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Poprawka 1
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 613

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Do celów niniejszego rozporządzenia 
„zaawansowane systemy zrównoważonej 
produkcji”, „zaawansowane metody 
zrównoważonej produkcji” i 
„zaawansowane środki zrównoważonej 
produkcji” oznaczają praktyki rolnicze 
wykraczające poza zasady wzajemnej 
zgodności określone w rozporządzeniu 
(UE) nr […] (rozporządzeniu 
horyzontalnym w sprawie wspólnej 
polityki rolnej) i stale rozwijane w celu 
poprawy gospodarowania organicznymi 
substancjami odżywczymi, usprawnienia 
obiegów wody i przepływów energii, tak 
aby ograniczyć szkody w środowisku i 
straty energii z nieodnawialnych źródeł 
oraz utrzymać wysoki poziom 
różnorodności upraw, hodowli zwierząt i 
naturalnej różnorodności w systemach 
produkcji.

Or. en

Poprawka 2
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 90–94, 623–640

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 Artykuł 7
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Ceny referencyjne Ceny referencyjne
Ustala się następujące ceny referencyjne: 1. Do celów stosowania części II tytuł I 

rozdział I i części V rozdział I ustala się 
następujące ceny referencyjne:

a) w odniesieniu do sektora zbóż: 
101,31 EUR za tonę – odnośnie do etapu 
sprzedaży hurtowej towarów 
dostarczonych do magazynu, przed ich 
wyładowaniem;

a) w odniesieniu do sektora zbóż: 
101,31 EUR za tonę – odnośnie do etapu 
sprzedaży hurtowej towarów 
dostarczonych do magazynu, przed ich 
wyładowaniem;

b) w odniesieniu do ryżu niełuskanego: 
150 EUR za tonę w przypadku ryżu 
standardowej jakości określonej w 
załączniku III pkt A – odnośnie do etapu 
sprzedaży hurtowej towarów 
dostarczonych do magazynu, przed ich 
wyładowaniem;

b) w odniesieniu do ryżu niełuskanego: 
150 EUR za tonę w przypadku ryżu 
standardowej jakości określonej w 
załączniku III pkt A – odnośnie do etapu 
sprzedaży hurtowej towarów 
dostarczonych do magazynu, przed ich 
wyładowaniem;

c) w odniesieniu do cukru standardowej 
jakości określonej w załączniku III pkt B –
odnośnie do cukru luzem, EXW:

c) w odniesieniu do cukru standardowej 
jakości określonej w załączniku III pkt B –
odnośnie do cukru luzem, EXW:

(i) w odniesieniu do cukru białego: 
404,4 EUR za tonę;

(i) w odniesieniu do cukru białego: 
404,4 EUR za tonę;

(ii) w odniesieniu do cukru surowego: 
335,2 EUR za tonę;

(ii) w odniesieniu do cukru surowego: 
335,2 EUR za tonę;

d) w odniesieniu do sektora wołowiny 
i cielęciny: 2 224 EUR za tonę tusz bydła 
płci męskiej klasy R3 według unijnej skali 
klasyfikacji tusz bydła dorosłego zgodnie z 
art. 18 ust. 8;

d) w odniesieniu do sektora wołowiny 
i cielęciny: 2224 EUR za tonę tusz bydła 
płci męskiej klasy R3 według unijnej skali 
klasyfikacji tusz bydła dorosłego zgodnie z 
art. 9a;

e) w odniesieniu do sektora mleka 
i przetworów mlecznych:

e) w odniesieniu do sektora mleka 
i przetworów mlecznych:

(i) w odniesieniu do masła: 246,39 EUR za 
100 kg;

(i) w odniesieniu do masła: 246,39 EUR za 
100 kg;

(ii) w odniesieniu do odtłuszczonego mleka 
w proszku: 169,80 EUR za 100 kg;

(ii) w odniesieniu do odtłuszczonego mleka 
w proszku: 169,80 EUR za 100 kg;

f) w odniesieniu do wieprzowiny 
1 509,39 EUR za tonę tusz wieprzowych 
standardowej jakości określonych pod 
względem masy i zawartości chudego 
mięsa na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz wieprzowych na 
podstawie art. 18 ust. 8:

f) w odniesieniu do wieprzowiny 
1509,39 EUR za tonę tusz wieprzowych 
standardowej jakości określonych pod 
względem masy i zawartości chudego 
mięsa na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz wieprzowych na 
podstawie art. 9a:

(i) tusze ważące od 60 kg do mniej niż (i) tusze ważące od 60 kg do mniej niż 
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120 kg: klasa E; 120 kg: klasa E;
(ii) tusze ważące od 120 kg do 180 kg: 
klasa R.

