może pobrać niewpłacone 
kwoty bezpośrednio od producenta, bez 
uszczerbku dla wszelkich kar, które może 
ono nałożyć na podmiot skupujący 
niewywiązujący się ze wspomnianego 
obowiązku.
4. Jeżeli producent lub podmiot skupujący 
nie dotrzyma terminu zapłaty, musi uiścić 
na rzecz państwa członkowskiego odsetki 
za zwłokę ustalone przez Komisję 
w drodze aktów wykonawczych zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

Or. pt
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Poprawka 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 ad (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103ad
Nadpłaty lub kwoty niewpłacone

1. W przypadku stwierdzenia, że należy 
wnieść opłatę z tytułu nadwyżek dostaw 
lub sprzedaży bezpośredniej, a wkład 
pobrany od producentów przekracza 
należną opłatę, państwo członkowskie 
może:
a) przeznaczyć pobraną nadwyżkę w 
całości lub w części na finansowanie 
środków, o których mowa w art. 101j ust. 
1 lit. a), lub
b) w całości lub w części rozdzielić ją 
ponownie między producentów:
- z kategorii pierwszeństwa określonych 
przez państwo członkowskie na podstawie 
obiektywnych kryteriów i w terminach 
ustalonych przez Komisję, lub
- znajdujących się w wyjątkowej sytuacji 
wynikającej z przepisu krajowego 
niezwiązanego z systemem kwot produkcji 
mleka i przetworów mlecznych 
ustanowionym w niniejszym rozdziale.
2. Jeżeli nie jest należna żadna opłata z 
tytułu nadwyżek, wszelkie ewentualne 
zaliczki na tę opłatę pobrane przez 
podmioty skupujące lub przez państwo 
członkowskie są zwracane najpóźniej z 
końcem kolejnego dwunastomiesięcznego 
okresu.
3. Jeżeli podmiot skupujący nie wywiązuje 
się z obowiązku pobierania od 
producentów wkładu w opłatę z tytułu 
nadwyżek zgodnie z art. 101p, państwo 
członkowskie może pobrać niewpłacone 
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sumy bezpośrednio od producentów, bez 
uszczerbku dla kar, jakie może nałożyć na 
podmiot skupujący.
4. Jeżeli producent lub podmiot skupujący 
nie dotrzyma terminu zapłaty, uiszcza na 
rzecz państwa członkowskiego odsetki za 
zwłokę ustalone przez Komisję.

Or. es

Poprawka 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 ae (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103ae
Podsekcja IV

Przepisy proceduralne
Przekazane uprawnienia
W celu zagwarantowania, że system kwot 
mlecznych spełnia swoje cele, w 
szczególności skutecznego 
wykorzystywania kwot indywidualnych 
oraz należytego obliczania, poboru i 
wykorzystywania opłaty za przekroczenie 
kwoty krajowej, Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – przyjmuje przepisy 
dotyczące:
a) okresowych i stałych konwersji kwoty;
b) warunki dotyczące mleka i produktów 
mlecznych wprowadzanych na rynek, 
które należy wziąć pod uwagę dla celów 
obliczania opłaty za przekroczenie kwoty 
krajowej;
c) ponownego przydzielania 
niewykorzystanej kwoty;
d) dostosowania korekty zawartości 
tłuszczu;
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e) obowiązku producentów realizacji 
dostaw do zatwierdzonych podmiotów 
skupujących;
f) kryteria zatwierdzania podmiotów 
skupujących przez państwa członkowskie;
g) obiektywnych kryteriów redystrybucji 
nadpłaty opłaty za przekroczenie kwoty 
krajowej;
h) dostosowania definicji „sprzedaży 
bezpośredniej" z uwzględnieniem definicji 
„dostawy" podanej w art. 105b ust. 1 lit. 
f).

Or. pl

Poprawka 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 af (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103af
Uprawnienia wykonawcze

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– przyjmuje wszelkie przepisy konieczne 
do wdrożenia systemu kwot mlecznych, 
obejmujące:
a) stałe konwersje kwoty i podział kwoty 
krajowej na części przeznaczone 
odpowiednio na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią, na podstawie notyfikacji 
państw członkowskich;
b) ustalenie współczynnika zawartości 
tłuszczu dla indywidualnej kwoty, korektę 
zawartości tłuszczu i rejestrowanie 
przekroczenia zawartości tłuszczu dla 
kwoty krajowej;
c) ustalenie przez państwa członkowskie 
ekwiwalentów mleka;
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d) procedurę, termin oraz elementy 
warunkujące obowiązujące kursy 
wymiany w odniesieniu do płatności 
opłaty za przekroczenie kwoty krajowej i 
redystrybucji nadpłaty opłaty za 
przekroczenie kwoty krajowej, 
zmniejszenie zaliczek w przypadkach 
niedotrzymania terminów;
e) odsetki stosowane w przypadkach 
opóźnień w płatnościach, właściwy pobór 
opłaty za przekroczenie kwoty krajowej i 
wykorzystanie 1 % opłaty za przekroczenie 
kwoty krajowej niewnoszonego do EFRG;
f) informowanie producentów o nowych 
definicjach, przekazywanie informacji o 
indywidualnych kwotach oraz opłacie za 
przekroczenie kwoty krajowej;
g) przekazywanie informacji o stosowaniu 
ustaleń dotyczących opłaty za 
przekroczenie kwoty krajowej w sektorze 
mleka;
h) sporządzanie potwierdzeń dostaw i 
zgłoszeń sprzedaży bezpośredniej;
i) deklaracje, które należy stworzyć, 
rejestry, które należy prowadzić oraz 
informacje, które muszą być przekazane 
przez podmioty skupujące i producentów;
j) kontrole dostaw i sprzedaży
bezpośredniej.

Or. pl

Uzasadnienie

Likwidacja kwot mlecznych spowoduje wzmocnienie tendencji do wypadania słabszych 
gospodarstw i regionów z produkcji. Pomimo kryzysu, jaki dotknął rynek mleka w latach 
2008-2009, mechanizm kwotowy okazał się skutecznym elementem stabilizującym. Wpływa on 
również korzystnie na pozycję rolników wobec podmiotów skupujących mleko i pozwala na 
utrzymanie produkcji w regionach, gdzie ma ona szczególne znaczenie, nie tylko ze względów 
gospodarczych. Nie należy rezygnować z instrumentu, który przez wiele lat udowodnił swoją 
skuteczność.

Poprawka 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 



AM\910137PL.doc 31/181 PE494.588v01-00

PL

Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – Tytuł II – Rozdział II – Sekcja 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślona

Or. es

Uzasadnienie

WPR powinna sprzyjać koncentracji spółdzielni rolniczych i propagować zawieranie umów 
między producentami a sektorem przetwórczym, rozszerzając wniosek z sektora mleczarskiego 
na pozostałe sektory.

Poprawka 1579
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli państwo członkowskie zdecyduje, że 
każda dostawa mleka surowego przez 
rolnika do przetwórcy mleka surowego ma 
być objęta umową pisemną między 
stronami, taka umowa musi spełniać 
warunki określone w ust. 2.

Każda dostawa mleka surowego przez 
rolnika do przetwórcy mleka surowego ma 
być objęta umową pisemną między 
stronami, a umowa ta musi spełniać 
warunki określone w ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Zamiast zostawiać państwom członkowskim dowolność w kwestii zawierania umowy, należy 
wprowadzić na szczeblu europejskim obowiązek zawierania umowy. Jest on konieczny do 
powstania wspólnego rynku mleka i służy zapobieżeniu tworzenia przez przetwórców 
niezdrowego klimatu wśród producentów. Obowiązek ten umożliwiłby ponadto uniknięcie 
szkodliwej konkurencji między państwami, które wybrały opcję zawierania umowy, i 
państwami, które tego nie uczyniły.

Poprawka 1580
José Bové
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jest niezmienna i określona w umowie; 
lub

– jest niezmienna i określona w umowie, 
pokrywa przynajmniej koszty produkcji, 
które obejmują koszt energii, nawozów, 
paszy dla zwierząt, czynszu oraz inne 
koszty podstawowych środków produkcji, 
a więc w efekcie zmienia ceny; lub

Or. fr

Poprawka 1581
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jest niezmienna i określona w umowie; 
lub

– jest niezmienna i określona w umowie
oraz uwzględnia rzeczywiste koszty 
produkcji; lub

Or. fr

Uzasadnienie

Ważnym warunkiem w umowie powinno być ukierunkowanie negocjowanych cen na 
rzeczywiste koszty produkcji. Dopóki warunek ten nie będzie uwzględniany, dopóty sytuacja 
ekonomiczna producentów się nie poprawi.

Poprawka 1582
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i) – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ulega zmianie wyłącznie pod wpływem 
czynników określonych w umowie, w 
szczególności w zależności od rozwoju 
sytuacji na rynku opartej na wskaźnikach 
rynkowych, dostarczonej ilości oraz 
jakości lub składu dostarczonego mleka 
surowego;

– ulega zmianie wyłącznie pod wpływem 
czynników określonych w umowie, w 
szczególności w zależności od 
rzeczywistych kosztów produkcji, rozwoju 
sytuacji na rynku opartej na wskaźnikach 
rynkowych, dostarczonej ilości oraz 
jakości lub składzie dostarczonego mleka
surowego;

Or. fr

Uzasadnienie

Ważnym warunkiem w umowie powinno być ukierunkowanie negocjowanych cen na 
rzeczywiste koszty produkcji. Dopóki warunek ten nie będzie uwzględniany, dopóty sytuacja 
ekonomiczna producentów się nie poprawi.

Poprawka 1583
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i) – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- bierze pod uwagę koszty związane z 
inwestycjami rolnika na rzecz 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 1584
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) czas obowiązywania umowy, który (iii) czas obowiązywania umowy, który 



PE494.588v01-00 34/181 AM\910137PL.doc

PL

może być czasem nieograniczonym, oraz 
klauzule o wygaśnięciu umowy.

może być czasem nieograniczonym, oraz 
klauzule o indeksacji i ponownym 
negocjowaniu cen z powodu anormalnych 
zmian kosztów produkcji, a także o 
wygaśnięciu umowy.

Or. fr

Poprawka 1585
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszystkie elementy umów na dostawę 
mleka surowego zawieranych przez 
rolników, podmioty skupujące mleko 
surowe lub przetwórców mleka surowego, 
w tym elementy określone w ust. 2 lit. c), 
są swobodnie negocjowane między 
stronami.

skreślony

Or. fr

Poprawka 1586
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu zagwarantowania jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu Komisja 
może – w drodze aktów wykonawczych –
przyjąć niezbędne środki. Przedmiotowy 
akt wykonawczy przyjmowany jest zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

skreślony

Or. de
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Poprawka 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. es

Poprawka 1588
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Umowy na dostawę mleka surowego
przez rolnika do przetwórcy mleka 
surowego lub do podmiotu skupującego 
mleko surowe w rozumieniu art. 104 ust. 1 
akapit drugi mogą być negocjowane przez 
organizację producentów w sektorze mleka 
i przetworów mlecznych, uznaną na mocy 
art. 106, w imieniu należących do niej 
rolników w zakresie całej ich wspólnej 
produkcji lub jej części.

1. Umowy na dostawę surowego mleka
krowiego przez rolnika do przetwórcy 
surowego mleka krowiego lub do 
podmiotu skupującego surowe mleko
surowe w rozumieniu art. 104 ust. 1 akapit 
drugi mogą być negocjowane przez 
organizację producentów w sektorze mleka 
i przetworów mlecznych, uznaną na mocy 
art. 106, w imieniu należących do niej 
rolników w zakresie całej ich wspólnej 
produkcji lub jej części.

Or. en

Poprawka 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105a
Środki przejściowe dotyczące zakończenia 

systemu kwot mlecznych
1. Kwoty krajowe określone w załączniku 
VIII są zwiększane o 5% w 2014/15 r. z 
uwagi na to, że jest to ostatni rok systemu 
kwot mlecznych i na szczególne warunki 
istniejące w niektórych państwach 
członkowskich.
2. Jeżeli mleko i inne przetwory mleczne 
zostaną wprowadzone do obrotu w ilości 
przewyższającej kwotę krajową ustaloną 
na podstawie podsekcji II, wnosi się opłatę 
za przekroczenie kwoty krajowej.
Opłata za przekroczenie kwoty krajowej 
wynosi 27,83 EUR za 100 kilogramów 
mleka.
Niemniej za rok 2014/15 opłata za 
przekroczenie kwoty krajowej wynosi 
10,00 EUR za 100 kilogramów mleka.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z porozumieniem Rady zawartym w ocenie funkcjonowania reformy WPR z 
roku 2008, mająca na celu zapewnienie stopniowego zniesienia systemu kwot mlecznych we 
wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka 1590
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105a
Zasady wprowadzania do obrotu mające 

na celu poprawę i stabilizację 
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funkcjonowania wspólnego rynku 
mleczarskiego

W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku 
wewnętrznego produkujące państwa 
członkowskie mogą określić zasady 
wprowadzania do obrotu, których celem 
będzie regulowanie podaży, w 
szczególności poprzez wdrażanie decyzji 
podejmowanych przez organizacje 
międzybranżowe uznane na mocy art. 108. 
Do czasu osiągnięcia przez organizacje, o 
których mowa w art. 106-108, niezbędnej 
pozycji rynkowej, pozwalającej na 
dostosowanie podaży do popytu na rynku 
w oparciu o określone decyzje, należy 
zagwarantować producentom minimalny 
poziom stabilności rynku za pomocą 
dopasowanej organizacji rynku, która 
zapewnia dostosowanie poziomu 
produkcji do popytu w Europie. Dlatego 
system kwot mlecznych należy przedłużyć 
do roku 2017.

Or. de

Poprawka 1591
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów, które:

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów z sektora owoców i warzyw i 
mogą uznać w odpowiedzi na złożony 
wniosek organizacje producentów z 
innych sektorów

Or. en
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Poprawka 1592
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów, które:

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje producentów, które:

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy nakładać na państwa członkowskie obowiązku uznawania organizacji 
producentów w pewnych warunkach. Powinny one mieć możliwość wyboru.

Poprawka 1593
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów, które:

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje producentów, które:

Or. en

Poprawka 1594
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów, które:

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje producentów, które:
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Or. lv

Poprawka 1595
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów, które:

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje producentów, które:

Or. en

Poprawka 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów, które:

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje producentów, które:

Or. en

Poprawka 1597
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów, które:

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje producentów, które:
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Or. en

Uzasadnienie

Uznanie organizacji producentów nie powinno być obowiązkowe, lecz powinno zostać 
pozostawione do decyzji każdego państwa członkowskiego. Takie podejście jest zgodne z 
zasadą pomocniczości i pozwala państwom członkowskim na ocenę tych organizacji w 
oparciu o szczególne warunki krajowe.

Poprawka 1598
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów, które:

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje producentów, które:

Or. en

Poprawka 1599
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów, które:

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje producentów, które:

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy nakładać na państwa członkowskie wymogu uznawania organizacji producentów. 
Niejasny pozostaje cel takiego obowiązku uznawania, a konsekwencje są niemożliwe do 
przewidzenia. Wszystkie inicjatywy polityczne w zakresie łańcucha dostaw żywności powinny 
mieć charakter dobrowolny. Wniosek Komisji określa już odpowiedni zakres działalności
organizacji producentów. Ważne jest wzmocnienie roli rolników w łańcuchu dostaw żywności. 
Wniosek Komisji określa już jednak odpowiedni zakres działalności organizacji producentów.
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Poprawka 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
producentów, które:

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje producentów, które:

Or. en

Poprawka 1601
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skupiają producentów co najmniej 
jednego z sektorów wymienionych w art. 1 
ust. 2;

a) skupiają rolników z danego sektora 
wymienionego w art. 1 ust. 2;

Or. en

Poprawka 1602
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skupiają producentów co najmniej 
jednego z sektorów wymienionych w art. 1 
ust. 2;

a) skupiają rolników z danego sektora 
wymienionego w art. 1 ust. 2 i są przez 
nich kontrolowane;

Or. en



PE494.588v01-00 42/181 AM\910137PL.doc

PL

Uzasadnienie

1) Organizacje producentów powinny pomóc w umocnieniu pozycji rolników (a nie 
przetwórców) w łańcuchu dostaw żywności. Jeżeli użyć terminu „producenci” użytego we 
wniosku Komisji, może to wprowadzać możliwość zrzeszeń przetwórców. 2) Ważne jest, aby 
organizacje producentów mogły być cały czas kontrolowane przez swoich członków (= 
rolników). 3) Możliwość tworzenia organizacji producentów należy ograniczyć do rolników z 
tego samego sektora.

Poprawka 1603
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skupiają producentów co najmniej 
jednego z sektorów wymienionych w art. 1 
ust. 2;

a) skupiają producentów co najmniej 
jednego z sektorów wymienionych w art. 1 
ust. 2 i są przez nich kontrolowane;

Or. en

Poprawka 1604
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skupiają producentów co najmniej 
jednego z sektorów wymienionych w art. 1 
ust. 2;

a) skupiają producentów co najmniej 
jednego z sektorów wymienionych w art. 1 
ust. 2 i są przez nich kontrolowane;

Or. en

Poprawka 1605
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) powstały z inicjatywy producentów; b) powstały z inicjatywy rolników;

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje producentów powinny pomóc w umocnieniu pozycji rolników (a nie 
przetwórców) w łańcuchu dostaw żywności. Jeżeli użyć terminu „producenci” użytego we 
wniosku Komisji, może to wprowadzać możliwość zrzeszeń przetwórców. 

Poprawka 1606
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) powstały z inicjatywy producentów; b) powstały z inicjatywy rolników;

Or. en

Poprawka 1607
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) powstały z inicjatywy producentów; b) powstały z inicjatywy producentów i 
należą do nich oraz są przez nich 
kontrolowane;

Or. en

Poprawka 1608
Rareş-Lucian Niculescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) powstały z inicjatywy producentów; b) powstały z inicjatywy producentów i 
dysponują wystarczającymi zasobami 
ludzkimi, materialnymi lub technicznymi 
pozwalającymi im na prowadzenie 
działalności;

Or. en

Poprawka 1609
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dysponują wystarczającymi zasobami 
ludzkimi, materialnymi lub technicznymi 
pozwalającymi im na prowadzenie 
działalności;

Or. en

Poprawka 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dążą do określonego celu, który może 
obejmować co najmniej jeden 
spośród następujących celów:

c) dążą do następujących celów:

Or. es
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Poprawka 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dążą do określonego celu, który może 
obejmować co najmniej jeden
spośród następujących celów:

c) dążą do określonego celu polegającego 
na spełnieniu co najmniej dwóch spośród
celów, o których mowa w ppkt (i), (ii) lub 
(iii), z możliwością dobrowolnego 
uwzględnienia również dowolnego 
spośród dalej wymienionych celów:

Or. es

Uzasadnienie

Aby nie stracić z oczu zasadniczego celu, do jakiego organizacje producentów owoców i 
warzyw dążą od lat w swoich działaniach, a mianowicie skupienia podaży z myślą o 
wspólnym wprowadzaniu na rynek, należy sprawić, by organizacje te opracowywały 
programy operacyjne z myślą o tymże zasadniczym celu.