(ii) tusze ważące od 120 kg do 180 kg: 
klasa R.

fa) w odniesieniu do sektora oliwy z 
oliwek:
(i) 2388 EUR za tonę oliwy z oliwek 
najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia;
(ii) 2295 EUR za tonę oliwy z oliwek z 
pierwszego tłoczenia;
(iii) 1524 EUR za tonę oliwy z oliwek typu 
lampante o kwasowości wynoszącej 2o, 
która to suma podlega obniżeniu o 
36,70 EUR za tonę za każdy dodatkowy 
stopień kwasowości.
1a. Ceny referencyjne poddaje się 
przeglądowi w regularnych odstępach 
czasu, na podstawie obiektywnych 
kryteriów, w szczególności w świetle 
zmian w produkcji, zmian kosztów 
produkcji, zwłaszcza środków produkcji, i 
zmian sytuacji na rynku. W razie 
konieczności ceny referencyjne 
aktualizuje się zgodnie z procedurą 
określoną w art. 43 ust. 2 Traktatu.
Okresy między kolejnymi przeglądami 
mogą się różnić w zależności od kategorii 
produktów, a przy ich określaniu bierze 
się pod uwagę wzorzec zmienności dla 
każdej kategorii produktów.

Or. en

Poprawka 3
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
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Unijne skale i kontrole
1. Unijne skale klasyfikacji tusz 
stosowane są na podstawie przepisów 
załącznika IIIa w odniesieniu do 
następujących sektorów:
a) wołowiny i cielęciny w odniesieniu do 
tusz bydła dorosłego;
b) wieprzowiny w odniesieniu do tusz świń 
niebędących świniami hodowlanymi.
W odniesieniu do sektora mięsa baraniego 
i koziego państwa członkowskie mogą 
stosować unijną skalę klasyfikacji tusz w 
przypadku tusz baranich zgodnie z 
przepisami określonymi w załączniku IIIa 
pkt C.
2. Kontrole na miejscu dotyczące 
klasyfikacji tusz bydła dorosłego i tusz 
baranich przeprowadzane są w imieniu 
Unii przez unijną komisję kontrolną 
złożoną z ekspertów wyznaczonych przez 
Komisję i z ekspertów wyznaczonych przez 
państwa członkowskie. Komisja kontrolna 
składa sprawozdania z przeprowadzonych 
kontroli Komisji i państwom
członkowskim.
Koszty przeprowadzanych kontroli ponosi 
Unia.

Or. en

Poprawka 4
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 97, 652–658

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 Artykuł 10
Produkty kwalifikujące się do 
interwencji publicznej

Produkty kwalifikujące się do 
interwencji publicznej

Interwencję publiczną stosuje się w Interwencję publiczną stosuje się w 
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odniesieniu do następujących produktów 
podlegających warunkom ustanowionym
w niniejszej sekcji oraz dodatkowym
wymogom i warunkom, które określi
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
lub w drodze aktów wykonawczych – na 
podstawie art. 18 i 19:

odniesieniu do następujących produktów 
zgodnie z warunkami ustanowionymi w 
niniejszej sekcji oraz wszelkimi 
dodatkowymi wymogami i warunkami,
które może określić Komisja – w drodze 
aktów delegowanych lub w drodze aktów 
wykonawczych – na podstawie art. 18 i 19:

a) pszenicy zwyczajnej, jęczmienia 
i kukurydzy;

a) pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum, 
sorgo, jęczmienia i kukurydzy;

b) ryżu niełuskanego; b) ryżu niełuskanego;

c) świeżej lub schłodzonej wołowiny 
i cielęciny objętych kodami CN 0201 10 00 
oraz od 0201 20 20 do 0201 20 50;

c) świeżej lub schłodzonej wołowiny 
i cielęciny objętych kodami CN 0201 10 00 
oraz od 0201 20 20 do 0201 20 50;

d) masła wyprodukowanego bezpośrednio 
i wyłącznie z pasteryzowanej śmietanki 
uzyskanej bezpośrednio i wyłącznie 
z mleka krowiego w zatwierdzonym 
przedsiębiorstwie w Unii, o minimalnej 
zawartości tłuszczu mlecznego w masie 
wynoszącej 82% i maksymalnej zawartości 
wody w masie wynoszącej 16%;

d) masła wyprodukowanego bezpośrednio 
i wyłącznie z pasteryzowanej śmietanki 
uzyskanej bezpośrednio i wyłącznie 
z mleka krowiego w zatwierdzonym 
przedsiębiorstwie w Unii, o minimalnej 
zawartości tłuszczu mlecznego w masie 
wynoszącej 82% i maksymalnej zawartości 
wody w masie wynoszącej 16%;

e) odtłuszczonego mleka w proszku 
najwyższej jakości wytworzonego z mleka 
krowiego metodą rozpyłową w 
zatwierdzonym przedsiębiorstwie w Unii, o 
minimalnej zawartości białka wynoszącej 
34,0% w odtłuszczonej masie suchej.

e) odtłuszczonego mleka w proszku 
najwyższej jakości wytworzonego z mleka 
krowiego metodą rozpyłową w 
zatwierdzonym przedsiębiorstwie w Unii, o 
minimalnej zawartości białka wynoszącej 
34,0% w odtłuszczonej masie suchej.

Or. en

Poprawka 5
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 670

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 Artykuł 11
Okresy interwencji publicznej Okresy interwencji publicznej

Interwencja publiczna jest dostępna: Interwencja publiczna jest dostępna w 
odniesieniu do produktów wymienionych
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w art. 10 przez cały rok.
a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia i kukurydzy — od dnia 1 
listopada do dnia 31 maja;
b) w odniesieniu do ryżu niełuskanego —
od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca;
c) w odniesieniu do wołowiny i cielęciny 
— przez cały rok gospodarczy;
d) w odniesieniu do masła 
i odtłuszczonego mleka w proszku — od 
dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia.

Or. en

Poprawka 6
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 101, 102, 680, 691

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 Artykuł 12
Otwieranie i zamykanie interwencji 

publicznej
Otwieranie i zamykanie interwencji 

publicznej
1. W okresach, o których mowa w art. 11, 
interwencja publiczna:

1. Interwencja publiczna:

a) zostaje otwarta dla pszenicy zwyczajnej, 
masła i odtłuszczonego mleka w proszku;

a) zostaje otwarta dla pszenicy zwyczajnej, 
masła i odtłuszczonego mleka w proszku;

b) może zostać otwarta przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – dla 
jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego 
(w tym szczególnych odmian lub rodzajów 
ryżu niełuskanego), jeżeli wymaga tego 
sytuacja na rynku. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2;

b) zostaje otwarta przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – dla 
pszenicy durum, sorgo, jęczmienia, 
kukurydzy i ryżu niełuskanego (w tym 
szczególnych odmian lub rodzajów ryżu 
niełuskanego), jeżeli wymaga tego 
sytuacja na rynku. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2;

c) może zostać otwarta przez Komisję dla 
wołowiny i cielęciny – w drodze innych 

c) zostaje otwarta przez Komisję dla 
wołowiny i cielęciny – w drodze innych 
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aktów wykonawczych – jeżeli średnia cena 
rynkowa w reprezentatywnym okresie, 
ustalonym na podstawie art. 19 lit. a), w 
danym państwie członkowskim albo w 
danym regionie państwa członkowskiego, 
notowana na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz przyjętej na podstawie 
art. 18 ust. 8, jest niższa niż 1 560 EUR za 
tonę.

aktów wykonawczych przyjętych bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3 – jeżeli 
średnia cena rynkowa w 
reprezentatywnym okresie, określona na 
podstawie art. 19 lit. a), w danym państwie 
członkowskim albo w danym regionie 
państwa członkowskiego, notowana na 
podstawie unijnej skali klasyfikacji tusz 
przyjętej na podstawie art. 9a, jest niższa 
niż 90% ceny referencyjnej ustanowionej 
w art. 7 ust. 1 lit. d).

2. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – zamknąć interwencję 
publiczną w sektorach wołowiny i 
cielęciny, jeżeli w reprezentatywnym 
okresie ustalonym na podstawie art. 19 
lit. a) nie są już spełnione warunki 
określone w ust. 1 lit. c).

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3 –
zamyka interwencję publiczną w sektorach 
wołowiny i cielęciny, jeżeli w 
reprezentatywnym okresie ustalonym na 
podstawie art. 19 lit. a) nie są już spełnione 
warunki określone w ust. 1 lit. c).

Or. en

Poprawka 7
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 103, 104, 708

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 Artykuł 13
Zakup po ustalonych cenach lub 

w drodze procedury przetargowej
Zakup po ustalonych cenach lub 

w drodze procedury przetargowej
1. W przypadku otwarcia interwencji 
publicznej na podstawie art. 12 ust. 1 lit. a) 
zakupu dokonuje się po ustalonych cenach 
w ramach następujących limitów dla 
każdego z okresów, o których mowa 
w art. 11:

1. W przypadku otwarcia interwencji 
publicznej na podstawie art. 12 ust. 1 lit. a) 
zakupu dokonuje się po ustalonych cenach, 
określonych w art. 14 ust. 2, w ramach 
następujących limitów dla każdego 
z okresów, o których mowa w art. 11:

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej –
3 mln ton;

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej –
3 mln ton;

b) w odniesieniu do masła – 30 000 ton; b) w odniesieniu do masła – 70 000 ton;
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c) w odniesieniu do odtłuszczonego mleka 
w proszku – 109 000 ton.

c) w odniesieniu do odtłuszczonego mleka 
w proszku – 109 000 ton.