Poprawka 1612
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnienie 
planowania i dostosowywania produkcji 
do popytu, w szczególności w odniesieniu 
do jakości i ilości;

skreślony

Or. en

Poprawka 1613
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zapewnienie 
planowania i dostosowywania produkcji do 
popytu, w szczególności w odniesieniu do 
jakości i ilości;

(i) zagwarantowanie, że produkcja jest 
planowana i dostosowana do popytu, w 
szczególności, jeśli chodzi o ilość i jakość, 
za pomocą instrumentów dostosowywania 
ilości;

Or. fr

Uzasadnienie

Instrumenty udostępnione organizacjom producentów do dostosowywania produkcji muszą 
mieć związek z dostosowaniem podaży.

Poprawka 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) koncentracja dostaw i wprowadzanie 
do obrotu produktów wytwarzanych przez 
ich członków;

(ii) koncentracja dostaw i wprowadzanie 
do obrotu produktów wytwarzanych przez 
ich członków, negocjowanie cen w 
imieniu ich członków, w zakresie całej ich 
wspólnej produkcji lub jej części;

Or. en

Poprawka 1615
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) koncentracja dostaw i wprowadzanie 
do obrotu produktów wytwarzanych przez 
ich członków;

(ii) koncentracja dostaw i wprowadzanie 
do obrotu produktów wytwarzanych przez 
ich członków, w tym negocjowanie cen w 
imieniu tych członków z uwzględnieniem 
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części lub całości ich wspólnej produkcji;

Or. fr

Poprawka 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) koncentracja dostaw i wprowadzanie 
do obrotu produktów wytwarzanych przez 
ich członków;

(ii) koncentracja dostaw i bezpośrednie 
wprowadzanie do obrotu produktów 
wytwarzanych przez ich członków;

Or. it

Poprawka 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) optymalizacja kosztów produkcji oraz 
stabilizacja cen producenta;

(iii) dodatkowo mogą dążyć do co 
najmniej jednego spośród określonych 
celów, o których mowa w art. 106a lit. c);

Or. es

Poprawka 1618
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) optymalizacja kosztów produkcji oraz 
stabilizacja cen producenta;

(iii) minimalizacja kosztów produkcji oraz 
stabilizacja cen producenta;

Or. en

Poprawka 1619
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) optymalizacja kosztów produkcji oraz 
stabilizacja cen producenta;

(iii) optymalizacja kosztów produkcji oraz 
stabilizacja cen producenta, np. za 
pośrednictwem instrumentów zarządzania 
ryzykiem;

Or. en

Poprawka 1620
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) optymalizacja kosztów produkcji oraz 
stabilizacja cen producenta;

(iii) optymalizacja kosztów produkcji oraz 
stabilizacja cen producenta poprzez 
stosowanie m.in. działań, o których mowa 
w art. 38 – 40 rozporządzenia (UE) nr [...] 
[RDR];

Or. fr

Poprawka 1621
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) optymalizacja kosztów produkcji oraz 
stabilizacja cen producenta;

(iii) optymalizacja kosztów produkcji oraz 
stabilizacja cen producenta oraz 
zapewnienie rozsądnych cen 
konsumentom w stosunku do cen 
producenta,

Or. pt

Poprawka 1622
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) negocjowanie warunków umowy;

Or. en

Poprawka 1623
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) prowadzenie badań nad 
zrównoważonymi metodami produkcji i 
rozwojem sytuacji rynkowej;

skreślony

Or. es

Poprawka 1624
Anthea McIntyre
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) prowadzenie badań nad 
zrównoważonymi metodami produkcji i 
rozwojem sytuacji rynkowej;

(iv) prowadzenie badań nad 
zrównoważonymi pod względem 
gospodarczym metodami produkcji, 
innowacyjnymi praktykami, 
konkurencyjnością gospodarczą
i rozwojem sytuacji rynkowej;

Or. en

Poprawka 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) promowanie i udzielanie pomocy 
technicznej w zakresie stosowania 
przyjaznych dla środowiska metod uprawy 
i technik produkcji;

skreślony

Or. es

Poprawka 1626
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) promowanie i udzielanie pomocy 
technicznej w zakresie stosowania 
przyjaznych dla środowiska metod uprawy
i technik produkcji;

(v) promowanie i udzielanie pomocy 
technicznej w celu poprawy 
konkurencyjności gospodarczej i technik 
produkcji;
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Or. en

Poprawka 1627
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) promowanie i udzielanie pomocy 
technicznej w zakresie stosowania 
przyjaznych dla środowiska metod uprawy 
i technik produkcji;

(v) promowanie i udzielanie pomocy 
technicznej w zakresie stosowania 
przyjaznych dla środowiska metod uprawy, 
technik produkcji i odpowiedzialnych 
praktyk i technik w dziedzinie dobrostanu 
zwierząt;

Or. en

Poprawka 1628
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (va) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) promowanie i dostarczanie pomocy 
technicznej w zakresie stosowania 
standardów produkcji, poprawa jakości 
produktu i rozwijanie produktów z 
chronioną nazwą pochodzenia, 
chronionym oznaczeniem geograficznym 
lub objętych krajowym znakiem jakości.

Or. en

Poprawka 1629
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (va) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) promowanie i dostarczanie pomocy 
technicznej w zakresie stosowania 
standardów produkcji, poprawy jakości 
produktu i rozwoju produktów z 
chronioną nazwą pochodzenia, 
chronionym oznaczeniem geograficznym 
lub objętych krajowym znakiem jakości;

Or. en

Poprawka 1630
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (va) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) promowanie i dostarczanie pomocy 
technicznej w zakresie rozwoju produktów 
z chronioną nazwą pochodzenia lub 
chronionym oznaczeniem geograficznym;

Or. en

Uzasadnienie

Pożądane wydaje się, aby organizacje producentów pomagały rolnikom w korzystaniu z 
możliwości oferowanych przez chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia 
geograficzne.

Poprawka 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (va) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) opracowanie zasad produkcji i 
wprowadzania do obrotu na etapie 
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pierwszego wprowadzenia do obrotu 
ostrzejszych niż przepisy narzucane 
rozporządzeniami Unii lub 
ustawodawstwem krajowym;

Or. fr

Poprawka 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (va) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) ustalanie surowszych norm 
dotyczących produkcji i wprowadzania na 
rynek niż ustanowione w przepisach Unii 
lub w przepisach krajowych;

Or. es

Poprawka 1633
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vb) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vb) opracowywanie inicjatyw 
pozwalających poprawić jakość i 
innowacyjność produktów 
żywnościowych;

Or. en

Poprawka 1634
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vi)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) zarządzanie produktami ubocznymi i 
odpadami, zwłaszcza w celu ochrony 
jakości wody, gleby i krajobrazów oraz 
zachowania lub zachęcania do 
zachowania różnorodności biologicznej; 
oraz

skreślony

Or. en

Poprawka 1635
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) zarządzanie produktami ubocznymi i 
odpadami, zwłaszcza w celu ochrony 
jakości wody, gleby i krajobrazów oraz 
zachowania lub zachęcania do 
zachowania różnorodności biologicznej; 
oraz

skreślony

Or. en

Poprawka 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) zarządzanie produktami ubocznymi i 
odpadami, zwłaszcza w celu ochrony 
jakości wody, gleby i krajobrazów oraz 
zachowania lub zachęcania do 
zachowania różnorodności biologicznej; 
oraz

skreślony
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Or. es

Poprawka 1637
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) przyczynianie się do zrównoważonego 
wykorzystania zasobów naturalnych oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

skreślony

Or. en

Poprawka 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) przyczynianie się do zrównoważonego 
wykorzystania zasobów naturalnych oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

skreślony

Or. es

Poprawka 1639
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) przyczynianie się do 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 

(vii) przyczynianie się do wykorzystania 
zaawansowanych systemów 
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naturalnych oraz przeciwdziałania zmianie
klimatu;

zrównoważonej produkcji w celu 
zachowania zasobów naturalnych, 
włączając w to zmianę klimatu;

Or. fr

Poprawka 1640
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) opracowywanie inicjatyw mających 
zwiększyć stabilność gospodarczą 
producentów i ich gospodarczą 
konkurencyjność oraz zwiększyć 
innowacyjność;

Or. en

Poprawka 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) opracowywanie inicjatyw 
umożliwiających poprawę jakości i 
innowacyjności produktów rolno-
spożywczych.

Or. es

Poprawka 1642
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viia) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) opracowywanie inicjatyw 
umożliwiających poprawę jakości i 
sprzyjających innowacyjność produktów 
rolno-spożywczych.

Or. es

Poprawka 1643
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) dopilnowanie, aby producenci z 
uznanych organizacji producentów 
otrzymywali rozsądną rekompensatę za 
koszty inwestycji w takie dziedziny jak 
ochrona środowiska i dobrostan zwierząt.

Or. en

Poprawka 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) uruchamianie zbiorowych działań –
zwłaszcza funduszy wyrównawczych, o 
których mowa w art. 109c – mających na 
celu zapobieganie powstawaniu ryzyka 
ekonomicznego oraz zarządzanie nim;

Or. fr
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Poprawka 1645
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) działanie na rzecz poprawy jakości, 
zwłaszcza na etapie wprowadzania do 
obrotu;

Or. it

Poprawka 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) podnoszenie wartości handlowej 
produkcji, w tym dzięki jej przetworzeniu.

Or. es

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że jedną z form podnoszenia wartości produkcji jest jej 
przetworzenie.

Poprawka 1647
Bastiaan Belder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) zapewnianie sprawiedliwych i 
rozsądnych cen dla producentów, które 
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uwzględnią koszty poniesione przez 
producentów w związku ze 
zrównoważonym rozwojem i dobrostanem 
zwierząt;

Or. en

Poprawka 1648
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viib) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viib) opracowywanie inicjatyw w obszarze 
promocji i wprowadzania do obrotu;

Or. en

Poprawka 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viib) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viib) podnoszenie wartości produkcji 
pochodzącej od członków organizacji, w 
tym dzięki przetworzeniu.

Or. es

Poprawka 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viib) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viib) realizacja strategii mających na celu 
wzmocnienie organizacji producentów i 
stowarzyszeń organizacji producentów 
pod względem organizacyjnym, 
handlowym i finansowym.

Or. it

Poprawka 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viib) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viib) opracowywanie inicjatyw 
umożliwiających poprawę jakości i 
innowacyjności produktów rolno-
spożywczych;

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że organizacje producentów stanowią odpowiednie ramy dla poprawy jakości i 
innowacyjności, dlatego też należy uwzględnić te cele w wykazie.

Poprawka 1652
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viic) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viic) negocjowanie w ich imieniu lub –
gdy to stosowne – w imieniu ich członków 
umów z odbiorcami dostaw produktów 
rolnych;
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Or. en

Poprawka 1653
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie zajmują one dominującej pozycji na 
danym rynku, chyba że jest to niezbędne 
do wykonania celów art. 39 Traktatu.

skreślona

Or. en

Poprawka 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie zajmują one dominującej pozycji na 
danym rynku, chyba że jest to niezbędne 
do wykonania celów art. 39 Traktatu.

skreślona

Or. es

Poprawka 1655
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie zajmują one dominującej pozycji na 
danym rynku, chyba że jest to niezbędne 
do wykonania celów art. 39 Traktatu.

skreślona
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Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że europejskie prawo konkurencji zabrania jedynie nadużywania pozycji 
dominującej, mając na uwadze, że producenci stanowią najsłabsze ogniwo z podmiotów 
łańcucha żywnościowego, a także w celu zapewnienia koncentracji podaży i poszanowania 
uprawnień negocjacyjnych producentów należy skreślić art. 106 ust. 1 lit. d).

Poprawka 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie zajmują one dominującej pozycji na 
danym rynku, chyba że jest to niezbędne 
do wykonania celów art. 39 Traktatu.

skreślona

Or. it

Poprawka 1657
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie zajmują one dominującej pozycji na 
danym rynku, chyba że jest to niezbędne 
do wykonania celów art. 39 Traktatu.

d) nie wykluczają konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 102 Traktatu zabrania nadużywania pozycji dominującej. Nie nakłada jednak kary za 
samą pozycję dominującą. Dlatego byłby to przejaw dyskryminacji, gdyby organizacje 
producentów nie mogły mieć w ogóle pozycji dominującej. W zamian proponuje się, aby 
organizacje producentów nie „wykluczały konkurencji”.
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Poprawka 1658
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie zajmują one dominującej pozycji na 
danym rynku, chyba że jest to niezbędne 
do wykonania celów art. 39 Traktatu.

d) nie wykluczają konkurencji.

Or. en

Poprawka 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie zajmują one dominującej pozycji na 
danym rynku, chyba że jest to niezbędne 
do wykonania celów art. 39 Traktatu.

d) nie zajmują one dominującej pozycji na 
danym rynku, chyba że jest to niezbędne 
do wykonania celów art. 39 Traktatu. W 
odniesieniu do działalności grupy 
producentów lub stowarzyszenia grup 
producentów występuje domniemanie 
pozycji dominującej, jeżeli udział danej 
grupy w ogólnej produkcji krajowej 
danego produktu przekracza 33% lub jej 
udział w ogólnej produkcji unijnej 
przekracza 3,5%.

Or. en

Poprawka 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wprowadzają do obrotu produkty 
nieujęte w załączniku I do traktatu, o ile 
odsetek sprzedanych produktów 
nieujętych w załączniku I nie przekracza 
49% wszystkich produktów 
wprowadzonych do obrotu, bez utraty
statusu organizacji producentów w 
uznanym sektorze rolnym.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zwiększyć konkurencyjność pewnych produktów rolnych, których koszty produkcji są 
wyższe niż porównywalnych produktów przywożonych z państw trzecich, korzystne dla 
uznanej organizacji producentów może być wprowadzanie do obrotu produktów nieujętych w 
załączniku I do traktatu (np. uznana organizacja producentów alkoholu pochodzenia 
rolniczego może wprowadzać do obrotu również napoje spirytusowe, które nie są ujęte w 
załączniku I do traktatu).

Poprawka 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) mogą wprowadzać do obrotu produkty 
nieujęte w załączniku I do traktatu, o ile 
odestek sprzedanych produktów 
nieujętych w załączniku I nie przekracza 
49% łącznej ilości produktów 
wprowadzonych do obrotu, bez utraty 
statusu organizacji producentów w 
uznanym sektorze rolnym.

Or. de

Poprawka 1662
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) mają do dyspozycji odpowiednie 
środki techniczne do prowadzenia 
działalności.

Or. es

Poprawka 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) całą swoją produkcję wprowadzają do 
obrotu za pośrednictwem organizacji 
producentów;

Or. es

Uzasadnienie

Należy zawrzeć tu wymóg zapisany w obowiązujących przepisach, a dotyczący obowiązku 
wprowadzania do obrotu całej produkcji członków organizacji producentów za jej 
pośrednictwem, a także dopuszczalnych wyjątków.

Poprawka 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) wpłacają składki finansowe ustalone 
w statucie na utworzenie i zasilanie 
funduszu operacyjnego, o którym mowa w 
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art. 30.

Or. es

Uzasadnienie

Jest to oczywisty obowiązek członków organizacji producentów, dlatego należy go tu 
uwzględnić.

Poprawka 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od powyższego organizacje 
producentów utworzone przez 
producentów z sektora owoców i warzyw, 
oliwy z oliwek i z sektora winiarskiego 
dążą do co najmniej jednego spośród 
celów wymienionych w ppkt (i), (ii) lub 
(iii).

Or. es

Uzasadnienie

Organizacje producentów owoców i warzyw w swoich działaniach od lat dążą do 
zasadniczego celu, jakim jest skupienie podaży z myślą o wspólnym wprowadzaniu na rynek, 
o którym mowa w przepisach wspólnotowych (art. 122 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007, który odpowiada celom zapisanym w lit. c) ppkt (i), (ii) i (iii)).

Poprawka 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od powyższego organizacje 
producentów utworzone przez 
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producentów z sektora owoców i warzyw, 
oliwy z oliwek i z sektora winiarskiego 
dążą do co najmniej jednego spośród 
celów wymienionych w ppkt (i), (ii) lub 
(iii).

Or. es

Poprawka 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacje producentów z sektora 
owoców i warzyw dążą do realizacji co 
najmniej jednego z celów określonych 
w art. 106 ust. 1 lit. c) ppkt (i)-(iii).

Or. en

Poprawka 1668
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sektorze owoców i warzyw organizacje 
producentów muszą dążyć do realizacji co 
najmniej jednego z celów określonych 
w art. 106 ust. 1 lit. c) ppkt (i)-(iii).

Or. fr

Poprawka 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do 
spółdzielni.

Or. en

Uzasadnienie

Co-operatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe.Strengthening of farmers’ role 
in the food value chain is important. However, the Commission’s proposal already has the 
appropriate scope for producer organisations’ activities.

Poprawka 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
w odpowiedzi na złożony wniosek państwa 
członkowskie uznają organizacje 
producentów z sektora owoców i warzyw 
oraz oliwy z oliwek i oliwek stołowych, 
które spełniają kryteria ust. 1 i które – w 
przypadku organizacji producentów z 
sektora owoców i warzyw – dążą do 
realizacji co najmniej jednego z celów 
określonych w ust. 1 lit. c) ppkt (i)-(iii).

Or. en

Poprawka 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisów ust. 1 lit. e) jeżeli 
organizacja producentów na to zezwoli, a 
zezwolenie to jest zgodne warunkami 
określonymi przez organizację 
producentów, producenci będący jej 
członkami mogą:
a) sprzedawać konsumentom 
bezpośrednio w gospodarstwach lub poza 
nimi tylko ustalony odsetek swojej 
produkcji lub produktów w celu 
zaspokojenia potrzeb osobistych; 
wspomniany odsetek, wynoszący 
minimum 10%, ustalają państwa 
członkowskie;
b) wprowadzać do obrotu, bezpośrednio 
lub za pośrednictwem innej organizacji 
producentów wskazanej przez ich własną 
organizację, produkty w ilościach 
marginalnych w stosunku do wielkości 
produkcji, którą może wprowadzić do 
obrotu ich organizacja;
c) wprowadzać do obrotu, bezpośrednio 
lub za pośrednictwem innej organizacji 
producentów wskazanej przez ich własną 
organizację, produkty, które ze względu 
na swoje właściwości nie odpowiadają co 
do zasady działalności handlowej ich 
własnej organizacji.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zawrzeć tu wymóg zapisany w obowiązujących przepisach, a dotyczący obowiązku 
wprowadzania do obrotu całej produkcji członków organizacji producentów za jej 
pośrednictwem, a także dopuszczalnych wyjątków.

Poprawka 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106a
Przepisy dotyczące organizacji 
producentów
1. Przepisy dotyczące organizacji 
producentów wymagają od zrzeszonych 
producentów w szczególności:
a) stosowania zasad przyjętych przez 
organizację producentów dotyczących 
znajomości produkcji, produkcji, 
wprowadzania do obrotu i ochrony 
środowiska;
b) przynależności, z tytułu wytwarzania 
określonego produktu w danym 
gospodarstwie, do jednej tylko organizacji 
producentów; wymóg ten nie narusza 
ewentualnego odstępstwa ustanowionego 
przez państwo członkowskie w należycie 
uzasadnionych przypadkach, gdy 
zrzeszeni rolnicy posiadają dwie różne 
jednostki produkcyjne znajdujące się na 
różnych obszarach geograficznych;
c) dostarczania informacji wymaganych 
przez organizację producentów do celów 
statystycznych, w szczególności w 
odniesieniu do obszarów uprawnych, 
produkcji, plonów i sprzedaży 
bezpośredniej.
2. Przepisy dotyczące zrzeszania się 
organizacji producentów zawierają 
ponadto:
a) procedury związane z określaniem, 
przyjmowaniem i zmienianiem przepisów 
określonych w ust. 1;
b) zobowiązanie członków do wpłacania 
składek potrzebnych do finansowania 
organizacji producentów;
c) przepisy umożliwiające w sposób 
demokratyczny zrzeszonym producentom 
kontrolę organizacji i jej decyzji;
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d) kary za naruszenie zobowiązań 
statutowych, w szczególności za zaleganie 
ze składkami lub naruszenie zasad 
ustalonych przez organizację 
producentów;
e) zasady przyjmowania nowych 
członków, w szczególności minimalny 
okres członkostwa, który nie może 
wynosić mniej niż rok;
f) zasady prowadzenia 
rachunkowości i opracowywania budżetu 
niezbędne dla funkcjonowania 
organizacji.
3. Uważa się, że w sprawach 
gospodarczych organizacje producentów 
działają w imieniu i na rzecz swoich 
członków w granicach swoich uprawnień, 
bez względu na to, czy ma miejsce 
przeniesienie prawa własności do 
przedmiotowych produktów z 
producentów na organizację 
producentów.

Or. fr

Poprawka 1673
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106a
Przepisy dotyczące zrzeszania się 

organizacji producentów
1. Przepisy dotyczące zrzeszania się 
organizacji producentów wymagają od 
producentów będących jej członkami w 
szczególności:
a) stosowania przepisów przyjętych przez 
organizację producentów dotyczących 
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sprawozdawczości produkcyjnej, 
produkcji, wprowadzania do obrotu i 
ochrony środowiska;
b) przynależności, z tytułu wytwarzania 
określonego produktu w danym 
gospodarstwie, do jednej tylko organizacji 
producentów, która ustala ceny tego 
produktu, nie naruszając ewentualnego 
odstępstwa ustanowionego przez państwo 
członkowskie w należycie uzasadnionych 
przypadkach, gdy rolnicy będący 
członkami posiadają dwie różne jednostki 
produkcyjne znajdujące się na różnych 
obszarach geograficznych;
c) dostarczania informacji wymaganych 
przez organizację producentów do celów 
statystycznych, w szczególności w 
odniesieniu do obszarów uprawnych, 
produkcji, plonów i sprzedaży 
bezpośredniej.
(2) Przepisy dotyczące zrzeszania się 
organizacji producentów muszą określać 
ponadto:
a) procedury związane z określaniem, 
przyjmowaniem i zmienianiem przepisów 
określonych w ust. 1;
b) zobowiązanie członków do wpłacania 
składek potrzebnych do finansowania 
organizacji producentów;
c) przepisy umożliwiające członkom 
będącym producentami demokratyczną 
kontrolę nad organizacją i jej decyzjami;
d) kary za naruszenie zobowiązań 
określonych w przepisach dotyczących 
zrzeszania się, w szczególności za 
zaleganie ze składkami lub naruszenie 
zasad ustalonych przez organizację 
producentów;
e) zasady przyjmowania nowych 
członków, w szczególności minimalny 
okres członkostwa, który musi wynosić co 
najmniej rok;
f) zasady prowadzenia rachunkowości i 
opracowywania budżetu niezbędne dla 
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funkcjonowania organizacji.
3. Uważa się, że w sprawach
gospodarczych organizacje producentów 
działają w imieniu i na rzecz swoich 
członków.

Or. de

Poprawka 1674
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106 a
Uznawanie organizacji producentów

1. Państwa członkowskie uznają jako 
organizacje producentów wszelkie 
podmioty prawne lub jasno określone 
części podmiotów prawnych, które 
wystąpiły o takie uznanie, pod warunkiem 
że:
а) spełniają wymogi określone w 
pierwszym akapicie art. 106 lit. b) i c);
b) osiągnęły minimalne progi określone 
przez zainteresowane państwa 
członkowskie w zakresie liczby członków 
i/lub wartości sprzedanej produkcji na 
obszarze, na którym prowadzą 
działalność;
c) istnieje wystarczający dowód na to, że 
są w stanie właściwie wykonywać swoją 
działalność zarówno pod względem ram 
czasowych, jak i efektywności, 
skutecznego udostępniania członkom 
pomocy w formie zasobów ludzkich, 
materialnych i technicznych oraz 
koncentracji podaży;
d) ich statut jest zgodny z lit. a), b) i c) 
niniejszego ustępu.
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2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, że organizacje producentów, 
które zostały uznane na mocy prawa 
krajowego przed dniem 1 stycznia 2014 r. 
i które spełniają warunki określone w ust. 
1 niniejszego artykułu, są uznawane za 
organizacje producentów zgodnie z art. 
106.
3. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, że organizacje producentów, 
które zostały uznane na mocy prawa 
krajowego przed dniem 1 stycznia 2014 r., 
lecz które nie spełniają warunków 
określonych w ust. 1 niniejszego artykułu, 
mogą kontynuować działalność na mocy 
prawa krajowego do dnia 1 stycznia 
2015 r.
4. Państwa członkowskie:
а) w okresie czterech miesięcy od złożenia 
przez organizację producentów 
wniosku i wszystkich stosownych 
dokumentów potwierdzających, podejmują 
decyzję dotyczącą uznania organizacji 
producentów; wniosek ten składany jest w 
państwie członkowskim, w którym 
organizacja ma siedzibę;
b) przeprowadzają w ustalonych przez 
siebie odstępach czasu kontrole, aby 
upewnić się, że uznane organizacje 
producentów stosują się do postanowień 
niniejszego rozdziału;
c) w przypadku niestosowania się do 
postanowień niniejszego rozdziału lub 
nieprawidłowości we wdrażaniu środków 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu nakładają na te 
organizacje i zrzeszenia określone przez 
siebie stosowne kary i w razie 
konieczności podejmują decyzję o 
cofnięciu uznania;
d) powiadamiają Komisję raz w roku i nie 
później niż do dnia 31 marca o każdej 
decyzji o przyznaniu, odmowie lub 
cofnięciu uznania podjętej w poprzednim 
roku kalendarzowym.
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Or. bg

Poprawka 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106a
Zrzeszenia producentów

Na wniosek państwa członkowskie uznają 
zrzeszenia producentów, które:
a) skupiają producentów z dowolnego 
spośród sektorów wymienionych w art. 1 
ust. 2;
b) powstały z inicjatywy producentów;
c) dążą do określonego celu, który może 
obejmować co najmniej jeden 
spośród następujących celów:
(i) optymalizacja kosztów produkcji oraz 
stabilizacja cen producenta;
(ii) prowadzenie badań nad 
zrównoważonymi metodami produkcji i 
rozwojem sytuacji rynkowej;
(iii) propagowanie i udzielanie pomocy 
technicznej w zakresie stosowania 
przyjaznych dla środowiska metod uprawy 
i technik produkcji;
(iv) zarządzanie produktami ubocznymi i 
odpadami, zwłaszcza w celu ochrony 
jakości wody, gleby i krajobrazu oraz 
zachowania różnorodności biologicznej 
lub sprzyjania jej;
(v) przyczynianie się do zrównoważonego 
wykorzystania zasobów naturalnych oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;
d) nie zajmują dominującej pozycji na 
danym rynku, chyba że jest to niezbędne 
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do wykonania celów art. 39 Traktatu.

Or. es

Uzasadnienie

WPR powinna sprzyjać koncentrowaniu podaży już na etapie produkcji, zachęcając do 
tworzenia organizacji producentów na wzór istniejących organizacji producentów owoców i 
warzyw. Należy także umożliwić producentom łączenie się z myślą o innych celach. Należy 
jednak rozróżnić „organizacje producentów” (których celem jest koncentrowanie podaży) i 
„zrzeszenia producentów” (które dążą do innych celów), by przyznawać im odmienną pomoc 
finansową.

Poprawka 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106a
Statut organizacji producentów owoców i 

warzyw
Statut organizacji producentów sektora 
owoców i warzyw wymaga od 
producentów będących jej członkami 
w szczególności:
a) wprowadzania całej ich produkcji do 
obrotu za pośrednictwem organizacji 
producentów;
b) wpłacania składek finansowych 
ustalonych w statucie na utworzenie i 
zasilanie funduszu operacyjnego, o 
którym mowa w art. 30.
2. Niezależnie od przepisów ust. 4 lit. a) 
jeżeli organizacja producentów na to 
zezwoli, a zezwolenie to jest zgodne z 
warunkami określonymi przez organizację 
producentów, producenci będący jej 
członkami mogą:
a) sprzedawać konsumentom 
bezpośrednio w gospodarstwach lub poza 
nimi tylko ustalony odsetek swojej 



AM\910137PL.doc 77/181 PE494.588v01-00

PL

produkcji lub produktów w celu 
zaspokojenia potrzeb osobistych; 
wspomniany odsetek, wynoszący 
minimum 10%, ustalają państwa 
członkowskie;
b) wprowadzać do obrotu, bezpośrednio 
lub za pośrednictwem innej organizacji 
producentów wskazanej przez ich własną 
organizację, produkty w ilościach 
marginalnych w stosunku do wielkości 
produkcji, którą może wprowadzić do 
obrotu ich organizacja;
c) wprowadzać do obrotu, bezpośrednio 
zakresie lub za pośrednictwem innej 
organizacji producentów wskazanej przez 
ich własną organizację, produkty, które ze 
względu na swoje właściwości nie 
odpowiadają co do zasady działalności 
handlowej ich własnej organizacji.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla specyfikę sektora owoców i warzyw. Jest ona spójna z poprawką 
sprawozdawcy nr 301 i może być do niej dodana jako ust. 4.

Poprawka 1677
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106a
Wymogi, normy i uznanie organizacji 

producentów przetworzonych owoców i 
warzyw

1. Państwa członkowskie uznają za 
organizacje producentów sektora owoców 
i warzyw oraz przetworzonych owoców i 
warzyw wszelkie podmioty prawne lub 
jasno określone części podmiotów 
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prawnych, które wystąpiły o takie uznanie 
i powstały z inicjatywy producentów co 
najmniej jednego spośród produktów 
wymienionych w załączniku XX oraz 
spełniają następujące warunki:
a) stosują przyjazne dla środowiska 
metody uprawy, technologie produkcji i 
praktyki gospodarowania odpadami,
zwłaszcza w celu ochrony jakości wody, 
gleby i krajobrazu oraz zachowania lub 
stymulowania różnorodności biologicznej, 
a także dążą do celu, jakim jest 
koncentrowanie podaży i wprowadzanie 
na rynek produktów pochodzących od ich 
członków;
b) zapewniają planowanie i 
dostosowywanie produkcji do popytu, 
zwłaszcza w odniesieniu do jakości i 
ilości;
c) optymalizują koszty produkcji oraz 
stabilizują ceny produkcji;
d) podnoszą wartość handlową produkcji, 
w tym dzięki jej przetworzeniu.
2. Państwa członkowskie uznają 
organizacje producentów owoców i 
warzyw, jeżeli spełniają one również 
następujące warunki:
a) posiadają minimalną liczbę członków i 
osiągają minimalną wielkość lub wartość 
produkcji, którą można wprowadzić do 
obrotu, i są w stanie odpowiednio to 
udowodnić, przy czym wielkości te 
określają państwa członkowskie;
b) dają wystarczające gwarancje, że są w 
stanie właściwie prowadzić działalność, 
zarówno pod względem ram czasowych, 
jak i skuteczności i koncentracji podaży; 
w tym celu państwa członkowskie mogą 
określić, które z produktów lub grup 
produktów wymienionych w art. … 
powinny wchodzić w zakres działania 
organizacji producentów;
c) rzeczywiście umożliwiają swoim 
członkom uzyskanie niezbędnego 
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wsparcia technicznego w zakresie 
stosowania przyjaznych dla środowiska 
praktyk uprawy;
d) w razie potrzeby rzeczywiście 
udostępniają swoim członkom środki 
techniczne umożliwiające zbiór, 
przechowywanie, pakowanie i 
wprowadzanie do obrotu ich produktów;
e) zapewniają właściwe zarządzanie 
działalnością pod względem handlowym 
i rachunkowym;
f) nie zajmują dominującej pozycji na 
danym rynku, chyba że jest to niezbędne 
do wykonania celów art. 33 Traktatu.
3. Statut organizacji producentów owoców 
i warzyw zobowiązuje należących do niej 
producentów do:
a) stosowania przyjętych przez organizację 
producentów zasad sprawozdawczości 
produkcyjnej, produkcji, wprowadzania 
do obrotu i ochrony środowiska;
b) przynależności tylko do jednej 
organizacji producentów, jeśli chodzi o 
produkcję w danym gospodarstwie 
dowolnego spośród produktów 
wymienionych w art. 122 lit. a) ppkt (iii);
c) wprowadzania całej swojej produkcji do 
obrotu za pośrednictwem tej organizacji 
producentów;
d) dostarczania informacji wymaganych 
przez organizację producentów do celów 
statystycznych, a dotyczących w 
szczególności powierzchni uprawy, 
zbiorów, wydajności i sprzedaży 
bezpośredniej;
e) wpłacania składek finansowych 
ustalonych w statucie na tworzenie i 
zasilanie funduszu operacyjnego, o 
którym mowa w art. 103b.
4. Niezależnie od przepisów ust. 1 lit. c) 
jeżeli organizacja producentów na to 
zezwoli, a zezwolenie to jest zgodne z 
warunkami określonymi przez organizację 
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producentów, producenci będący jej 
członkami mogą:
a) sprzedawać konsumentom 
bezpośrednio w gospodarstwach lub poza 
nimi tylko ustalony odsetek swojej 
produkcji lub produktów w celu 
zaspokojenia potrzeb osobistych; 
wspomniany odsetek, wynoszący 
minimum 10%, ustalają państwa 
członkowskie;
b) wprowadzać do obrotu, bezpośrednio 
lub za pośrednictwem innej organizacji 
producentów wskazanej przez ich własną 
organizację, produkty w ilościach 
marginalnych w stosunku do wielkości 
produkcji, którą może wprowadzić do 
obrotu ich organizacja;
c) wprowadzać do obrotu – we własnym 
zakresie lub za pośrednictwem innej 
organizacji producentów wyznaczonej 
przez ich własną organizację – produkty, 
które ze względu na swoje właściwości co 
do zasady nie są objęte działalnością 
handlową danej organizacji producentów.
5. Statut organizacji producentów określa 
ponadto:
a) procedury określania, przyjmowania i 
zmiany przepisów, o których mowa w ust. 
1;
b) zobowiązanie członków do wpłacania 
składek na finansowanie organizacji 
producentów;
c) przepisy gwarantujące producentom 
będącym jej członkami demokratyczną 
kontrolę organizacji i jej decyzji;
d) kary za naruszenie obowiązków 
statutowych, zwłaszcza za niepłacenie 
składek finansowych, lub za naruszenie 
przepisów ustalonych przez organizację 
producentów;
e) zasady przyjmowania nowych 
członków, zwłaszcza minimalny okres 
członkostwa;
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f) zasady rachunkowe i budżetowe 
niezbędne do funkcjonowania organizacji.
6. Uważa się, że w kwestiach 
ekonomicznych organizacje producentów 
sektora owoców i warzyw działają w 
imieniu i na rzecz swoich członków.
7. W odniesieniu do uznawania 
organizacji producentów owoców i 
warzyw państwa członkowskie:
a) w terminie trzech miesięcy od złożenia 
przez organizację producentów wniosku i 
wszystkich stosownych dokumentów 
potwierdzających podejmują decyzję w 
sprawie uznania organizacji 
producentów;
b) w regularnych odstępach czasu 
przeprowadzają kontrole, aby upewnić się, 
czy organizacje producentów spełniają 
wymogi określone w niniejszym rozdziale, 
a w przypadku niespełnienia tych 
wymogów lub nieprawidłowości 
dotyczących przepisów zawartych w 
niniejszym rozporządzeniu nakładają kary 
na te organizacje i w razie potrzeby 
wycofują ich uznanie;
c) raz w roku powiadamiają Komisję o 
wszystkich decyzjach dotyczących 
uznania, odmowy uznania lub wycofania 
uznania.

Or. es

Uzasadnienie

Chcemy uniknąć pominięcia przepisów o zasadniczym znaczeniu dla sektora owoców i 
warzyw.

Poprawka 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 106b
Uznanie organizacji producentów owoców 

i warzyw
Państwa członkowskie uznają za 
organizacje producentów w sektorze 
owoców i warzyw wszelkie podmioty 
prawne lub jasno określone części 
podmiotów prawnych, które wystąpiły 
o takie uznanie, pod warunkiem że:
a) ich celem jest stosowanie przyjaznych 
dla środowiska zasad uprawy, technologii 
produkcji i praktyk gospodarowania 
odpadami, zwłaszcza w celu ochrony 
jakości wody, gleby i krajobrazu oraz 
zachowania lub stymulowania 
różnorodności biologicznej, oraz 
przestrzegają one wymogów określonych 
w art. 106, 106c i 106d i są w stanie to 
udowodnić;
b) rzeczywiście umożliwiają swoim 
członkom uzyskanie niezbędnego 
wsparcia technicznego w zakresie 
stosowania przyjaznych dla środowiska 
praktyk uprawy;
c) w razie potrzeby rzeczywiście 
udostępniają swoim członkom środki 
techniczne umożliwiające zbiór, 
przechowywanie, pakowanie i 
wprowadzanie do obrotu ich produktów;
d) zapewniają właściwe zarządzanie swoją 
działalnością pod względem handlowym 
i rachunkowym.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta jest spójna z poprawką sprawozdawcy nr 302 i może być do niej dodana jako 
ust. 5.
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Poprawka 1679
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 107 skreślony
Zrzeszenia organizacji producentów
W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają zrzeszenia 
organizacji producentów każdego z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które powstały z inicjatywy uznanych 
organizacji producentów.
Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych na 
podstawie art. 114 zrzeszenia organizacji 
producentów mogą realizować 
którekolwiek z działań lub pełnić 
którąkolwiek z funkcji przypisanych 
organizacji producentów.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość dodana zrzeszeń organizacji producentów jest zdecydowanie niewielka. Jednocześnie 
ryzyko, jakie ich powstanie pociąga za sobą pod względem zbytniej koncentracji na rynku, jest 
wysokie. Dlatego proponuje się skreślenie możliwości zrzeszeń organizacji producentów.

Poprawka 1680
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają zrzeszenia 
organizacji producentów każdego z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które powstały z inicjatywy uznanych 
organizacji producentów.

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
zrzeszenia organizacji producentów z
konkretnych sektorów wymienionych 
w art. 1 ust. 2, które powstały z inicjatywy 
uznanych organizacji producentów.
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Or. en

Poprawka 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają zrzeszenia 
organizacji producentów każdego z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które powstały z inicjatywy uznanych 
organizacji producentów.

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
zrzeszenia organizacji producentów 
każdego z sektorów wymienionych w art. 1 
ust. 2, które powstały z inicjatywy 
uznanych organizacji producentów.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć wybór, czy uznają zrzeszenia organizacji producentów, 
czy nie.

Poprawka 1682
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają zrzeszenia 
organizacji producentów każdego z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które powstały z inicjatywy uznanych 
organizacji producentów.

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
zrzeszenia organizacji producentów 
każdego z sektorów wymienionych w art. 1 
ust. 2, które powstały z inicjatywy 
uznanych organizacji producentów.