2. W przypadku otwarcia interwencji 
publicznej na podstawie art. 12 ust. 1 
zakupu dokonuje się w drodze procedury 
przetargowej, która służy określeniu 
maksymalnej ceny zakupu:

2. W przypadku otwarcia interwencji 
publicznej na podstawie art. 12 ust. 1 
zakupu dokonuje się w drodze procedury 
przetargowej, która służy określeniu 
maksymalnej ceny zakupu:

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
masła i odtłuszczonego mleka w proszku –
za ilości przekraczające limity, o których 
mowa w ust. 1,

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
masła i odtłuszczonego mleka w proszku –
za ilości przekraczające limity, o których 
mowa w ust. 1,

b) w odniesieniu do jęczmienia, 
kukurydzy, ryżu niełuskanego, wołowiny 
i cielęciny.

b) w odniesieniu do pszenicy durum, 
sorgo, jęczmienia, kukurydzy, ryżu 
niełuskanego, wołowiny i cielęciny.

W szczególnych i odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach Komisja –
w drodze aktów wykonawczych –
ogranicza procedury przetargowe do 
danego państwa członkowskiego lub 
danego regionu państwa członkowskiego 
lub, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2, ustala 
ceny zakupu w ramach interwencji 
publicznej dla poszczególnych państw 
członkowskich lub regionów państw 
członkowskich na podstawie notowanych 
średnich cen rynkowych. Przedmiotowe 
akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

W szczególnych i odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach Komisja –
w drodze aktów wykonawczych –
ogranicza procedury przetargowe do 
danego państwa członkowskiego lub 
danego regionu państwa członkowskiego 
lub, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2, ustala 
ceny zakupu w ramach interwencji 
publicznej dla poszczególnych państw 
członkowskich lub regionów państw 
członkowskich na podstawie notowanych 
średnich cen rynkowych. Przedmiotowe 
akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

Or. en

Poprawka 8
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 105, 106, 719

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 Artykuł 14
Ceny interwencyjne Ceny interwencyjne
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1. Cena interwencyjna oznacza: 1. Cena interwencyjna oznacza:
a) cenę zakupu produktów w ramach 
interwencji publicznej, w przypadku gdy 
zakup dokonywany jest po ustalonych 
cenach, lub 

a) cenę zakupu produktów w ramach 
interwencji publicznej, w przypadku gdy 
zakup dokonywany jest po ustalonych 
cenach, lub 

b) maksymalną cenę, za jaką produkty 
kwalifikujące się do interwencji publicznej 
mogą zostać zakupione w przypadku 
zakupu w drodze procedury przetargowej.

b) maksymalną cenę, za jaką produkty 
kwalifikujące się do interwencji publicznej 
mogą zostać zakupione w przypadku 
zakupu w drodze procedury przetargowej.

2. Poziom cen interwencyjnych: 2. Poziom cen interwencyjnych:

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy, ryżu niełuskanego 
i odtłuszczonego mleka w proszku jest 
równy odpowiednim cenom referencyjnym 
określonym w art. 7 w przypadku zakupu 
po ustalonych cenach, a w przypadku 
zakupu w drodze procedury przetargowej 
nie przekracza odpowiednich cen 
referencyjnych;

a) w odniesieniu do pszenicy durum, 
sorgo, pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, 
kukurydzy, ryżu niełuskanego 
i odtłuszczonego mleka w proszku jest 
równy odpowiednim cenom referencyjnym 
określonym w art. 7 w przypadku zakupu 
po ustalonych cenach, a w przypadku 
zakupu w drodze procedury przetargowej 
nie przekracza odpowiednich cen 
referencyjnych;

b) w odniesieniu do masła jest równy 90% 
ceny referencyjnej określonej w art. 7 
w przypadku zakupu po ustalonych cenach, 
a w przypadku zakupu w drodze procedury 
przetargowej nie przekracza 90% ceny 
referencyjnej;

b) w odniesieniu do masła jest równy 90% 
ceny referencyjnej określonej w art. 7 
w przypadku zakupu po ustalonych cenach, 
a w przypadku zakupu w drodze procedury 
przetargowej nie przekracza 90% ceny 
referencyjnej;

c) w odniesieniu do wołowiny i cielęciny 
nie przekracza ceny, o której mowa
w art. 12 ust. 1 lit. c).

c) w odniesieniu do wołowiny i cielęciny 
nie przekracza 90% ceny referencyjnej
określonej w art. 7 ust. 1 lit. d).

3. Ceny interwencyjne, o których mowa 
w ust. 1 i 2, nie mają wpływu na podwyżki 
ani obniżki cen pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego 
podyktowane względami jakości. Ponadto 
uwzględniając konieczność zapewnienia 
ukierunkowania produkcji na określone 
odmiany ryżu niełuskanego, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
określania podwyżek i obniżek cen 
interwencyjnych.

3. Ceny interwencyjne, o których mowa 
w ust. 1 i 2, nie mają wpływu na podwyżki 
ani obniżki cen pszenicy zwyczajnej, 
pszenicy durum, sorgo, jęczmienia, 
kukurydzy i ryżu niełuskanego 
podyktowane względami jakości.