Or. lv

Poprawka 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają zrzeszenia 
organizacji producentów każdego z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które powstały z inicjatywy uznanych 
organizacji producentów.

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
zrzeszenia organizacji producentów 
każdego z sektorów wymienionych w art. 1 
ust. 2, które powstały z inicjatywy 
uznanych organizacji producentów.

Or. en

Poprawka 1684
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają zrzeszenia 
organizacji producentów każdego z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które powstały z inicjatywy uznanych 
organizacji producentów.

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
zrzeszenia organizacji producentów 
każdego z sektorów wymienionych w art. 1 
ust. 2, które powstały z inicjatywy 
uznanych organizacji producentów.

Or. en

Uzasadnienie

Uznanie zrzeszeń organizacji producentów nie powinno być obowiązkowe, lecz powinno 
zostać pozostawione do decyzji każdego państwa członkowskiego. Takie podejście jest zgodne 
z zasadą pomocniczości i pozwala państwom członkowskim na ocenę tych zrzeszeń w oparciu 
o szczególne warunki krajowe.

Poprawka 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają zrzeszenia 
organizacji producentów każdego z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które powstały z inicjatywy uznanych 
organizacji producentów.

Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, 
w odpowiedzi na złożony wniosek państwa 
członkowskie mogą uznać zrzeszenia 
organizacji producentów każdego 
z sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które powstały z inicjatywy uznanych 
organizacji producentów.

Państwa członkowskie nie uznają 
zrzeszenia organizacji producentów, które 
zajmuje dominującą pozycję na danym 
rynku, chyba że jest to niezbędne do 
realizacji celów art. 39 Traktatu.

Or. en

Poprawka 1686
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają zrzeszenia 
organizacji producentów każdego z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które powstały z inicjatywy uznanych 
organizacji producentów.

1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, 
w odpowiedzi na złożony wniosek państwa 
członkowskie uznają zrzeszenia organizacji 
producentów z sektora owoców i warzyw i 
mogą uznać, w odpowiedzi na złożony 
wniosek, zrzeszenia organizacji 
producentów z innych sektorów, które 
powstały z inicjatywy uznanych 
organizacji producentów.

Or. en

Poprawka 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zezwolić 
uznanej organizacji producentów lub 
uznanemu zrzeszeniu organizacji 
producentów na outsourcing 
któregokolwiek z działań (oprócz 
produkcji), włącznie z outsourcingiem do 
jednostek zależnych, pod warunkiem że 
dostarczą one odnośnemu państwu 
członkowskiemu wystarczających 
dowodów, że jest to właściwy sposób na 
osiągnięcie celów danej organizacji 
producentów lub danego zrzeszenia 
organizacji producentów, oraz że 
organizacja producentów lub zrzeszenie 
organizacji producentów pozostaje 
odpowiedzialne za zapewnienie 
przeprowadzania działań będących 
przedmiotem outsourcingu i za całkowitą 
kontrolę zarządzania i nadzór nad umową 
handlową na prowadzenie odnośnej 
działalności. W szczególności organizacja 
lub zrzeszenie muszą zachować prawo do 
wydawania wiążących instrukcji swoim 
agentom w odniesieniu do działań im 
powierzonych.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość outsourcingu działań przez organizacje producentów jest ważną zasadą, która 
powinna być włączona do aktu podstawowego. Outsourcing to dziedzina, która powoduje 
znaczne trudności w praktyce, i dlatego akt podstawowy powinien zawierać zasadę, że 
organizacje producentów powinny nadal być odpowiedzialne za wydajne wykonywanie zadań, 
które zlecają na zewnątrz oraz za ich kontrolę. Te zasady powinny mieć zastosowanie do 
outsourcingu przez organizacje producentów ze wszystkich sektorów.

Poprawka 1688
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2



PE494.588v01-00 88/181 AM\910137PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych na 
podstawie art. 114 zrzeszenia organizacji 
producentów mogą realizować 
którekolwiek z działań lub pełnić 
którąkolwiek z funkcji przypisanych
organizacji producentów.

Zrzeszenia organizacji producentów mogą 
realizować którekolwiek z celów
organizacji producentów, określonych w 
art. 106.

Or. en

Poprawka 1689
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych na 
podstawie art. 114 ust. 1 zrzeszenia 
organizacji producentów mogą realizować 
którekolwiek z działań lub pełnić 
którąkolwiek z funkcji przypisanych 
organizacji producentów.

Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych na 
podstawie art. 114 ust. 1 zrzeszenia 
organizacji producentów mogą realizować 
którekolwiek z działań lub pełnić 
którąkolwiek z funkcji przypisanych 
organizacji producentów, w tym korzystać 
z możliwości finansowania funduszu 
operacyjnego i zarządzania programami 
operacyjnymi członków organizacji 
producentów.

Or. it

Poprawka 1690
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych na 
podstawie art. 114 ust. 1 zrzeszenia 
organizacji producentów mogą realizować 

Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych na 
podstawie art. 114 ust. 1 zrzeszenia 
organizacji producentów mogą realizować 
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którekolwiek z działań lub pełnić 
którąkolwiek z funkcji przypisanych 
organizacji producentów.

którekolwiek z działań lub pełnić 
którąkolwiek z funkcji przypisanych 
organizacji producentów, w tym korzystać 
z możliwości finansowania funduszu 
operacyjnego i zarządzania programem 
operacyjnym.

Or. it

Poprawka 1691
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych na 
podstawie art. 114 zrzeszenia organizacji 
producentów mogą realizować 
którekolwiek z działań lub pełnić 
którąkolwiek z funkcji przypisanych 
organizacji producentów.

Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych na 
podstawie art. 114 zrzeszenia organizacji 
producentów mogą realizować 
którekolwiek z działań lub pełnić 
którąkolwiek z funkcji przypisanych 
organizacji producentów, uwzględniając 
także możliwości finansowania funduszu 
operacyjnego i zarządzanie programem 
operacyjnym.

Or. pt

Poprawka 1692
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrzeszenia organizacji producentów są 
uprawnione do stosowania prywatnego 
zarządzania podażą zgodnie z art. 17a.

Or. es
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Uzasadnienie

Należy poprawić obecne mechanizmy interwencji i zarządzania rynkami, uzupełniając je o 
instrumenty zapobiegające zakłóceniom na rynku i szczególne instrumenty zarządzania 
podażą, które łącznie powinny stanowić siatkę ochronną zabezpieczającą rolników przed 
nadmiernymi wahaniami cen i umożliwiać osiągnięcie głównego strategicznego celu WPR, a 
mianowicie bezpieczeństwa żywnościowego i utrzymania odpowiedniego poziomu dochodów 
rolników.

Poprawka 1693
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrzeszenia organizacji producentów są 
uprawnione do stosowania prywatnego 
zarządzania podażą zgodnie z art. 17a.

Or. es

Poprawka 1694
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrzeszenia organizacji producentów mogą 
wykonywać którekolwiek z działań lub 
funkcji organizacji producentów. Mogą 
zarządzać własnym programem 
operacyjnym, a w stosownym przypadku 
własnym funduszem operacyjnym. Te 
programy operacyjne mogą być pełne lub 
częściowe i podlegają one przepisom 
wykonawczym, które określi Komisja.

Or. es
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Uzasadnienie

Ze względu na znaczenie dostosowania produkcji do potrzeb popytu i skoncentrowania 
podaży w celu zastosowania systemów wspólnego wprowadzania na rynek związane z nimi 
wsparcie powinno być zawarte w rozporządzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynku, a 
nie w przepisach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, co proponuje KE, jeżeli dostępny 
będzie wystarczający budżet. W każdym razie uważamy proponowane zachęty za 
niewystarczające, by osiągnąć lepszą pozycję negocjacyjną producentów w łańcuchu 
wartości.

Poprawka 1695
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 107 a
Przepisy dotyczące zrzeszania się 
organizacji producentów
1. Przepisy dotyczące zrzeszania się 
organizacji producentów z sektora 
owoców i warzyw wymagają od 
producentów będących jej członkami 
w szczególności:
a) stosowania przepisów przyjętych przez 
organizację producentów dotyczących 
sprawozdawczości produkcyjnej, 
produkcji, wprowadzania do obrotu i 
ochrony środowiska;
b) przynależności, z tytułu wytwarzania 
produktu wymienionego w art. 122 lit. a) 
ppkt (iii) w danym gospodarstwie, tylko do 
jednej organizacji producentów;
c) wprowadzania do obrotu całej 
wspomnianej produkcji za pośrednictwem 
organizacji producentów;
d) dostarczania informacji wymaganych 
przez organizację producentów do celów 
statystycznych, w szczególności 
w odniesieniu do obszarów uprawnych, 
wielkości plonów, rentowności i sprzedaży 
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bezpośredniej;
e) wpłacania składek finansowych 
ustalonych w ramach przepisów 
dotyczących zrzeszania się, 
przeznaczonych na 
tworzenie i uzupełnianie funduszu 
operacyjnego przewidzianego w art. 103b.
2. Niezależnie od przepisów ust. 1 lit. c), 
w przypadku gdy organizacja 
producentów udzieliła zezwolenia i gdy 
jest to zgodne z przepisami i warunkami 
określonymi przez organizację 
producentów, producenci będący 
członkami mogą:
a) sprzedawać konsumentom na ich 
własne potrzeby nie więcej niż określoną 
część ich produkcji lub produktów 
bezpośrednio w gospodarstwach lub poza 
nimi, przy czym część kwalifikująca się do 
takiej sprzedaży jest ustalana przez 
państwa członkowskie na poziomie co 
najmniej 10 %;
b) wprowadzać do obrotu – we własnym 
zakresie lub za pośrednictwem innej 
organizacji producentów wyznaczonej 
przez ich własną organizację – produkty 
w ilościach, które mają charakter 
marginalny w stosunku do wielkości 
produkcji danej organizacji przeznaczonej 
do obrotu;
c) wprowadzać do obrotu – we własnym 
zakresie lub za pośrednictwem innej 
organizacji producentów wyznaczonej 
przez ich własną organizację – produkty, 
które ze względu na swoje właściwości 
zwykle nie są objęte działalnością 
handlową danej organizacji producentów.
3. Przepisy dotyczące zrzeszania się 
organizacji producentów określają 
ponadto:
a) procedury związane z określaniem, 
przyjmowaniem i zmienianiem przepisów 
określonych w ust. 1;
b) zobowiązanie członków do wpłacania 
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składek potrzebnych do finansowania 
organizacji producentów;
c) przepisy umożliwiające członkom 
będącym producentami kontrolę 
organizacji i jej decyzji;
d) kary za naruszenie zobowiązań 
określonych w przepisach dotyczących 
zrzeszania się, w szczególności za 
zaleganie ze składkami lub naruszenie 
zasad ustalonych przez organizację 
producentów;
e) zasady przyjmowania nowych 
członków, w szczególności minimalny 
okres członkostwa;
f) zasady prowadzenia rachunkowości i 
opracowywania budżetu niezbędne dla 
funkcjonowania organizacji.
4. Uważa się, że organizacje producentów 
z sektora owoców i warzyw działają 
w imieniu swoich członków oraz 
reprezentują ich interesy w sprawach 
gospodarczych.

Artykuł 107 b
Uznawanie

1. Państwa członkowskie uznają za 
organizacje producentów z sektora 
owoców i warzyw wszelkie podmioty 
prawne lub jasno określone części 
podmiotów prawnych, które wystąpiły o 
takie uznanie, pod warunkiem że:
a) mają one za cel stosowanie przyjaznych 
dla środowiska zasad uprawy, technologii 
produkcji i zasad gospodarki ściekami, 
w szczególności w celu ochrony jakości 
zasobów wody, gleby i krajobrazu oraz 
zachowania lub stymulacji różnorodności 
biologicznej, oraz przestrzegają wymogów 
określonych w art. 122 i 125a i są w stanie 
odpowiednio to udowodnić;
b) posiadają minimalną liczbę 
członków i skupiają minimalną wielkość 
lub wartość produkcji przeznaczonej do 
obrotu, którą określają państwa 
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członkowskie, oraz są w stanie 
odpowiednio to udowodnić;
c) istnieją wystarczające dowody na to, że 
są one w stanie właściwie prowadzić swoją 
działalność, zarówno pod względem ram 
czasowych, jak i skuteczności i 
koncentracji dostaw; w tym celu państwa 
członkowskie mogą określić, które 
z produktów lub grup produktów 
wymienionych w art. 122 lit. a) ppkt (iii) 
powinny wchodzić w zakres działania 
organizacji producentów;
d) skutecznie umożliwiają one swoim 
członkom uzyskanie wsparcia 
technicznego w zakresie stosowania 
przyjaznych dla środowiska metod 
uprawy;
e) w razie potrzeby skutecznie zapewniają 
one swoim członkom środki techniczne 
umożliwiające zbiór, przechowywanie, 
pakowanie i wprowadzanie do obrotu ich 
produktów;
f) zapewniają one właściwe zarządzanie 
swoją działalnością 
handlową i księgowością; oraz
g) nie zajmują one dominującej pozycji na 
danym rynku, chyba że jest to niezbędne 
do realizacji celów art. 33 Traktatu.
2. Państwa członkowskie:
a) w okresie trzech miesięcy od złożenia 
przez organizację producentów wniosku 
wraz z wszystkimi stosownymi 
dokumentami potwierdzającymi, 
podejmują decyzję dotyczącą uznania 
organizacji producentów;
b) w regularnych odstępach czasu 
przeprowadzają kontrole, aby upewnić się, 
czy organizacje producentów spełniają 
wymogi określone w niniejszym rozdziale, 
a w przypadku niespełnienia tych 
wymogów lub nadużyć dotyczących 
przepisów zawartych w niniejszym 
rozporządzeniu nakładają kary na te 
organizacje i, jeśli to konieczne, wycofują 
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ich uznanie;
c) raz na rok powiadamiają Komisję o 
każdej decyzji dotyczącej uznania, 
odmowy lub wycofania uznania.
Zrzeszanie się organizacji producentów z 
sektora owoców i warzyw
Zrzeszenie organizacji producentów z 
sektora owoców i warzyw powstaje 
z inicjatywy uznanych organizacji 
producentów i może realizować 
którekolwiek z działań przypisanych 
organizacji producentów, o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu. W tym celu 
państwa członkowskie mogą uznać, 
w odpowiedzi na złożony wniosek, 
zrzeszenie organizacji producentów, 
jeżeli:
a) dane państwo członkowskie uważa, że 
odnośne zrzeszenie jest zdolne do 
skutecznej realizacji tych działań; oraz
b) zrzeszenie nie zajmuje dominującej 
pozycji na danym rynku, chyba że jest to 
niezbędne do wykonania celów art. 33 
Traktatu.
Artykuł 125a ust. 4 stosuje się 
odpowiednio.

Or. en

Poprawka 1696
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
międzybranżowe każdego z sektorów 
wymienionych w art. 1 ust. 2, które:

1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje międzybranżowe
z konkretnego sektora wymienionego
w art. 1 ust. 2, które:
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Or. en

Poprawka 1697
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
międzybranżowe każdego z sektorów 
wymienionych w art. 1 ust. 2, które:

1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje międzybranżowe każdego 
z sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które:

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć wybór, czy uznają organizacji międzybranżowe, czy nie. 
Nawet jeśli spełnione są pewne kryteria, państwa członkowskie nie powinny być zmuszane do 
uznania tych organizacji.

Poprawka 1698
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
międzybranżowe każdego z sektorów 
wymienionych w art. 1 ust. 2, które:

1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje międzybranżowe każdego 
z sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które:

Or. en

Poprawka 1699
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
międzybranżowe każdego z sektorów 
wymienionych w art. 1 ust. 2, które:

1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje międzybranżowe każdego 
z sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które:

Or. en

Uzasadnienie

Uznanie organizacji międzybranżowych nie powinno być obowiązkowe, lecz powinno zostać 
pozostawione do decyzji każdego państwa członkowskiego. Takie podejście jest zgodne z 
zasadą pomocniczości i pozwala państwom członkowskim na ocenę tych organizacji w 
oparciu o szczególne warunki krajowe.

Poprawka 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
międzybranżowe każdego z sektorów 
wymienionych w art. 1 ust. 2, które:

1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje międzybranżowe każdego 
z sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które:

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy nakładać na państwa członkowskie wymogu uznawania organizacji 
międzybranżowych. Niejasny pozostaje cel takiego obowiązku uznawania, a konsekwencje są 
niemożliwe do przewidzenia. Wszystkie inicjatywy polityczne w zakresie łańcucha dostaw 
żywności powinny mieć charakter dobrowolny.

Poprawka 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
międzybranżowe każdego z sektorów 
wymienionych w art. 1 ust. 2, które:

1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie mogą uznać
organizacje międzybranżowe każdego 
z sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 
które:

Or. en

Poprawka 1702
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
międzybranżowe każdego z sektorów
wymienionych w art. 1 ust. 2, które:

1. W odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
międzybranżowe z sektora owoców i 
warzyw i mogą uznać w odpowiedzi na 
złożony wniosek organizacje producentów
z innych sektorów, które:

Or. en

Poprawka 1703
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skupiają przedstawicieli działalności 
gospodarczej związanej z produkcją,
handlem lub przetwórstwem produktów 
jednego sektora lub kilku sektorów;

a) skupiają przedstawicieli działalności 
gospodarczej związanej z produkcją
produktów z danego sektora oraz z 
przynajmniej jednym z etapów łańcucha 
dostaw jak np. przetwórstwem lub 
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handlem, a także dystrybucją;

Or. en

Poprawka 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skupiają przedstawicieli działalności 
gospodarczej związanej z produkcją, 
handlem lub przetwórstwem produktów 
jednego sektora lub kilku sektorów;

a) skupiają przedstawicieli działalności 
gospodarczej związanej z produkcją oraz z 
co najmniej jednym z następujących 
etapów łańcucha dostaw: przetwórstwem 
lub handlem, w tym dystrybucją;

Or. es

Poprawka 1705
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skupiają przedstawicieli działalności 
gospodarczej związanej z produkcją, 
handlem lub przetwórstwem produktów 
jednego sektora lub kilku sektorów;

a) skupiają przedstawicieli działalności 
gospodarczej związanej z produkcją oraz z 
co najmniej jednym z następujących 
etapów łańcucha dostaw: przetwórstwo 
lub wprowadzanie do obrotu, w tym 
dystrybucja, produktów jednego sektora 
lub kilku sektorów;

Or. fr

Uzasadnienie

Jedynie interwencja organu publicznego jako instancji regulacyjnej będzie mogła dostosować 
podaż do popytu oraz skutecznie walczyć ze zmiennością cen surowców rolniczych, co 
pozwoli uchronić poszczególne sektory rolnictwa od zapowiadanego upadku.
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Poprawka 1706
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) obejmują co najmniej jeden region w 
Unii, reprezentując tym samym znaczny 
procent działalności gospodarczej w 
sektorze;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczny jest przepis mówiący o tym, że organizacje międzybranżowe mogą również 
obejmować więcej niż jeden region w Unii, aby móc dostosować jednolitą WORR do pakietu 
w sprawie mleka.