Or. en
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Poprawka 9
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 107, 733

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 Artykuł 15

Zasady ogólne dotyczące zbytu 
publicznych zapasów interwencyjnych

Zasady ogólne dotyczące zbytu 
publicznych zapasów interwencyjnych

Zbyt produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej odbywa się w taki 
sposób, aby: 

1. Zbyt produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej odbywa się w taki 
sposób, aby: 

a) zapobiec jakimkolwiek zakłóceniom na 
rynku,

a) zapobiec jakimkolwiek zakłóceniom na 
rynku,

b) zapewnić równy dostęp do towarów 
i równe traktowanie nabywców, a także

b) zapewnić równy dostęp do towarów 
i równe traktowanie nabywców, a także

c) zapewnić zgodność ze zobowiązaniami 
wynikającymi z umów zawartych zgodnie 
z art. 218 Traktatu.

c) zapewnić zgodność ze zobowiązaniami 
wynikającymi z umów zawartych zgodnie 
z art. 218 Traktatu.

Zbyt produktów może odbyć się przez 
udostępnienie ich w ramach programu 
dystrybucji żywności wśród osób 
najbardziej potrzebujących w Unii 
ustanowionego w rozporządzeniu (UE) 
nr […], jeśli przedmiotowy program tak 
stanowi. W takim przypadku wartość 
księgowa przedmiotowych produktów 
odpowiada poziomowi odpowiednich 
ustalonych cen interwencyjnych, o których 
mowa w art. 14 ust. 2.

2. Zbyt produktów może odbyć się przez 
udostępnienie ich w ramach programu 
dystrybucji żywności wśród osób 
najbardziej potrzebujących w Unii 
ustanowionego w rozporządzeniu (UE) 
nr […]. W takim przypadku wartość 
księgowa przedmiotowych produktów 
odpowiada poziomowi odpowiednich 
ustalonych cen interwencyjnych, o których 
mowa w art. 14 ust. 2.

2a. Co roku Komisja podaje do 
wiadomości publicznej warunki, na 
podstawie których publiczne zapasy 
interwencyjne zostały zbyte w ciągu 
poprzedniego roku.

Or. en

Poprawka 10
Michel Dantin
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Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dopłaty do prywatnego przechowywania 
mogą być przyznawane w odniesieniu do 
następujących produktów podlegających 
warunkom ustanowionym w niniejszej 
sekcji oraz dodatkowym wymogom i 
warunkom, które przyjmuje Komisja – w 
drodze aktów delegowanych lub w drodze 
aktów wykonawczych – na podstawie 
art. 17–19:

Dopłaty do prywatnego przechowywania 
mogą być przyznawane w odniesieniu do 
następujących produktów, zgodnie z 
warunkami ustanowionymi w niniejszej 
sekcji oraz wszelkimi ewentualnymi
dodatkowymi wymogami i warunkami, 
które przyjmuje Komisja – w drodze aktów 
delegowanych lub w drodze aktów 
wykonawczych – na podstawie art. 17–19:

Or. en

Poprawka 11
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 114, 814, 833

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 Artykuł 17

Warunki przyznawania pomocy Warunki przyznawania pomocy
1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych, gdy jest to konieczne w 
celu zapewnienia przejrzystości rynku i 
określenia warunków, na jakich może 
podejmować decyzje o przyznaniu dopłat 
do prywatnego przechowywania 
produktów wymienionych w art. 16, 
uwzględniając notowane średnie ceny 
rynkowe w Unii oraz ceny referencyjne 
przedmiotowych produktów lub potrzebę 
zareagowania w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku lub na zmiany sytuacji 
gospodarczej sektora w jednym państwie 
członkowskim lub kilku państwach 

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych, 
gdy jest to konieczne w celu zapewnienia 
przejrzystości rynku i określenia 
warunków, na jakich może podejmować 
decyzje o przyznaniu dopłat do prywatnego 
przechowywania produktów 
wymienionych w art. 16, uwzględniając:
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członkowskich.
a) notowane średnie ceny rynkowe w Unii 
oraz ceny referencyjne i koszty 
wytwarzania przedmiotowych produktów 
i/lub
b) potrzebę zareagowania we właściwym 
czasie w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku lub na zmiany sytuacji gospodarczej 
i/lub takie, które mają istotny wpływ na 
marże zysku producentów sektora w 
jednym państwie członkowskim lub kilku 
państwach członkowskich i/lub

ba) szczególny charakter niektórych 
sektorów lub sezonowość produkcji w 
niektórych państwach członkowskich.

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – może podejmować 
decyzje w sprawie przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania produktów 
wymienionych w art. 16, uwzględniając 
warunki, o których mowa w niniejszym 
artykule ust. 1. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – może podejmować 
decyzje w sprawie przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania produktów 
wymienionych w art. 16, uwzględniając 
warunki, o których mowa w niniejszym 
artykule ust. 1. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

3. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustala wysokość dopłat 
do prywatnego przechowywania, 
określonego w art. 16, z wyprzedzeniem 
lub w ramach procedur przetargowych. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

3. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustala wysokość dopłat 
do prywatnego przechowywania, 
określonego w art. 16, z wyprzedzeniem 
lub w ramach procedur przetargowych. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – może ograniczyć 
przyznawanie dopłat do prywatnego 
przechowywania albo ustalić dopłaty do 
prywatnego przechowywania dla danego 
państwa członkowskiego lub danego 
regionu państwa członkowskiego na 
podstawie notowanych średnich cen 
rynkowych. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – może ograniczyć 
przyznawanie dopłat do prywatnego 
przechowywania albo ustalić dopłaty do 
prywatnego przechowywania dla danego 
państwa członkowskiego lub danego 
regionu państwa członkowskiego na 
podstawie notowanych średnich cen 
rynkowych i marż zysku wnioskodawców. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
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art. 162 ust. 2. sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 12
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 853, 855, 858, 859, 886

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 Artykuł 18

Przekazane uprawnienia Przekazane uprawnienia
1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określania środków 
wymienionych w niniejszym artykule 
ust. 2–9.

1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określania środków 
wymienionych w niniejszym artykule 
ust. 2–9.

2. Uwzględniając uwarunkowania różnych 
sektorów Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć wymogi i 
warunki, które mają spełniać produkty 
skupowane w ramach interwencji 
publicznej i przechowywane w ramach 
systemu przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania, w 
uzupełnieniu wymogów ustanowionych w 
niniejszym rozporządzeniu. Przedmiotowe 
warunki i wymogi mają na celu 
zapewnienie kwalifikowalności i jakości 
skupowanych i przechowywanych 
produktów, w odniesieniu do grup jakości, 
klas jakości, kategorii, ilości, opakowań, w 
tym etykietowania, maksymalnego wieku, 
konserwowania, stanu produktów, do 
których odnosi się cena interwencyjna oraz 
dopłaty do prywatnego przechowywania.

2. Uwzględniając uwarunkowania różnych 
sektorów, Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć wymogi i 
warunki, które mają spełniać produkty 
skupowane w ramach interwencji 
publicznej i przechowywane w ramach 
systemu przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania, w 
uzupełnieniu wymogów ustanowionych w 
niniejszym rozporządzeniu. Przedmiotowe 
warunki i wymogi mają na celu 
zapewnienie kwalifikowalności i jakości 
skupowanych i przechowywanych 
produktów, w odniesieniu do grup jakości, 
klas jakości, kategorii, ilości, opakowań, w 
tym etykietowania, maksymalnego wieku, 
konserwowania, stanu produktów, do 
których odnosi się cena interwencyjna oraz 
dopłaty do prywatnego przechowywania.

3. Uwzględniając specyfikę sektorów zbóż 
i ryżu niełuskanego Komisja może – w 
drodze aktów delegowanych – przyjąć 
podwyżki lub obniżki cen podyktowane 

3. Uwzględniając specyfikę sektorów zbóż 
i ryżu niełuskanego Komisja może – w 
drodze aktów delegowanych – przyjąć 
podwyżki lub obniżki cen podyktowane 
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względami jakości, o których mowa w 
art. 14 ust. 3, zarówno odnośnie do zakupu 
jaki i sprzedaży pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego.

względami jakości, o których mowa w 
art. 14 ust. 3, zarówno odnośnie do zakupu, 
jak i sprzedaży pszenicy zwyczajnej, 
pszenicy durum, sorgo, jęczmienia, 
kukurydzy i ryżu niełuskanego.

3a. Ze względu na specyfikę wynikającą z 
sezonowości i/lub charakteru określonych 
gospodarstw rolnych w niektórych 
państwach członkowskich lub regionach 
państw członkowskich Komisja może w 
drodze aktów delegowanych określać 
obiektywne odmienne warunki dotyczące 
czynników, które mogą się przyczynić do 
uruchomienia systemu prywatnego 
przechowywania.

4. Uwzględniając specyfikę sektora 
wołowiny i cielęciny Komisja może – w 
drodze aktów delegowanych – przyjąć 
przepisy dotyczące obowiązku agencji 
płatniczych w zakresie odkostniania całej 
wołowiny po jej przejęciu i przed 
wprowadzeniem do miejsca 
przechowywania.

4. Uwzględniając specyfikę sektora 
wołowiny i cielęciny, Komisja może – w 
drodze aktów delegowanych – przyjąć 
przepisy dotyczące obowiązku agencji 
płatniczych w zakresie odkostniania całej 
wołowiny po jej przejęciu i przed 
wprowadzeniem do miejsca 
przechowywania.