Poprawka 1707
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) obejmują co najmniej jeden region w 
Unii, reprezentując tym samym znaczny 
procent działalności gospodarczej w 
sektorze;

Or. en

Poprawka 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) powstały z inicjatywy wszystkich lub 
niektórych organizacji lub zrzeszeń, które 
je tworzą;

b) powstały z inicjatywy wszystkich lub 
niektórych przedstawicieli, o których 
mowa w lit. a);

Or. es

Poprawka 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dążą do określonego celu, który może 
obejmować co najmniej jeden 
spośród następujących celów:

c) dążą do określonego celu, który może 
obejmować jeden spośród następujących 
celów:

Or. en

Poprawka 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku, między innymi poprzez 
publikację danych statystycznych na temat 
cen, wielkości i czasu trwania zawartych 
wcześniej umów oraz poprzez dostarczanie 
analiz potencjalnego rozwoju sytuacji na 
rynku na poziomie regionalnym lub 
krajowym;

(i) publikacja badań rynkowych i danych 
statystycznych na temat cen i wielkości 
oraz poprzez dostarczanie analiz rozwoju 
sytuacji na rynku;

Or. en
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Poprawka 1711
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku, między innymi poprzez 
publikację danych statystycznych na temat 
cen, wielkości i czasu trwania zawartych 
wcześniej umów oraz poprzez dostarczanie 
analiz potencjalnego rozwoju sytuacji na 
rynku na poziomie regionalnym lub 
krajowym;

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku i dostarczanie analiz 
potencjalnego rozwoju sytuacji na rynku na 
poziomie regionalnym lub krajowym;

Or. en

Uzasadnienie

Publikacja danych rynkowych to kwestia skomplikowana pod względem zasad konkurencji. W 
każdym przypadku z osobna należy postanowić, czy publikacja niektórych danych jest 
dozwolona, czy nie.

Poprawka 1712
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku, między innymi poprzez
publikację danych statystycznych na temat 
cen, wielkości i czasu trwania zawartych 
wcześniej umów oraz poprzez dostarczanie 
analiz potencjalnego rozwoju sytuacji na 
rynku na poziomie regionalnym lub 
krajowym;

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku poprzez dostarczanie 
analiz potencjalnego rozwoju sytuacji na 
rynku na poziomie regionalnym lub 
krajowym;

Or. en
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Poprawka 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku, między innymi poprzez 
publikację danych statystycznych na temat 
cen, wielkości i czasu trwania zawartych 
wcześniej umów oraz poprzez dostarczanie 
analiz potencjalnego rozwoju sytuacji na 
rynku na poziomie regionalnym lub
krajowym;

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku, między innymi poprzez 
publikację danych statystycznych na temat 
cen, wielkości i czasu trwania zawartych 
wcześniej umów oraz poprzez dostarczanie 
analiz potencjalnego rozwoju sytuacji na 
rynku na poziomie regionalnym, krajowym
lub międzynarodowym, przez ustalenie 
wskaźników odniesienia, aby wszyscy 
członkowie organizacji mogli otrzymywać 
przynajmniej ponoszone koszty produkcji, 
i by w ten sposób zagwarantować 
rentowność wszystkim stronom należącym 
do organizacji lub unikać sprzedaży ze 
stratą;

Or. es

Poprawka 1714
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku, między innymi poprzez 
publikację danych statystycznych na temat 
cen, wielkości i czasu trwania zawartych 
wcześniej umów oraz poprzez dostarczanie 
analiz potencjalnego rozwoju sytuacji na 
rynku na poziomie regionalnym lub 
krajowym;

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku, między innymi poprzez 
publikację danych statystycznych na temat 
cen, wielkości i czasu trwania zawartych 
wcześniej umów oraz poprzez dostarczanie 
analiz potencjalnego rozwoju sytuacji na 
rynku wewnętrznym i w krajach trzecich;

Or. fr
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Poprawka 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) udzielanie pomocy, której celem jest 
lepsza koordynacja sposobu, w jaki 
produkty są wprowadzane do obrotu, w 
szczególności poprzez badania rynku i 
analizy rynkowe;

(ii) lepsze koordynowanie wprowadzania
do obrotu, np. przez:

Or. en

Poprawka 1716
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) udzielanie pomocy, której celem jest 
lepsza koordynacja sposobu, w jaki 
produkty są wprowadzane do obrotu, w 
szczególności poprzez badania rynku i 
analizy rynkowe;

(ii) udzielanie pomocy, której celem jest 
lepsza koordynacja sposobu, w jaki 
produkty są wprowadzane do obrotu, 
poprzez badania rynku i analizy rynkowe;

Or. en

Uzasadnienie

Nadanie większych uprawnień organizacjom międzybranżowym mogłoby ponownie 
wprowadzić mechanizm zarządzania rynkiem przez ustanowienie organów, które ograniczają 
produkcję, ustalają ceny i chronią przed konkurencją. Byłoby to sprzeczne z wysiłkami 
podejmowanymi w celu stworzenia polityki bardziej ukierunkowanej na rynek w sektorze 
rolnym, potencjalnie może prowadzić do upaństwowienia polityki lub – co gorsza – do 
naruszenia postanowień traktatowych dotyczących jednolitego rynku. Ważne jest zatem 
ograniczenie i jasne zdefiniowanie działań i funkcjonowania organizacji międzybranżowych.
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Poprawka 1717
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) udzielanie pomocy, której celem jest 
lepsza koordynacja sposobu, w jaki 
produkty są wprowadzane do obrotu, w 
szczególności poprzez badania rynku i 
analizy rynkowe;

(ii) udzielanie pomocy, której celem jest 
lepsza koordynacja sposobu, w jaki 
produkty są wprowadzane do obrotu, w 
szczególności poprzez badania rynku i 
analizy rynkowe, w tym opracowanie 
wskaźników uwzględniających koszty, 
zwłaszcza koszty środków produkcji 
częściowo odpowiedzialne za zakłócenia w 
funkcjonowaniu łańcucha dostaw, a także 
tendencje i rozwój sytuacji na rynku;

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby rynek dysponował odniesieniem w dziedzinie cen, z uwzględnieniem 
poszczególnych czynników, w tym etapów poprzedzających, nawet jeśli odniesienie to nie 
może być stosowane przymusowo.

Poprawka 1718
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) sporządzanie znormalizowanych 
formularzy umów zgodnych z przepisami 
Unii;

skreślony

Or. en

Poprawka 1719
Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) sporządzanie znormalizowanych 
formularzy umów zgodnych z przepisami 
Unii;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nadanie większych uprawnień organizacjom międzybranżowym mogłoby ponownie 
wprowadzić mechanizm zarządzania rynkiem przez ustanowienie organów, które ograniczają 
produkcję, ustalają ceny i chronią przed konkurencją. Byłoby to sprzeczne z wysiłkami 
podejmowanymi w celu stworzenia polityki bardziej ukierunkowanej na rynek w sektorze 
rolnym, potencjalnie może prowadzić do upaństwowienia polityki lub – co gorsza – do 
naruszenia postanowień traktatowych dotyczących jednolitego rynku. Ważne jest zatem 
ograniczenie i jasne zdefiniowanie działań i funkcjonowania organizacji międzybranżowych.

Poprawka 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) pełniejsze wykorzystanie potencjału 
produktów;

skreślony

Or. en

Poprawka 1721
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) pełniejsze wykorzystanie potencjału 
produktów;

(iv) pełniejsze wykorzystanie potencjału 
produktów i opracowywanie inicjatyw 



AM\910137PL.doc 107/181 PE494.588v01-00

PL

mających zwiększyć konkurencyjność i 
innowacyjność gospodarczą;

Or. en

Poprawka 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) pełniejsze wykorzystanie potencjału 
produktów;

(iv) pełniejsze wykorzystanie potencjału 
produktów i produktów ubocznych, w tym 
do zastosowań pozarolniczych lub 
spożywczych;

Or. fr

Poprawka 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) dostarczanie informacji i prowadzenie 
badań niezbędnych do racjonalizacji i 
usprawnienia produkcji oraz 
dostosowania jej pod kątem produktów 
bardziej odpowiadających wymaganiom 
rynku oraz gustom i oczekiwaniom 
konsumentów, w szczególności 
w odniesieniu do jakości produktu, w tym 
szczególne właściwości produktów o 
chronionej nazwie pochodzenia lub o 
chronionym oznaczeniu geograficznym, 
i ochrony środowiska;

skreślony

Or. en
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Poprawka 1724
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) dostarczanie informacji i prowadzenie 
badań niezbędnych do racjonalizacji i 
usprawnienia produkcji oraz dostosowania 
jej pod kątem produktów bardziej 
odpowiadających wymaganiom rynku oraz 
gustom i oczekiwaniom konsumentów, 
w szczególności w odniesieniu do jakości 
produktu, w tym szczególne właściwości 
produktów o chronionej nazwie 
pochodzenia lub o chronionym 
oznaczeniu geograficznym, i ochrony 
środowiska;

(v) dostarczanie informacji i prowadzenie 
badań niezbędnych do racjonalizacji i 
usprawnienia produkcji oraz dostosowania 
jej pod kątem produktów bardziej 
odpowiadających wymaganiom rynku oraz 
gustom i oczekiwaniom konsumentów, w 
odniesieniu do jakości produktu i ochrony 
środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Nadanie większych uprawnień organizacjom międzybranżowym mogłoby ponownie 
wprowadzić mechanizm zarządzania rynkiem przez ustanowienie organów, które ograniczają 
produkcję, ustalają ceny i chronią przed konkurencją. Byłoby to sprzeczne z wysiłkami 
podejmowanymi w celu stworzenia polityki bardziej ukierunkowanej na rynek w sektorze 
rolnym, potencjalnie może prowadzić do upaństwowienia polityki lub – co gorsza – do 
naruszenia postanowień traktatowych dotyczących jednolitego rynku. Ważne jest zatem 
ograniczenie i jasne zdefiniowanie działań i funkcjonowania organizacji międzybranżowych.

Poprawka 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) dążenie do ograniczenia stosowania 
środków ochrony zdrowia zwierząt lub 
środków ochrony roślin i innych środków 
produkcji oraz zapewnienia jakości 
produktu oraz ochrony gleby i wody;

skreślony
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Or. en

Poprawka 1726
Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) dążenie do ograniczenia stosowania 
środków ochrony zdrowia zwierząt lub 
środków ochrony roślin i innych środków 
produkcji oraz zapewnienia jakości 
produktu oraz ochrony gleby i wody;

skreślony

Or. en

Poprawka 1727
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) dążenie do ograniczenia stosowania 
środków ochrony zdrowia zwierząt lub 
środków ochrony roślin i innych środków 
produkcji oraz zapewnienia jakości 
produktu oraz ochrony gleby i wody;

(vi) ograniczenie stosowania środków 
ochrony zdrowia zwierząt lub środków 
ochrony roślin i innych środków produkcji 
oraz zapewnienie jakości produktu oraz 
ochrony gleby i wody;

Or. fr

Poprawka 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) rozwijanie metod i instrumentów 
służących podniesieniu jakości produktów 
na wszystkich etapach produkcji i 
wprowadzania do obrotu;

skreślony

Or. en

Poprawka 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) rozwijanie metod i instrumentów 
służących podniesieniu jakości produktów 
na wszystkich etapach produkcji i 
wprowadzania do obrotu;

(vii) rozwijanie metod i instrumentów 
służących podniesieniu jakości produktów 
na wszystkich etapach produkcji i 
wprowadzania do obrotu, w szczególności 
w dziedzinie produkcji wina w odniesieniu 
do sektora wina;

Or. fr

Poprawka 1730
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viii) wykorzystywanie potencjału 
rolnictwa ekologicznego oraz ochrona i 
promocja takiego rolnictwa, jak również 
nazw pochodzenia, znaków 
jakości i oznaczeń geograficznych;

(viii) zwiększenie potencjału i ochrona 
rolnictwa ekologicznego, jak również nazw 
pochodzenia, znaków jakości i oznaczeń 
geograficznych;

Or. fr
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Poprawka 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ix)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ix) promowanie i prowadzenie badań nad
zintegrowanymi, zrównoważonymi
metodami produkcji lub innymi metodami 
produkcji przyjaznymi dla środowiska;

(ix) promowanie i prowadzenie badań nad 
metodami produkcji przyjaznymi dla 
środowiska;

Or. en

Poprawka 1732
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ixa) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ixa) promowanie określania i 
upowszechniania systemów 
produkcyjnych, które są zrównoważone ze 
środowiskowego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia;

Or. it

Poprawka 1733
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (x)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(x) zachęcanie do zdrowej konsumpcji 
produktów oraz informowanie o 
szkodliwości ryzykownych zachowań 

skreślony
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związanych z konsumpcją;

Or. en

Uzasadnienie

Wyraźnie stwierdzonym celem organizacji międzybranżowych nie powinno być promowanie 
konsumpcji niektórych produktów.

Poprawka 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (x)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(x) zachęcanie do zdrowej konsumpcji 
produktów oraz informowanie o 
szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją;

skreślony

Or. en

Poprawka 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (x)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(x) zachęcanie do zdrowej konsumpcji 
produktów oraz informowanie o 
szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją;

(x) zachęcanie do odpowiedzialnej 
konsumpcji produktów oraz informowanie 
o zdrowych modelach konsumpcji;

Or. es

Poprawka 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (x)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(x) zachęcanie do zdrowej konsumpcji 
produktów oraz informowanie o 
szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją;

(x) zachęcanie w ramach rynku 
wewnętrznego do zdrowej konsumpcji 
produktów i/lub informowanie o 
szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją, wspieranie 
konsumpcji i/lub przekazywanie 
informacji dotyczących produktów na 
rynkach wewnętrznych i zagranicznych 
oraz – w odniesieniu do sektora wina –
propagowanie umiarkowanego i 
odpowiedzialnego spożywania wina;

Or. fr

Poprawka 1737
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (x)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(x) zachęcanie do zdrowej konsumpcji 
produktów oraz informowanie o 
szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją;

(x) zachęcanie do zdrowej konsumpcji 
produktów, w odniesieniu do win i 
alkoholi – propagowanie umiarkowanego 
i odpowiedzialnego ich spożywania oraz
informowanie o szkodliwości 
ryzykownych zachowań związanych z 
konsumpcją;

Or. fr

Poprawka 1738
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (x)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(x) zachęcanie do zdrowej konsumpcji 
produktów oraz informowanie o 
szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją;

(x) zachęcanie do zdrowej, umiarkowanej 
lub odpowiedzialnej konsumpcji 
produktów oraz informowanie 
o szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją;

Or. en

Poprawka 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (x)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(x) zachęcanie do zdrowej konsumpcji 
produktów oraz informowanie o 
szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją;

(x) zachęcanie do zdrowej, umiarkowanej 
lub odpowiedzialnej konsumpcji 
produktów oraz informowanie 
o szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją;

Or. en

Poprawka 1740
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (x)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(x) zachęcanie do zdrowej konsumpcji 
produktów oraz informowanie o 
szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją;

(x) zachęcanie do zdrowej, umiarkowanej 
i odpowiedzialnej konsumpcji produktów 
oraz informowanie o szkodliwości 
ryzykownych zachowań związanych z 
konsumpcją;

Or. de
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Poprawka 1741
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xi) prowadzenie działań promocyjnych, 
zwłaszcza w państwach trzecich.

(xi) prowadzenie działań promocyjnych
wewnątrz UE i zaspokojenie potrzeb 
rynków trzecich.

Or. fr

Uzasadnienie

O ile konieczne są działania promocyjne na rynku UE, o tyle nie należy zaniedbywać rynków 
zewnętrznych, które zwracają się do nas o zaspokojenie ich deficytów produkcji.

Poprawka 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xi) prowadzenie działań promocyjnych, 
zwłaszcza w państwach trzecich.

(xi) prowadzenie działań promocyjnych.

Or. en

Poprawka 1743
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xi) prowadzenie działań promocyjnych, 
zwłaszcza w państwach trzecich.

(xi) prowadzenie działań promocyjnych, 
zwłaszcza w odniesieniu do produktów 
wysokiej jakości.
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Or. fr

Poprawka 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) uruchamianie zbiorowych działań –
zwłaszcza funduszy wyrównawczych, o 
których mowa w art. 109c – mających na 
celu zapobieganie powstawaniu ryzyka 
ekonomicznego oraz zarządzanie nim;

Or. fr

Poprawka 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) prowadzenie uporządkowanego 
wycofywania w rynku lub 
skoordynowanego przetwarzania 
produktu w okresach wyraźnego 
zachwiania równowagi rynkowej w danym 
roku gospodarczym w celu przywrócenia 
normalnego funkcjonowania rynku;

Or. es

Poprawka 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) prowadzenie uporządkowanego 
wycofywania w rynku lub 
skoordynowanego przetwarzania 
produktu w okresach wyraźnego 
zachwiania równowagi rynkowej w danym 
roku gospodarczym w celu przywrócenia 
normalnego funkcjonowania rynku;

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu rozszerzenie na wszystkie organizacje międzybranżowe możliwości, 
jakie dano zaledwie trzem sektorom (oliwy z oliwek, oliwek stołowych i tytoniu), przy 
zastosowaniu tej samej filozofii, jaką ustanowiła sama Komisja, przez danie wszystkim 
sektorom możliwości tworzenia organizacji międzybranżowych.

Poprawka 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) koncentrowanie i koordynowanie 
dostaw i wprowadzania do obrotu 
produktów członków organizacji;

Or. es

Uzasadnienie

Uzasadnieniem rozszerzenia ust. 1 lit. c) jest rozszerzenie na wszystkie organizacje 
międzybranżowe możliwości, jakie dano zaledwie trzem sektorom (oliwy z oliwek, oliwek 
stołowych i tytoniu), przy zastosowaniu tej samej filozofii, jaką ustanowiła sama Komisja, 
przez danie wszystkim sektorom możliwości tworzenia organizacji międzybranżowych.

Poprawka 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) koncentrowanie i koordynowanie 
dostaw i wprowadzania do obrotu 
produktów członków organizacji;

Or. es

Poprawka 1749
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) koordynowanie zarządzania i 
wprowadzania do obrotu produktów 
swoich członków;

Or. fr

Poprawka 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) branie udziału w zarządzaniu 
produktami ubocznymi i gospodarowaniu 
odpadami;

Or. fr

Poprawka 1751
Agnès Le Brun
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) branie udziału w zarządzaniu 
produktami ubocznymi i gospodarowaniu 
odpadami;

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre organizacje międzybranżowe biorą udział w zarządzaniu i finansowaniu zbierania i 
likwidacji zdechłych zwierząt znalezionych w gospodarstwie rolnym. Niniejsza poprawka ma 
na celu zabezpieczenie zdolności organizacji międzybranżowych do wypełniania tego 
zadania. Jej przedmiotem jest także bardziej ogólnie umożliwienie organizacjom 
międzybranżowym wypełniania zadań z zakresu gospodarowania odpadami, w której to 
dziedzinie każde ogniwo sektora ma swoją część odpowiedzialności.

Poprawka 1752
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) wnoszenie wkładu w działania, o 
których mowa w art. 38 – 40 
rozporządzenia (UE) nr [...] [RDR].

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacje producentów i organizacje międzybranżowe mogą odgrywać ważną rolę w 
dziedzinie ubezpieczenia od ryzyka, w tym ryzyka cenowego. Muszą być upoważnione, aby 
korzystać z instrumentów proponowanych przez politykę rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 1753
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) wspólne dostosowanie produkcji 
i przetwórstwa do wymagań rynku oraz 
ulepszanie produktu;

Or. fr

Poprawka 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) wspólne dostosowywanie produkcji i 
przetwórstwa do wymagań rynku oraz 
ulepszanie produktów;

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu rozszerzenie na wszystkie organizacje międzybranżowe możliwości, 
jakie dano zaledwie trzem sektorom (oliwy z oliwek, oliwek stołowych i tytoniu), przy 
zastosowaniu tej samej filozofii, jaką ustanowiła sama Komisja, przez danie wszystkim 
sektorom możliwości tworzenia organizacji międzybranżowych.

Poprawka 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) wspólne dostosowywanie produkcji i 
przetwórstwa do wymagań rynku oraz 
ulepszanie produktów;
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Or. es

Poprawka 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) wspieranie racjonalizacji 
i ulepszania produkcji oraz przetwórstwa.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu rozszerzenie na wszystkie organizacje międzybranżowe możliwości, 
jakie dano zaledwie trzem sektorom (oliwy z oliwek, oliwek stołowych i tytoniu), przy 
zastosowaniu tej samej filozofii, jaką ustanowiła sama Komisja, przez danie wszystkim 
sektorom możliwości tworzenia organizacji międzybranżowych.

Poprawka 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) wspieranie racjonalizacji i 
ulepszania produkcji oraz przetwórstwa.

Or. es

Poprawka 1758
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) wspieranie poprawy produkcji i 
przetwórstwa.

Or. fr

Poprawka 1759
Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dotyczą produktów lub grup 
produktów niepodlegających uprzednio 
uznanej organizacji międzybranżowej.

Or. fr

Uzasadnienie

W trosce o zachowanie stabilności sektorów oraz w celu uwzględnienia istniejącej wcześniej 
sytuacji w państwach członkowskich, gdy dana organizacja międzybranżowa została już 
uznana, należy sprecyzować, że nowa organizacja międzybranżowa nie może zostać uznana w 
zakresie jakiegoś produktu lub jakiejś grupy produktów, jeżeli inna organizacja 
międzybranżowa już została uznana dla tych produktów.

Poprawka 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Działalność organizacji 
międzybranżowych nie może prowadzić do 
zakłóceń konkurencji pomiędzy 
producentami w różnych państwach 
członkowskich i musi być dostosowana do 
zasad określonych w art. 145.
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Or. en

Uzasadnienie

Competition rules should be clarified and the scope of interbranch organisation clearly 
defined. To give extended powers to interbranch organisations is to reintroduce market 
management by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out.
This would be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in 
the agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is important 
to ensure that measures to strengthen the functioning of the supply chain do not threaten the 
single market.

Poprawka 1761
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. w drodze odstępstwa od art. 106-108 
państwa członkowskie uznają na żądanie 
organizacje producentów w następujących 
sektorach:
(i) owoce i warzywa,
(ii) oliwa z oliwek i oliwki stołowe,
(iii) jedwabniki;
(iv) chmiel.

Or. fr

Poprawka 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na zasadzie odstępstwa od art. 106 do 
108 w odpowiedzi na złożony wniosek 
państwa członkowskie uznają organizacje 
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producentów:
(i) z sektora owoców i warzyw

Or. en

Poprawka 1763
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na żądanie państwa członkowskie 
uznają międzybranżowe organizacje w 
następujących sektorach (w drodze 
odstępstwa od art. 106, 107 i 108):
(i) sektor owoców i warzyw;
(ii) sektor oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych;
(iii) sektor jedwabiu;
(iv) sektor pszczelarski.
Organizacje międzybranżowe w sektorze 
owoców i warzyw realizują co najmniej 
jeden z celów określonych w art. 106 ust. 
1 lit. c) ppkt (i)-(iii).

Or. lv

Poprawka 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli państwa członkowskie zdecydują 
się skorzystać z możliwości uznania 
organizacji międzybranżowej:
a) podejmują decyzję dotyczącą uznania w 
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okresie czterech miesięcy od złożenia 
wniosku wraz ze wszystkimi stosownymi 
dokumentami potwierdzającymi;
b) przeprowadzają w ustalonych przez 
siebie odstępach czasu kontrole w celu 
upewnienia się, że te organizacje spełniają 
warunki dotyczące ich uznawania;
c) w przypadku braku zgodności lub 
nieprawidłowości nakładają określone 
przez siebie stosowne kary i w razie 
konieczności podejmują decyzję o 
cofnięciu uznania;
d) wycofują uznanie, jeżeli wymogi 
dotyczące uznania nie są już spełniane, 
organizacja międzybranżowa podejmuje 
działalność lub uzgodnione praktyki, które 
mogą prowadzić do zakłóceń na rynku w 
sposób niezgodny z traktatami lub tymi 
rozporządzeniami.

Or. en

Poprawka 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do organizacji 
międzybranżowych w sektorach oliwy 
z oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu 
określony cel, o którym mowa w ust. 1 lit. 
c), może też obejmować co najmniej jeden 
spośród następujących celów:

skreślony

a) koncentracja i koordynacja podaży 
i wprowadzania do obrotu produktów ich 
członków;
b) wspólne dostosowanie produkcji 
i przetwórstwa do wymagań rynku oraz 
ulepszanie produktu;
c) wspieranie racjonalizacji i ulepszania 



PE494.588v01-00 126/181 AM\910137PL.doc

PL

produkcji oraz przetwórstwa.

Or. es

Poprawka 1766
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do organizacji 
międzybranżowych w sektorach oliwy 
z oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu 
określony cel, o którym mowa w ust. 1 lit. 
c), może też obejmować co najmniej jeden 
spośród następujących celów:

skreślony

a) koncentracja i koordynacja podaży 
i wprowadzania do obrotu produktów ich 
członków;
b) wspólne dostosowanie produkcji 
i przetwórstwa do wymagań rynku oraz 
ulepszanie produktu;
c) wspieranie racjonalizacji i ulepszania 
produkcji oraz przetwórstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwe cele organizacji międzybranżowych powinny być takie same dla wszystkich sektorów. 
Nie należy wprowadzać wyjątków dla niektórych sektorów (np. sektora oliwy z oliwek).

Poprawka 1767
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do organizacji 
międzybranżowych w sektorach oliwy 
z oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu 
określony cel, o którym mowa w ust. 1 lit. 
c), może też obejmować co najmniej jeden 
spośród następujących celów:

skreślony

a) koncentracja i koordynacja podaży 
i wprowadzania do obrotu produktów ich 
członków;
b) wspólne dostosowanie produkcji 
i przetwórstwa do wymagań rynku oraz 
ulepszanie produktu;
c) wspieranie racjonalizacji i ulepszania 
produkcji oraz przetwórstwa.

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że szczegółowe cele (lit. a), b) i c)) są zastrzeżone jedynie dla oliwy z 
oliwek, oliwek i sektora tytoniowego, a także mając na uwadze, że cele te powinny być 
rozciągnięte na inne sektory, gdyż mają podstawowe znaczenie dla każdej organizacji 
międzybranżowej, proponuje się nowe brzmienie art. 108, skreślenie w nim ust. 2 i włączenie 
tych treści do lit. c).

Poprawka 1768
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do organizacji 
międzybranżowych w sektorach oliwy 
z oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu 
określony cel, o którym mowa w ust. 1 lit. 
c), może też obejmować co najmniej jeden 
spośród następujących celów:

skreślony

a) koncentracja i koordynacja podaży 
i wprowadzania do obrotu produktów ich 
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członków;
b) wspólne dostosowanie produkcji 
i przetwórstwa do wymagań rynku oraz 
ulepszanie produktu;
c) wspieranie racjonalizacji i ulepszania 
produkcji oraz przetwórstwa.

Or. en

Poprawka 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do organizacji 
międzybranżowych w sektorach oliwy 
z oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu 
określony cel, o którym mowa w ust. 1 lit. 
c), może też obejmować co najmniej jeden 
spośród następujących celów:

skreślony

a) koncentracja i koordynacja podaży 
i wprowadzania do obrotu produktów ich 
członków;
b) wspólne dostosowanie produkcji 
i przetwórstwa do wymagań rynku oraz 
ulepszanie produktu;
c) wspieranie racjonalizacji i ulepszania 
produkcji oraz przetwórstwa.

Or. en

Poprawka 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do organizacji 
międzybranżowych w sektorach oliwy 
z oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu 
określony cel, o którym mowa w ust. 1 lit. 
c), może też obejmować co najmniej jeden 
spośród następujących celów:

skreślony

a) koncentracja i koordynacja podaży 
i wprowadzania do obrotu produktów ich 
członków;
b) wspólne dostosowanie produkcji 
i przetwórstwa do wymagań rynku oraz 
ulepszanie produktu;
c) wspieranie racjonalizacji i ulepszania 
produkcji oraz przetwórstwa.

Or. es

Poprawka 1771
Marit Paulsen, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do organizacji 
międzybranżowych w sektorach oliwy 
z oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu
określony cel, o którym mowa w ust. 1 lit. 
c), może też obejmować co najmniej jeden 
spośród następujących celów:

2. W odniesieniu do organizacji 
międzybranżowych w sektorach oliwy 
z oliwek i oliwek stołowych określony cel, 
o którym mowa w ust. 1 lit. c), może też 
obejmować co najmniej jeden 
spośród następujących celów:

Or. en

Poprawka 1772
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) nie angażują się same w produkcję, 
przetwórstwo produktów z konkretnego 
sektora lub handel nimi.

Or. en

Poprawka 1773
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do organizacji 
międzybranżowych w sektorze wina 
określony cel, o którym mowa w ust. 1 lit. 
c), może też obejmować co najmniej 
następujące cele:
a) koordynacja zarządzania potencjałem 
produkcyjnym;
b) dostosowanie produkcji i przetwórstwa 
do wymagań rynku oraz ulepszanie 
produktu;
c) wspieranie racjonalizacji i ulepszania 
produkcji oraz przetwórstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ zniesione zostają prawa do sadzenia w sektorze wina, organizacje międzybranżowe 
powinny być uprzywilejowanym miejscem dla produkcji i handlu w celu wspólnego 
ustanowienia wymogów pod względem produkcji dostępnych w perspektywie średnio- i 
długoterminowej, biorąc jednocześnie pod uwagę specyfikę rynków i zmiany w 
zapotrzebowaniu ze strony konsumentów. 

Poprawka 1774
Agnès Le Brun
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 108a
Uznawanie organizacji 

międzybranżowych
1. Państwa członkowskie uznają 
organizacje międzybranżowe, które 
wystąpiły o takie uznanie, pod warunkiem 
że organizacje te:
a) spełniają wymogi określone w art. 108;
b) prowadzą działalność w jednym lub 
kilku regionach na danym terytorium;
c) mają znaczny udział w działalności 
gospodarczej, o której mowa w art. 108 
ust. 1 lit. a);
d) same nie biorą udziału w produkcji, 
przetwórstwie i/lub handlu produktami, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych w 
art. 108 ust. 2 oraz działalności związanej 
z przeprowadzaniem doświadczeń, 
badaniami i rozwojem.
2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, że organizacje międzybranżowe, 
które zostały uznane na mocy prawa 
krajowego przed dniem 1 stycznia 2014 r. 
i które spełniają warunki określone w ust. 
1, są uznawane za organizacje 
międzybranżowe na mocy art. 108.

3. Organizacje międzybranżowe, które 
zostały uznane na mocy prawa krajowego 
przed dniem 1 stycznia 2014 r., lecz które 
nie spełniają warunków określonych w 
ust. 1 niniejszego artykułu, mogą nadal 
kontynuować działalność na mocy prawa 
krajowego do dnia 1 stycznia 2015 r.
4. Przy uznawaniu organizacji 
międzybranżowej zgodnie z ust. 1 i/lub ust. 
2 państwa członkowskie:
a) decydują o tym, czy dokonać uznania w 
terminie czterech miesięcy od złożenia 
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wniosku wraz ze wszystkimi odpowiednimi 
dokumentami uzupełniającymi; wniosek 
ten składany jest w państwie 
członkowskim, w którym organizacja ma 
siedzibę;
b) przeprowadzają w odstępach czasu 
przez nie ustalonych kontrole w celu 
upewnienia się, że uznane organizacje 
międzybranżowe spełniają warunki 
dotyczące ich uznawania;
c) w przypadku niestosowania się do 
postanowień niniejszego rozporządzenia 
lub nieprawidłowości we wdrażaniu 
środków w nim przewidzianych nakładają 
na te organizacje określone przez siebie 
stosowne kary i w razie konieczności 
podejmują decyzję o cofnięciu uznania;
d) cofają uznanie, jeżeli wymogi i warunki 
uznania przewidziane w niniejszym 
artykule nie są już spełnione;
e)powiadamiają Komisję raz w roku i nie 
później niż do dnia 31 marca o każdej 
decyzji o dokonaniu, odmowie lub 
cofnięciu uznania podjętej w poprzednim 
roku kalendarzowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka uzupełnia poprawkę sprawozdawcy 319. Cofnięcie uznania z powodu
prowadzenia praktyk antykonkurencyjnych lub braku powiadomienia, o którym mowa w art. 
145 ust. 2, stanowiłoby podwójną karę. W pierwszym przypadku organy ochrony konkurencji 
mogą orzec kary odstraszające, natomiast w drugim brak powiadomienia odbiera organizacji 
międzybranżowej wszelką możliwość skorzystania z odstępstwa od prawa do porozumień, o 
którym mowa w art. 145, wystawiając ją w ten sposób na ryzyko posądzenia o praktyki 
antykonkurencyjne.

Poprawka 1775
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 109 skreślony
Organizacje podmiotów gospodarczych

Do celów niniejszego rozporządzenia 
w skład organizacji podmiotów 
gospodarczych w sektorze oliwy z oliwek i 
oliwek stołowych wchodzą uznane 
organizacje producentów, uznane 
organizacje międzybranżowe lub uznane 
organizacje innych podmiotów 
gospodarczych lub ich zrzeszenia.

Or. en

Uzasadnienie

Żadnego z sektorów nie należy traktować w sposób specjalny.

Poprawka 1776
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 109 skreślony
Organizacje podmiotów gospodarczych

Do celów niniejszego rozporządzenia 
w skład organizacji podmiotów 
gospodarczych w sektorze oliwy z oliwek i 
oliwek stołowych wchodzą uznane 
organizacje producentów, uznane 
organizacje międzybranżowe lub uznane 
organizacje innych podmiotów 
gospodarczych lub ich zrzeszenia.

Or. it
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Poprawka 1777
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia 
w skład organizacji podmiotów 
gospodarczych w sektorze oliwy z oliwek i 
oliwek stołowych wchodzą uznane 
organizacje producentów, uznane 
organizacje międzybranżowe lub uznane 
organizacje innych podmiotów 
gospodarczych lub ich zrzeszenia.

skreślony

Or. en

Poprawka 1778
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 109a
Uznawanie

1. Państwa członkowskie uznają tylko te 
organizacje producentów, zrzeszenia 
organizacji producentów i organizacje 
międzybranżowe, które:
a) spełniają warunki niniejszego 
rozdziału;
b) są podmiotami prawnymi lub jasno 
określonymi częściami podmiotów 
prawnych;
c) posiadają statut, który jest zgodny z 
warunkami niniejszego rozdziału; oraz
d) w przypadku organizacji producentów i 
zrzeszeń organizacji producentów:
(i) posiadają minimalną liczbę członków 
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lub wytwarzają minimalną ilość –
określaną przez państwa członkowskie –
zbywalnej produkcji w sektorze, w którym 
działa dana organizacja lub zrzeszenie;
(ii) w odpowiedni sposób wykonują swoje 
działania, zarówno jeśli chodzi o ramy 
czasowe, jak i skuteczność oraz 
koncentrację dostaw.
2. W celu dostosowania kryteriów 
uznawania organizacji i zrzeszeń 
określonych w niniejszym rozdziale do 
konkretnych struktur w państwach 
członkowskich, państwa członkowskie 
mogą przyjmować dodatkowe kryteria we 
wszystkich sektorach lub w konkretnym 
sektorze, nie wpływając jednak na 
prawidłowe funkcjonowanie organizacji 
rynku.
3. Organizacje i zrzeszenia, które zostały 
uznane przez państwa członkowskie przed 
[x] i które spełniają warunki określone w 
niniejszym rozdziale, zostają uznane 
zgodnie z niniejszym rozdziałem.
4. Organizacje i zrzeszenia, które zostały 
uznane przez państwa członkowskie przed 
[x] i które nie spełniają warunków 
określonych w niniejszym rozdziale, mogą 
nadal prowadzić działalność do [x+ jeden 
rok].

Or. en

Poprawka 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 109a
Rola grup

1. Aby usprawnić i ustabilizować działanie 
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rynku produktów zabezpieczonych 
chronioną nazwą pochodzenia lub 
chronionym oznaczeniem geograficznym 
na mocy rozporządzenia (UE) [2010/0353 
(COD)] w sprawie systemów zapewniania 
jakości produktów rolnych, państwa 
członkowskie będące producentami mogą 
określić zasady wprowadzania do obrotu 
dotyczące regulowania podaży, w 
szczególności poprzez wdrażanie decyzji 
podejmowanych przez organizacje 
producentów, organizacje 
międzybranżowe oraz grupy, o których 
mowa w art. 42 rozporządzenia (UE) 
[2010/0353 (COD)] w sprawie systemów 
zapewniania jakości produktów rolnych.
2. Zasady te są proporcjonalne do 
zamierzonego celu i:
a) dotyczą jedynie regulowania podaży i 
mają na celu dostosowanie podaży 
produktu do popytu;
b) mogą obowiązywać najwyżej przez pięć 
lat gospodarczych, z możliwością 
przedłużenia;
c) nie mogą odnosić się do jakiejkolwiek 
transakcji po pierwszym wprowadzeniu do 
obrotu danego produktu;
d) nie mogą pozwalać na ustalanie cen, 
nawet orientacyjnych lub zalecanych;
e) nie mogą prowadzić do braku znacznej 
ilości danego produktu, który normalnie 
byłby dostępny;
f) nie mogą uniemożliwiać podmiotom 
gospodarczym rozpoczęcia produkcji 
danego produktu.
3. Zasady, o których mowa w ust. 1, są 
podawane do wiadomości podmiotom 
gospodarczym poprzez opublikowanie ich 
pełnej treści w urzędowej publikacji 
danego państwa członkowskiego.
4. Informacje dotyczące decyzji i środków 
przyjętych przez państwa członkowskie 
zgodnie z przepisami niniejszego artykułu 
w roku N są przekazywane Komisji przed 
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dniem 1 marca roku N+1.
5. Komisja może zwrócić się do państwa 
członkowskiego o cofnięcie decyzji, jeżeli 
stwierdzi, że decyzja ta uniemożliwia 
konkurencję w znacznej części rynku 
wewnętrznego, narusza swobodny 
przepływ towarów lub jest sprzeczna z 
celami art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 1780
Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 109a
Rola grup

1. Aby usprawnić i ustabilizować działanie 
rynku produktów zabezpieczonych 
chronioną nazwą pochodzenia lub 
chronionym oznaczeniem geograficznym 
na mocy rozporządzenia (UE) [2010/0353 
(COD)] w sprawie systemów zapewniania 
jakości produktów rolnych, państwa 
członkowskie będące producentami mogą 
określić zasady wprowadzania do obrotu 
dotyczące regulowania podaży, z 
wyjątkiem sektora mleka i przetworów 
mlecznych, w szczególności poprzez 
wdrażanie decyzji podejmowanych przez 
organizacje producentów, organizacje 
międzybranżowe oraz grupy, o których 
mowa w art. 42 rozporządzenia (UE) 
[2010/0353 (COD)] w sprawie systemów 
zapewniania jakości produktów rolnych.
2. Zasady te są proporcjonalne do 
zamierzonego celu i:
a) dotyczą jedynie regulowania podaży i 
mają na celu dostosowanie podaży 
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produktu do popytu;
b) mogą obowiązywać najwyżej przez pięć 
lat gospodarczych, z możliwością 
przedłużenia;
c) nie mogą odnosić się do jakiejkolwiek 
transakcji po pierwszym wprowadzeniu do 
obrotu danego produktu;
d) nie mogą pozwalać na ustalanie cen, 
nawet orientacyjnych lub zalecanych;
e) nie mogą prowadzić do braku znacznej 
ilości danego produktu, który normalnie 
byłby dostępny.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uzupełnienie zaproponowanej przez sprawozdawcę poprawki 321 
wprowadzającej artykuł 119b. W przypadku organizacji międzybranżowych sektora mleka i 
sektora wina istnieją już przepisy dotyczące usprawnienia i ustabilizowania działania rynku 
produktów zabezpieczonych chronioną nazwą pochodzenia. Należy zatem wyraźnie wykluczyć 
te produkty z przepisów tego artykułu.