5. Uwzględniając różnorodność sytuacji 
związanych z przechowywaniem zapasów 
interwencyjnych w Unii oraz w celu 
zapewnienia podmiotom gospodarczym 
odpowiedniego dostępu do interwencji 
publicznej, Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – przyjmuje:

5. Uwzględniając różnorodność sytuacji 
związanych z przechowywaniem zapasów 
interwencyjnych w Unii oraz w celu 
zapewnienia podmiotom gospodarczym 
odpowiedniego dostępu do interwencji 
publicznej, Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – przyjmuje:

a) wymogi, które muszą spełniać miejsca 
przechowywania interwencyjnego 
produktów zakupionych w ramach 
systemu, przepisy dotyczące minimalnych 
możliwości przechowywania miejsc 
przechowywania oraz wymogów 
technicznych koniecznych do 
przechowywania przejętych produktów w 
dobrym stanie oraz ich zbytu po 
zakończeniu okresu przechowywania;

a) wymogi, które muszą spełniać miejsca 
przechowywania interwencyjnego 
produktów zakupionych w ramach 
systemu, przepisy dotyczące minimalnych 
możliwości przechowywania miejsc 
przechowywania oraz wymogów 
technicznych koniecznych do 
przechowywania przejętych produktów w 
dobrym stanie oraz ich zbytu po 
zakończeniu okresu przechowywania;

b) przepisy dotyczące sprzedaży bardzo 
małych ilości pozostałych w miejscach 
przechowywania danego państwa 
członkowskiego, przeprowadzanej na ich 
odpowiedzialność z zastosowaniem tej 
samej procedury, jaką stosuje Unia; oraz 

b) przepisy dotyczące sprzedaży bardzo 
małych ilości pozostałych w miejscach 
przechowywania danego państwa 
członkowskiego, przeprowadzanej na ich 
odpowiedzialność z zastosowaniem tej 
samej procedury, jaką stosuje Unia; oraz 
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przepisy dotyczące sprzedaży 
bezpośredniej ilości, które nie nadają się do 
ponownego zapakowania lub których stan 
uległ pogorszeniu;

przepisy dotyczące sprzedaży 
bezpośredniej ilości, które nie nadają się do 
ponownego zapakowania lub których stan 
uległ pogorszeniu;

c) przepisy dotyczące przechowywania 
produktów zarówno na terytorium państwa 
członkowskiego, które jest odpowiedzialne 
za produkty oraz ich traktowanie, jeżeli 
chodzi o należności celne i wszelkie inne 
kwoty przyznawane lub pobierane 
w ramach WPR, jak i poza nim.

c) przepisy dotyczące przechowywania 
produktów zarówno na terytorium państwa 
członkowskiego, które jest odpowiedzialne 
za produkty oraz ich traktowanie, jeżeli 
chodzi o należności celne i wszelkie inne 
kwoty przyznawane lub pobierane 
w ramach WPR, jak i poza nim;
ca) warunki, na podstawie których można 
podjąć decyzję o ponownym 
wprowadzeniu do obrotu lub o zbycie 
produktów objętych umowami o prywatne 
przechowywanie.

6. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania, że dopłaty do 
prywatnego przechowywania wywierają 
pożądany wpływ na rynek, Komisja – w 
drodze aktów delegowanych:

6. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania, że dopłaty do 
prywatnego przechowywania wywierają 
pożądany wpływ na rynek, Komisja – w 
drodze aktów delegowanych:

a) przyjmuje przepisy dotyczące 
zmniejszania wypłacanej kwoty dopłat, w 
przypadkach gdy ilość przechowywana jest 
mniejsza od ilości przewidzianej w 
umowie,

a) przyjmuje przepisy dotyczące 
zmniejszania wypłacanej kwoty dopłat, w 
przypadkach gdy ilość przechowywana jest 
mniejsza od ilości przewidzianej w 
umowie,

b) może ustanowić warunki przyznawania 
zaliczek.

b) może ustanowić warunki przyznawania 
zaliczek.

7. Uwzględniając prawa i obowiązki 
podmiotów gospodarczych 
uczestniczących w środkach interwencji 
publicznej lub prywatnego 
przechowywania, Komisja może – w 
drodze aktów delegowanych – przyjąć 
przepisy dotyczące:

7. Uwzględniając prawa i obowiązki 
podmiotów gospodarczych 
uczestniczących w środkach interwencji 
publicznej lub prywatnego 
przechowywania, Komisja może – w
drodze aktów delegowanych – przyjąć 
przepisy dotyczące:

a) stosowania procedur przetargowych 
gwarantujących równy dostęp do towarów 
i równe traktowanie podmiotów 
gospodarczych;

a) stosowania procedur przetargowych 
gwarantujących równy dostęp do towarów 
i równe traktowanie podmiotów 
gospodarczych;

b) kwalifikowalności podmiotów 
gospodarczych;

b) kwalifikowalności podmiotów 
gospodarczych; 

c) obowiązku składania zabezpieczenia 
gwarantującego wywiązanie się podmiotu 

c) obowiązku składania zabezpieczenia 
gwarantującego wywiązanie się podmiotu 



PE497.939v01-00 18/141 AM\915996PL.doc

PL

gospodarczego z jego obowiązków. gospodarczego z jego obowiązków.