Poprawka 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 109a
Fundusze wyrównawcze

1. Organizacje producentów, zrzeszenia 
organizacji producentów oraz organizacje 
międzybranżowe mogą ustanawiać 
fundusze wyrównawcze w związku z 
ryzykiem ekonomicznym. Wpłaty na rzecz 
funduszy są wnoszone przez członków 
organizacji dobrowolnie i nie mogą być 
obowiązkowe.
2. Z funduszy wyrównawczych można 
wypłacać odszkodowania rolnikom, którzy 
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ponieśli straty gospodarcze spowodowane 
działalnością rolniczą organizacji 
wymienionych w ust. 1.
Straty te ocenia się w oparciu o wskaźnik 
ekonomiczny określony przez fundusz i 
odzwierciedlający rentowność 
działalności. Ustala się ją poprzez 
porównanie wartości wskaźnika do jego 
średniej rocznej w trzech poprzedzających 
latach lub do jego średniej trzyletniej 
obliczanej na podstawie pięciu 
poprzedzających lat z wykluczeniem 
wartości najwyższej i wartości najniższej.
3. Wypłat z funduszy wyrównawczych na 
rzecz ich członków dokonuje się po 
uzyskaniu zezwolenia od państwa 
członkowskiego. Muszą one być 
proporcjonalne do poniesionych strat 
gospodarczych. Państwa członkowskie 
ustalają zasady działania tych 
zawodowych funduszy wyrównawczych, a 
zwłaszcza próg spadku wskaźnika 
odniesienia, poniżej którego można 
dokonywać wypłat.

Or. fr

Poprawka 1782
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 109 a
Grupy producentów w sektorze 

owoców i warzyw
1. W państwach członkowskich o niskim 
poziomie organizacji producentów grupy 
producentów mogą powstawać jako 
podmioty prawne lub jasno określone 
części podmiotów prawnych z inicjatywy 
rolników zajmujących się uprawą co 
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najmniej jednego produktu sektora 
owoców i warzyw i/lub takich produktów 
przeznaczonych wyłącznie do 
przetworzenia w celu uznania za 
organizację producentów.
Takie grupy producentów mogą 
skorzystać z okresu przejściowego w celu 
spełnienia wymogów uznania jako 
organizacja producentów na podstawie 
art. 106.
W celu zakwalifikowania grupy te 
przedstawiają właściwemu państwu 
członkowskiemu podzielony na etapy plan 
dochodzenia do uznania, którego 
zatwierdzenie oznacza początek okresu 
przejściowego, o którym mowa w akapicie 
drugim, i stanowi wstępne uznanie. Okres 
przejściowy nie może przekraczać pięciu 
lat.
2. Przed zatwierdzeniem planu uznawania 
państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich zamiarach i ich 
przewidywanych skutkach finansowych.

Or. bg

Poprawka 1783
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie przepisów na osoby lub grupy, które nie są członkami, jest niedopuszczalne. Stoi 
to w sprzeczności z podstawami wolnej gospodarki.
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Poprawka 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten pozwala państwom członkowskim na nałożenie zasad organizacji producentów lub 
organizacji międzybranżowej na osoby lub grupy, które nie są członkami, i na wymaganie od 
nich wpłaty składek. Ogranicza to konkurencję na rynku przez ograniczenie swobody 
działania podmiotów.

Poprawka 1785
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1786
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en
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Poprawka 1787
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1788
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieją dowody na lepsze funkcjonowanie rynku w przypadku, gdy zasady organizacji 
producentów lub organizacji międzybranżowej stają się obowiązkowe dla osób lub grup, 
które nie są ich członkami, i tym samym ograniczają swobodę indywidualnego podmiotu.

Poprawka 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy uznaną organizację 
producentów, uznane zrzeszenie 
organizacji producentów lub uznaną 
organizację międzybranżową, działające 
na określonym obszarze gospodarczym 
lub obszarach gospodarczych państwa 

skreślony
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członkowskiego, uważa się za 
reprezentatywne dla produkcji lub 
przetwórstwa danego produktu lub handlu 
nim, na wniosek zainteresowanej 
organizacji zainteresowane państwo 
członkowskie może ustalić, że przez 
ograniczony okres niektóre porozumienia, 
decyzje podjęte wewnątrz przedmiotowej 
organizacji lub jej uzgodnione praktyki 
będą obowiązywały inne podmioty 
gospodarcze, osoby fizyczne lub grupy, 
które nie należą do przedmiotowej 
organizacji, a działają na danym obszarze 
gospodarczym lub obszarach 
gospodarczych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy rozszerzać obowiązujących zasad na osoby lub grupy niebędące członkami 
organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub organizacji 
międzybranżowych. Rozszerzenie obowiązujących przepisów na osoby lub grupy niebędące 
członkami stoi w sprzeczności z zasadami wolnego rynku. Takie rozszerzenie mogłoby 
całkowicie zamknąć rynek dla podmiotów spoza organizacji producentów lub organizacji 
międzybranżowych. Konieczne jest dopilnowanie, aby środki mające wzmocnić 
funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności nie zagrażały wolnemu rynkowi.

Poprawka 1790
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy uznaną organizację 
producentów, uznane zrzeszenie 
organizacji producentów lub uznaną 
organizację międzybranżową, działające 
na określonym obszarze gospodarczym lub 
obszarach gospodarczych państwa 
członkowskiego, uważa się za 
reprezentatywne dla produkcji lub 
przetwórstwa danego produktu lub handlu 
nim, na wniosek zainteresowanej 

1. W przypadku gdy uznaną organizację 
producentów, uznane zrzeszenie 
organizacji producentów lub uznaną 
organizację międzybranżową z sektora 
owoców i warzyw lub uznaną organizację 
międzybranżową z sektora tytoniu z 
sektora owoców i warzyw, działające 
na określonym obszarze gospodarczym lub 
obszarach gospodarczych państwa 
członkowskiego, uważa się za 
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organizacji zainteresowane państwo 
członkowskie może ustalić, że przez 
ograniczony okres niektóre porozumienia, 
decyzje podjęte wewnątrz przedmiotowej 
organizacji lub jej uzgodnione praktyki 
będą obowiązywały inne podmioty 
gospodarcze, osoby fizyczne lub grupy, 
które nie należą do przedmiotowej 
organizacji, a działają na danym obszarze 
gospodarczym lub obszarach 
gospodarczych.

reprezentatywne dla produkcji lub 
przetwórstwa danego produktu lub handlu 
nim, na wniosek zainteresowanej 
organizacji zainteresowane państwo 
członkowskie może ustalić, że przez 
ograniczony okres niektóre porozumienia, 
decyzje podjęte wewnątrz przedmiotowej 
organizacji lub jej uzgodnione praktyki 
będą obowiązywały inne podmioty 
gospodarcze, osoby fizyczne lub grupy, 
które nie należą do przedmiotowej 
organizacji, a działają na danym obszarze 
gospodarczym lub obszarach 
gospodarczych.

Or. en

Poprawka 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Obszar gospodarczy” oznacza strefę 
geograficzną utworzoną z przylegających 
lub sąsiadujących ze sobą regionów 
produkcyjnych, w których panują 
jednorodne warunki produkcji i 
wprowadzania do obrotu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy rozszerzać obowiązujących zasad na osoby lub grupy niebędące członkami 
organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub organizacji 
międzybranżowych. Rozszerzenie obowiązujących przepisów na osoby lub grupy niebędące 
członkami stoi w sprzeczności z zasadami wolnego rynku. Takie rozszerzenie mogłoby 
całkowicie zamknąć rynek dla podmiotów spoza organizacji producentów lub organizacji 
międzybranżowych. Konieczne jest dopilnowanie, aby środki mające wzmocnić 
funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności nie zagrażały wolnemu rynkowi.
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Poprawka 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizację lub zrzeszenie uważa się za 
reprezentatywne, jeżeli na obszarze 
gospodarczym lub obszarach 
gospodarczych, na których działa w 
danym państwie członkowskim:

skreślony

a) jego członkowie odpowiadają za 
następującą część produkcji lub 
przetwarzania danego produktu lub 
produktów lub handlu nimi:
(i) w przypadku organizacji producentów 
w sektorze owoców i warzyw – co najmniej 
60 %, lub
(ii) w pozostałych przypadkach – co 
najmniej dwie trzecie, oraz
b) w przypadku organizacji producentów 
reprezentuje ponad 50 % odnośnych 
producentów.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy rozszerzać obowiązujących zasad na osoby lub grupy niebędące członkami 
organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub organizacji 
międzybranżowych. Rozszerzenie obowiązujących przepisów na osoby lub grupy niebędące 
członkami stoi w sprzeczności z zasadami wolnego rynku. Takie rozszerzenie mogłoby 
całkowicie zamknąć rynek dla podmiotów spoza organizacji producentów lub organizacji 
międzybranżowych. Konieczne jest dopilnowanie, aby środki mające wzmocnić 
funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności nie zagrażały wolnemu rynkowi.

Poprawka 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) reprezentuje w przypadku organizacji 
międzybranżowych znaczną część 
działalności gospodarczej, o której mowa 
w art. 108 ust. 1 lit. a), w warunkach 
określonych przez państwo członkowskie;

Or. fr

Poprawka 1794
Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) reprezentuje w przypadku organizacji 
międzybranżowych znaczną część 
działalności gospodarczej, o której mowa 
w art. 108 ust. 1 lit. a), w warunkach 
określonych przez państwo członkowskie;

Or. fr

Uzasadnienie

Kryterium ekonomiczne oparte na wielkości nie może być stosowane do organizacji 
międzybranżowych, gdyż nie pozwala uwzględniać realiów, a zwłaszcza dużej różnorodności 
rolniczych podmiotów gospodarczych. Reprezentatywność organizacji można oceniać na 
podstawie wielu kryteriów. Należy odesłać do kompetencji państwa członkowskiego w 
zakresie określania kryteriów.

Poprawka 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy wniosek o rozszerzenie skreślony
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przepisów na inne podmioty gospodarcze 
obejmuje więcej niż jeden obszar 
gospodarczy, organizacja międzybranżowa 
lub zrzeszenie musi wykazać minimalny 
poziom reprezentatywności, w rozumieniu 
akapitu pierwszego, w odniesieniu do 
każdej z branż, które skupia w każdym 
z reprezentowanych obszarów 
gospodarczych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy rozszerzać obowiązujących zasad na osoby lub grupy niebędące członkami 
organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub organizacji 
międzybranżowych. Rozszerzenie obowiązujących przepisów na osoby lub grupy niebędące 
członkami stoi w sprzeczności z zasadami wolnego rynku. Takie rozszerzenie mogłoby 
całkowicie zamknąć rynek dla podmiotów spoza organizacji producentów lub organizacji 
międzybranżowych. Konieczne jest dopilnowanie, aby środki mające wzmocnić 
funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności nie zagrażały wolnemu rynkowi.

Poprawka 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy, o rozszerzenie których na inne 
podmioty gospodarcze można występować, 
jak określono w ust. 1, dotyczą jednego 
z następujących celów:

skreślony

a) sprawozdawczości 
produkcyjnej i rynkowej;
b) surowszych przepisów w zakresie 
produkcji niż ustanowione przepisy Unii 
lub krajowe;
c) sporządzenia znormalizowanych umów 
zgodnych z przepisami Unii;
d) przepisów dotyczących wprowadzania 
do obrotu;
e) przepisów dotyczących ochrony 
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środowiska;
f) środków 
promowania i wykorzystywania potencjału 
produktów;
g) środków ochrony rolnictwa 
ekologicznego, jak również nazw 
pochodzenia, znaków jakości i oznaczeń 
geograficznych;
h) badań w celu dodania wartości do 
produktów, w szczególności poprzez nowe 
zastosowania, które nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia publicznego;
i) badań mających na celu poprawę 
jakości produktów,
j) badań, w szczególności nad metodami 
uprawy pozwalającymi na zmniejszenie 
stosowania środków ochrony roślin lub 
środków ochrony zdrowia zwierząt 
i zagwarantowanie zachowania stanu 
gleby oraz środowiska;
k) określenia minimalnej jakości i 
określenia minimalnych norm w zakresie 
pakowania i prezentacji;
l) stosowania kwalifikowanego materiału 
siewnego i monitorowania jakości 
produktu.
Przedmiotowe przepisy nie są krzywdzące 
dla innych podmiotów gospodarczych w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
lub w Unii i nie powodują żadnego ze 
skutków wymienionych art. 145 ust. 4 ani 
nie są sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami Unii ani krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy rozszerzać obowiązujących zasad na osoby lub grupy niebędące członkami 
organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub organizacji 
międzybranżowych. Rozszerzenie obowiązujących przepisów na osoby lub grupy niebędące 
członkami stoi w sprzeczności z zasadami wolnego rynku. Takie rozszerzenie mogłoby 
całkowicie zamknąć rynek dla podmiotów spoza organizacji producentów lub organizacji 
międzybranżowych. Konieczne jest dopilnowanie, aby środki mające wzmocnić 
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funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności nie zagrażały wolnemu rynkowi.

Poprawka 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o rozszerzenie których na inne 
podmioty gospodarcze można występować, 
jak określono w ust. 1, dotyczą jednego 
z następujących celów:

Przepisy, o rozszerzenie których na inne 
podmioty gospodarcze można występować, 
jak określono w ust. 1, dotyczą jednego 
z rodzajów działalności odpowiadających 
celom określonym w art. 106 lit. c) z 
wyjątkiem celu określonego w podpunkcie 
viia (nowym) lub w art. 108 ust. 1 lit. c) z 
wyjątkiem celu określonego w podpunkcie 
xia (nowym).

Or. fr

Poprawka 1798
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o rozszerzenie których na inne 
podmioty gospodarcze można występować, 
jak określono w ust. 1, dotyczą jednego 
z następujących celów:

Przepisy, o rozszerzenie których na inne 
podmioty gospodarcze można występować, 
jak określono w ust. 1, są zgodne z 
[zasadami] organizacji lub zrzeszenia, o 
których mowa w niniejszym rozdziale.

Or. en

Poprawka 1799
Albert Deß
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sprawozdawczości 
produkcyjnej i rynkowej;

skreślona

Or. en

Poprawka 1800
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) surowszych przepisów w zakresie 
produkcji niż ustanowione przepisy Unii 
lub krajowe;

skreślona

Or. en

Poprawka 1801
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) sporządzenia znormalizowanych umów 
zgodnych z przepisami Unii;

skreślona

Or. en

Poprawka 1802
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przepisów dotyczących wprowadzania 
do obrotu;

skreślona

Or. en

Poprawka 1803
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przepisów dotyczących ochrony 
środowiska;

skreślona

Or. en

Poprawka 1804
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) środków 
promowania i wykorzystywania potencjału 
produktów;

skreślona

Or. en

Poprawka 1805
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera g)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) środków ochrony rolnictwa 
ekologicznego, jak również nazw 
pochodzenia, znaków jakości i oznaczeń 
geograficznych;

skreślona

Or. en

Poprawka 1806
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) badań w celu dodania wartości do 
produktów, w szczególności poprzez nowe 
zastosowania, które nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia publicznego;

skreślona

Or. en

Poprawka 1807
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) badań mających na celu poprawę 
jakości produktów,

skreślona

Or. en

Poprawka 1808
Albert Deß
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) badań, w szczególności nad metodami 
uprawy pozwalającymi na zmniejszenie 
stosowania środków ochrony roślin lub 
środków ochrony zdrowia zwierząt 
i zagwarantowanie zachowania stanu 
gleby oraz środowiska;

skreślona

Or. en

Poprawka 1809
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) badań, w szczególności nad metodami 
uprawy pozwalającymi na zmniejszenie 
stosowania środków ochrony roślin lub 
środków ochrony zdrowia zwierząt 
i zagwarantowanie zachowania stanu gleby
oraz środowiska;

j) badań, w szczególności nad metodami 
uprawy pozwalającymi na zmniejszenie 
stosowania środków ochrony roślin lub 
środków ochrony zdrowia zwierząt 
i zagwarantowanie zachowania stanu 
gleby, wody oraz środowiska;

Or. fr

Poprawka 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) badań, w szczególności nad metodami 
uprawy pozwalającymi na zmniejszenie 
stosowania środków ochrony roślin lub 
środków ochrony zdrowia zwierząt 

j) badań, w szczególności nad metodami 
uprawy pozwalającymi na zmniejszenie 
stosowania środków ochrony roślin lub 
środków ochrony zdrowia zwierząt i 
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i zagwarantowanie zachowania stanu gleby 
oraz środowiska;

gwarantującymi ochronę gleby i 
środowiska; w przypadku pomniejszych 
zastosowań należy również zezwolić na 
prowadzenie badań mających na celu 
zezwolenie na stosowanie substancji lub 
leków przeznaczonych specjalnie dla 
danego rodzaju produkcji, zwłaszcza w 
razie braku dozwolonych metod leczenia;

Or. es

Poprawka 1811
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) określenia minimalnej jakości i 
określenia minimalnych norm w zakresie 
pakowania i prezentacji;

skreślona

Or. en

Poprawka 1812
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) stosowania kwalifikowanego materiału 
siewnego i monitorowania jakości 
produktu.

skreślona

Or. en

Poprawka 1813
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) stosowania kwalifikowanego materiału 
siewnego i monitorowania jakości 
produktu.

l) stosowania materiału siewnego 
dostosowanego do potrzeb 
zrównoważonych systemów produkcji i 
monitorowania jakości produktu.

Or. fr

Poprawka 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera l a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) wycofywania z rynku lub 
skoordynowanego przetwarzania 
produktu w okresach wyraźnego 
zachwiania równowagi rynkowej w danym 
roku gospodarczym w celu przywrócenia 
normalnego funkcjonowania rynku;

Or. es

Poprawka 1815
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera l a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) wnoszenia wkładu w działania, o 
których mowa w art. 38-40 rozporządzenia 
(UE) nr [...] [RDR].

Or. fr
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Uzasadnienie

Organizacje producentów i organizacje międzybranżowe mogą odgrywać ważną rolę w 
dziedzinie ubezpieczenia od ryzyka, w tym ryzyka cenowego. Muszą być upoważnione, aby 
korzystać z instrumentów proponowanych przez politykę rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera l b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lb) wprowadzania specjalnych 
wskaźników odniesienia dla 
poszczególnych produktów, aby wszyscy 
członkowie organizacji międzybranżowej 
otrzymywali przynajmniej koszty 
produkcji;

Or. es

Poprawka 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera l c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lc) blokowania produkcji niespełniającej 
jakości wymaganej przez rynek.

Or. es

Poprawka 1818
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiotowe przepisy nie są krzywdzące 
dla innych podmiotów gospodarczych w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
lub w Unii i nie powodują żadnego ze 
skutków wymienionych art. 145 ust. 4 ani 
nie są sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami Unii ani krajowymi.

Rozszerzone przepisy nie są krzywdzące 
dla innych podmiotów gospodarczych w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
lub w Unii i nie powodują żadnego ze 
skutków wymienionych art. 145 ust. 4 ani 
nie są sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami Unii ani krajowymi.

Or. en

Poprawka 1819
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 111 skreślony
Składki producentów niebędących 

członkami
W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
organizację, może zdecydować, że osoby 
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością.
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Or. en

Uzasadnienie

Sprzeciwiamy się rozszerzaniu zasad na osoby lub grupy niebedące członkami, dlatego 
sprzeciwiamy się również przepisom mówiącym o tym, że osoby lub grupy niebedące 
członkami są zmuszane do udziału finansowego w pokryciu kosztów niektórych działań 
podjętych przez organizacje, których osoby lub grupy te nie są członkami.

Poprawka 1820
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 111 skreślony
Składki producentów niebędących 

członkami
W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
organizację, może zdecydować, że osoby 
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością.

Or. en
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Poprawka 1821
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 111 skreślony
Składki producentów niebędących 

członkami
W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
organizację, może zdecydować, że osoby 
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością.

Or. en

Poprawka 1822
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 111 skreślony
Składki producentów niebędących 
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członkami
W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
organizację, może zdecydować, że osoby 
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością.

Or. en

Poprawka 1823
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 111 skreślony
Składki producentów niebędących 

członkami
W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
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organizację, może zdecydować, że osoby 
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku rozszerzenia zasad na osoby i grupy niebędące członkami (art. 
110), nie powinno być też możliwości rozszerzania prośby o wkład finansowy te na osoby i 
grupy.

Poprawka 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Składki producentów niebędących 
członkami

skreślony

W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
organizację, może zdecydować, że osoby 
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
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pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł dałby możliwość zmuszania osób i grup niebędących członkami organizacji 
producentów lub organizacji międzybranżowych do wkładu finansowego na rzecz organizacji 
producentów, których nie są one członkami.

Poprawka 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Składki producentów niebędących 
członkami

skreślony

W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
organizację, może zdecydować, że osoby 
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością.

Or. en



AM\910137PL.doc 163/181 PE494.588v01-00

PL

Uzasadnienie

Osoby lub grupy niebędące członkami nie powinny również wpłacać składek na rzecz 
organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów czy organizacji 
międzybranżowej.

Poprawka 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
organizację, może zdecydować, że osoby
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością.

W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 
i gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym podmiotów gospodarczych, 
których działalność dotyczy 
przedmiotowych produktów, państwo 
członkowskie, które uznało daną 
organizację, może zdecydować, że 
pojedyncze podmioty gospodarcze lub 
grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści 
z przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością.

Or. es

Poprawka 1827
Peter Jahr, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
organizację, może zdecydować, że osoby 
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością.

W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
organizację, może zdecydować, że osoby 
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych w związku 
z przedmiotową działalnością.

Or. de

Poprawka 1828
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 

W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranżowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leży w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
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organizację, może zdecydować, że osoby 
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością.

organizację, może zdecydować, że osoby 
lub grupy, oprócz przetwórców i 
handlowców, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością.

Or. it

Poprawka 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto jeżeli przynajmniej jeden rodzaj 
działalności, o którym mowa w akapicie 
drugim niniejszego ustępu, prowadzonej 
przez uznaną organizację 
międzybranżową sektora tytoniowego leży 
w ogólnym interesie gospodarczym 
podmiotów gospodarczych, których 
działalność dotyczy przynajmniej jednego 
spośród danych produktów, to państwo 
członkowskie, które zdecydowało o 
uznaniu, lub Komisja, jeżeli to ona uznała 
daną organizację, może zdecydować, że 
pojedyncze podmioty gospodarcze lub 
grupy nienależące do tej organizacji, ale 
korzystające z jej działalności, są 
zobowiązane wpłacać jej składki 
finansowe w pełnej lub cząstkowej 
wysokości pobieranej od członków tej 
organizacji, przy czym te składki 
finansowe przeznacza się na pokrycie 
kosztów wynikających bezpośrednio z 
prowadzenia danej działalności.
Działalność, o której mowa w poprzednim 
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akapicie, zmierza do realizacji jednego z 
następujących celów:
a) badań mających na celu podniesienie 
wartości produktów, w szczególności 
poprzez nowe zastosowania, które nie 
stanowią zagrożenia dla zdrowia 
publicznego;
b) badań nad poprawą jakości liści tytoniu 
lub tytoniu w belach;
c) badań nad metodami uprawy 
pozwalającymi na ograniczenie 
stosowania środków ochrony roślin i 
gwarantującymi ochronę gleby i 
środowiska.

Or. es

Poprawka 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto jeżeli przynajmniej jeden rodzaj 
działalności, o którym mowa w akapicie 
drugim niniejszego ustępu, prowadzonej 
przez uznaną organizację 
międzybranżową sektora tytoniowego leży 
w ogólnym interesie gospodarczym 
podmiotów gospodarczych, których 
działalność dotyczy przynajmniej jednego 
spośród danych produktów, to państwo 
członkowskie, które zdecydowało o 
uznaniu, lub Komisja, jeżeli to ona uznała 
daną organizację, może zdecydować, że 
pojedyncze podmioty gospodarcze lub 
grupy nienależące do tej organizacji, ale 
korzystające z jej działalności, są 
zobowiązane wpłacać jej składki 
finansowe w pełnej lub cząstkowej 
wysokości pobieranej od członków tej 
organizacji, przy czym te składki 
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finansowe przeznacza się na pokrycie 
kosztów wynikających bezpośrednio z 
prowadzenia danej działalności.
Działalność, o której mowa w poprzednim 
akapicie, zmierza do realizacji jednego z 
następujących celów:
a) badań mających na celu podniesienie 
wartości produktów, w szczególności 
poprzez nowe zastosowania, które nie 
stanowią zagrożenia dla zdrowia 
publicznego;
b) badań nad poprawą jakości liści tytoniu 
lub tytoniu w belach;
c) badań nad metodami uprawy 
pozwalającymi na ograniczenie 
stosowania środków ochrony roślin i 
gwarantującymi ochronę gleby i 
środowiska.

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że należy dodać nowy ustęp zawierający przepisy art. 126 ust. 1 i 2 
obowiązującego rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku dotyczące wpłacania 
składek przez podmioty niebędące członkami organizacji międzybranżowych sektora 
tytoniowego, co nie stanowi rozszerzenia przepisów, tylko dotyczy działalności, z których 
korzystają podmioty gospodarcze nienależące do organizacji międzybranżowych.

Poprawka 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 112 skreślony
Środki ułatwiające dostosowanie podaży 

do wymogów rynku
Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
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z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów żywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:
a) mających na celu poprawę jakości;
b) mających na celu wsparcie lepszej 
organizacji produkcji, przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu;
c) ułatwiających odnotowywanie tendencji 
w zakresie cen rynkowych;
d) umożliwiających opracowywanie 
prognoz krótko- i długoterminowych na 
podstawie wykorzystywanych środków 
produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten umożliwia Komisji przyjmowanie aktów delegowanych w niektórych sektorach 
celem dostosowania podaży do wymogów rynkowych. Ten przepis nigdy nie był 
wykorzystywany i jest niespójny ze stałym ukierunkowaniem WPR na rynek.

Poprawka 1832
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 112 skreślony
Środki ułatwiające dostosowanie podaży 

do wymogów rynku
Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
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uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów żywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:
a) mających na celu poprawę jakości;
b) mających na celu wsparcie lepszej 
organizacji produkcji, przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu;
c) ułatwiających odnotowywanie tendencji 
w zakresie cen rynkowych;
d) umożliwiających opracowywanie 
prognoz krótko- i długoterminowych na 
podstawie wykorzystywanych środków 
produkcji.

Or. en

Poprawka 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 112 skreślony
Środki ułatwiające dostosowanie podaży 

do wymogów rynku
Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów żywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:
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a) mających na celu poprawę jakości;
b) mających na celu wsparcie lepszej 
organizacji produkcji, przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu;
c) ułatwiających odnotowywanie tendencji 
w zakresie cen rynkowych;
d) umożliwiających opracowywanie 
prognoz krótko- i długoterminowych na 
podstawie wykorzystywanych środków 
produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to niespójne ze stałym ukierunkowaniem WPR na rynek.

Poprawka 1834
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 112 skreślony
Środki ułatwiające dostosowanie podaży 

do wymogów rynku
Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów żywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:
a) mających na celu poprawę jakości;
b) mających na celu wsparcie lepszej 
organizacji produkcji, przetwarzania 
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i wprowadzania do obrotu;
c) ułatwiających odnotowywanie tendencji 
w zakresie cen rynkowych;
d) umożliwiających opracowywanie 
prognoz krótko- i długoterminowych na 
podstawie wykorzystywanych środków 
produkcji.

Or. en

Poprawka 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów żywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:

Ze względu na potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106–
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 160 
aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów nieobjętych szczególnymi 
systemami ograniczania produkcji:

Or. es

Uzasadnienie

Środki zapisane w tym artykule rozszerza się na wszystkie sektory poza tymi, których dotyczą 
systemy ograniczania produkcji.

Poprawka 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów żywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:

Ze względu na potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106–
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 160 
aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
wszystkich sektorów wymienionych w 
art. 1 ust. 2:

Or. es

Uzasadnienie

Należy poprawić obecne mechanizmy interwencji i zarządzania rynkami, uzupełniając je o 
instrumenty zapobiegające zakłóceniom na rynku i szczególne instrumenty zarządzania 
podażą, które łącznie powinny stanowić siatkę ochronną zabezpieczającą rolników przed 
nadmiernymi wahaniami cen i umożliwiać osiągnięcie głównego strategicznego celu WPR, a 
mianowicie bezpieczeństwa żywnościowego i utrzymania odpowiedniego poziomu dochodów 
rolników.

Poprawka 1837
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 

Ze względu na potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106–
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 160 
aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
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sektorów żywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:

wszystkich sektorów wymienionych w 
art. 1 ust. 2:

Or. es

Uzasadnienie

Rozszerzenie na wszystkie sektory możliwości skorzystania z danych środków, gdyż problemy 
występują we wszystkich sektorach.

Poprawka 1838
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów żywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych z 
wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych:

Or. en

Poprawka 1839
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106–
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108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów żywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:

108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych 
dotyczących następujących środków:

Or. pt

Poprawka 1840
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ułatwienia dostosowania podaży 
towarów rolnych do wymogów rynku 
państwa członkowskie mogą podjąć 
działania związane z konsolidacją 
gruntów poprzez wprowadzenie warunków 
preferencyjnych, ograniczonych do 
młodych rolników, na zakup nowych 
gospodarstw.

Or. it

Poprawka 1841
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nieprzyjęcie przez Komisję aktu 
delegowanego nie stanowi przeszkody, aby 
organizacje, o których mowa w art. 106-
108, przyjmowały przepisy w tych 
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obszarach działań.

Or. fr

Poprawka 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 113 skreślony
Zasady wprowadzania do obrotu w celu 
poprawy i stabilizacji funkcjonowania 

wspólnego rynku win
W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win, w 
tym winogron, moszczu i win, na bazie 
których są wyprodukowane, produkujące 
państwa członkowskie mogą określić 
zasady wprowadzania do obrotu, których 
celem będzie regulowanie podaży, w 
szczególności poprzez wdrażanie decyzji 
podejmowanych przez organizacje 
międzybranżowe uznane na mocy art. 108.
Zasady takie są proporcjonalne do 
wyznaczonych celów i nie mogą:
a) odnosić się do jakiejkolwiek transakcji 
po pierwszym wprowadzeniu do obrotu 
danego produktu;
b) pozwalać na ustalanie cen, w tym jeśli 
ceny są ustalane jako wskazówka lub 
zalecenie;
c) uniemożliwiać dostępu do znacznej 
części zbiorów, które normalnie byłyby 
dostępne;
d) pozwalać na odmowę wydania 
krajowych i unijnych zaświadczeń 
wymaganych do obrotu winami i 
sprzedaży win, jeśli takie wprowadzenie do 
obrotu jest zgodne z tymi zasadami.
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Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten umożliwia państwom członkowskim określanie zasad wprowadzania do obrotu w 
celu regulowania podaży na rynku wina. Jest to niespójne ze stałym ukierunkowaniem WPR 
na rynek.

Poprawka 1843
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 113 skreślony
Zasady wprowadzania do obrotu w celu 
poprawy i stabilizacji funkcjonowania 

wspólnego rynku win
W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win, w 
tym winogron, moszczu i win, na bazie 
których są wyprodukowane, produkujące 
państwa członkowskie mogą określić 
zasady wprowadzania do obrotu, których 
celem będzie regulowanie podaży, w 
szczególności poprzez wdrażanie decyzji 
podejmowanych przez organizacje 
międzybranżowe uznane na mocy art. 108.
Zasady takie są proporcjonalne do 
wyznaczonych celów i nie mogą:
a) odnosić się do jakiejkolwiek transakcji 
po pierwszym wprowadzeniu do obrotu 
danego produktu;
b) pozwalać na ustalanie cen, w tym jeśli 
ceny są ustalane jako wskazówka lub 
zalecenie;
c) uniemożliwiać dostępu do znacznej 
części zbiorów, które normalnie byłyby 
dostępne;
d) pozwalać na odmowę wydania 
krajowych i unijnych zaświadczeń 
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wymaganych do obrotu winami i 
sprzedaży win, jeśli takie wprowadzenie do 
obrotu jest zgodne z tymi zasadami.

Or. en

Uzasadnienie

Sprzeciwiamy się specjalnemu traktowaniu niektórych sektorów jednolitej wspólnej 
organizacji rynków rolnych.

Poprawka 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 113 skreślony
Zasady wprowadzania do obrotu w celu 
poprawy i stabilizacji funkcjonowania 

wspólnego rynku win
W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win, w 
tym winogron, moszczu i win, na bazie 
których są wyprodukowane, produkujące 
państwa członkowskie mogą określić 
zasady wprowadzania do obrotu, których 
celem będzie regulowanie podaży, w 
szczególności poprzez wdrażanie decyzji 
podejmowanych przez organizacje 
międzybranżowe uznane na mocy art. 108.
Zasady takie są proporcjonalne do 
wyznaczonych celów i nie mogą:
a) odnosić się do jakiejkolwiek transakcji 
po pierwszym wprowadzeniu do obrotu 
danego produktu;
b) pozwalać na ustalanie cen, w tym jeśli 
ceny są ustalane jako wskazówka lub 
zalecenie;
c) uniemożliwiać dostępu do znacznej 
części zbiorów, które normalnie byłyby 
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dostępne;
d) pozwalać na odmowę wydania 
krajowych i unijnych zaświadczeń 
wymaganych do obrotu winami i 
sprzedaży win, jeśli takie wprowadzenie do 
obrotu jest zgodne z tymi zasadami.

Or. en

Poprawka 1845
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 113 skreślony
Zasady wprowadzania do obrotu w celu 
poprawy i stabilizacji funkcjonowania 

wspólnego rynku win
W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win, w 
tym winogron, moszczu i win, na bazie 
których są wyprodukowane, produkujące 
państwa członkowskie mogą określić 
zasady wprowadzania do obrotu, których 
celem będzie regulowanie podaży, w 
szczególności poprzez wdrażanie decyzji 
podejmowanych przez organizacje 
międzybranżowe uznane na mocy art. 108.
Zasady takie są proporcjonalne do 
wyznaczonych celów i nie mogą:
a) odnosić się do jakiejkolwiek transakcji 
po pierwszym wprowadzeniu do obrotu 
danego produktu;
b) pozwalać na ustalanie cen, w tym jeśli 
ceny są ustalane jako wskazówka lub 
zalecenie;
c) uniemożliwiać dostępu do znacznej 
części zbiorów, które normalnie byłyby 
dostępne;
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d) pozwalać na odmowę wydania 
krajowych i unijnych zaświadczeń 
wymaganych do obrotu winami i 
sprzedaży win, jeśli takie wprowadzenie do 
obrotu jest zgodne z tymi zasadami.

Or. en

Poprawka 1846
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 113 skreślony
Zasady wprowadzania do obrotu w celu 
poprawy i stabilizacji funkcjonowania 

wspólnego rynku win
W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win, w 
tym winogron, moszczu i win, na bazie 
których są wyprodukowane, produkujące 
państwa członkowskie mogą określić 
zasady wprowadzania do obrotu, których 
celem będzie regulowanie podaży, w 
szczególności poprzez wdrażanie decyzji 
podejmowanych przez organizacje 
międzybranżowe uznane na mocy art. 108.
Zasady takie są proporcjonalne do 
wyznaczonych celów i nie mogą:
a) odnosić się do jakiejkolwiek transakcji 
po pierwszym wprowadzeniu do obrotu 
danego produktu;
b) pozwalać na ustalanie cen, w tym jeśli 
ceny są ustalane jako wskazówka lub 
zalecenie;
c) uniemożliwiać dostępu do znacznej 
części zbiorów, które normalnie byłyby 
dostępne;
d) pozwalać na odmowę wydania 
krajowych i unijnych zaświadczeń 
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wymaganych do obrotu winami i 
sprzedaży win, jeśli takie wprowadzenie do 
obrotu jest zgodne z tymi zasadami.

Or. en

Poprawka 1847
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady wprowadzania do obrotu w celu 
poprawy i stabilizacji funkcjonowania 
wspólnego rynku win

Zasady w celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win

Or. en

Poprawka 1848
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win, w
tym winogron, moszczu i win, na bazie 
których są wyprodukowane, produkujące 
państwa członkowskie mogą określić 
zasady wprowadzania do obrotu, których 
celem będzie regulowanie podaży, w 
szczególności poprzez wdrażanie decyzji 
podejmowanych przez organizacje 
międzybranżowe uznane na mocy art. 108.

W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win, w 
tym winogron, moszczu i win, na bazie 
których są wyprodukowane, produkujące 
państwa członkowskie mogą określić 
zasady, których celem będzie regulowanie 
podaży, w szczególności poprzez 
wdrażanie decyzji podejmowanych przez 
organizacje międzybranżowe uznane na 
mocy art. 108.

Or. en

Uzasadnienie

Produkujące państwa członkowskie powinny móc podejmować środki w odniesieniu do 



AM\910137PL.doc 181/181 PE494.588v01-00

PL

potencjału produkcyjnego – w perspektywie zniesienia praw do sadzenia – które mogą nie być 
zasadami o charakterze handlowym.