7a. Uwzględniając rozwój techniczny 
i potrzeby poszczególnych sektorów, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych dostosowujących 
i aktualizujących przepisy dotyczące 
klasyfikacji, identyfikacji i prezentacji tusz 
bydła dorosłego, tusz wieprzowych i tusz 
baranich określonych w załączniku IIIa.
7b. Uwzględniając potrzebę 
znormalizowania prezentacji 
poszczególnych produktów w celu 
poprawy przejrzystości rynku, notowania 
cen i stosowania systemu interwencji 
rynkowej w formie interwencji publicznej 
i prywatnego przechowywania 
odpowiednio w sektorach wołowiny i 
cielęciny, wieprzowiny i mięsa baraniego, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących:
a) określania przepisów w sprawie 
klasyfikacji, zaliczania do kategorii (w 
tym przy użyciu zautomatyzowanych 
technik zaliczania), prezentacji, 
zawartości chudego mięsa, identyfikacji i 
ważenia oraz znakowania tusz;
b) określania zasad obliczania średnich 
cen w Unii oraz obowiązków podmiotów 
gospodarczych w zakresie przekazywania 
informacji dotyczących tusz wołowych, 
wieprzowych i baranich, w szczególności 
odnośnie do rynku i reprezentatywnych 
cen.
7c. Uwzględniając różne specyficzne 
warunki wewnątrz Unii, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących odstępstw od 
przepisów, w szczególności:
a) określania odstępstw, jakie państwa 
członkowskie mogą przyznawać ubojniom, 
w których dokonuje się uboju niewielkiej 
liczby sztuk bydła;
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b) upoważniania państw członkowskich 
do niestosowania skali klasyfikacji tusz 
wieprzowych oraz do stosowania 
dodatkowych kryteriów oceny oprócz 
kryterium wagi i szacowanej zawartości 
chudego mięsa.
7d. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania osiągnięcia celów 
działań unijnej komisji kontrolnej, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
określających zakres odpowiedzialności 
tej komisji i jej skład.

8. Uwzględniając potrzebę normalizacji 
prezentacji różnych produktów dla 
poprawy przejrzystości rynku, notowania 
cen i stosowania systemu interwencji 
rynkowej w formie interwencji publicznej 
i dopłat do prywatnego przechowywania, 
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
– może przyjąć unijne skale klasyfikacji 
tusz w odniesieniu do następujących 
sektorów:
a) wołowiny i cielęciny;
b) wieprzowiny;
c) mięsa baraniego i koziego.
9. Uwzględniając potrzebę zapewnienia 
dokładności i wiarygodności klasyfikacji 
tusz, Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – może dokonać przeglądu 
stosowania klasyfikacji tusz w państwach 
członkowskich przez unijną komisję 
złożoną z ekspertów wyznaczonych przez 
Komisję i z ekspertów wyznaczonych przez 
państwa członkowskie. Przepisy te mogą 
określać, że koszty przeprowadzanych 
kontroli ponosi Unia.

Or. en

Poprawka 13
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 120, 876, 887
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 Artykuł 19
Uprawnienia wykonawcze zgodnie 

z procedurą sprawdzającą
Uprawnienia wykonawcze zgodnie 

z procedurą sprawdzającą
Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– przyjmuje środki niezbędne do 
zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego rozdziału w Unii. Przepisy te 
mogą w szczególności dotyczyć:

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– przyjmuje środki niezbędne do 
zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego rozdziału w Unii. Przepisy te 
mogą w szczególności dotyczyć:

a) reprezentatywnych okresów, rynków 
i cen rynkowych niezbędnych do 
stosowania niniejszego rozdziału;

a) reprezentatywnych okresów, rynków,
cen rynkowych i zmian marży zysku 
niezbędnych do stosowania niniejszego 
rozdziału;

b) procedur i warunków dostaw 
produktów, które mają być objęte zakupem 
w ramach interwencji publicznej, kosztów 
transportu, które mają być ponoszone przez 
oferenta, przejmowania produktów przez 
agencje płatnicze oraz płatności;

b) procedur i warunków dostaw 
produktów, które mają być objęte zakupem 
w ramach interwencji publicznej, kosztów 
transportu, które mają być ponoszone przez 
oferenta, przejmowania produktów przez 
agencje płatnicze oraz płatności;

c) różnych czynności związanych 
z procesem odkostniania w sektorze 
wołowiny i cielęciny;

c) różnych czynności związanych 
z procesem odkostniania w sektorze 
wołowiny i cielęciny;

d) wszelkich zezwoleń na przechowywanie 
poza terytorium państwa członkowskiego, 
w którym produkty zostały zakupione 
i były przechowywane;

d) wszelkich zezwoleń na przechowywanie 
poza terytorium państwa członkowskiego, 
w którym produkty zostały zakupione 
i były przechowywane;

e) warunków sprzedaży lub zbytu
produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej, w szczególności, 
odnośnie do cen sprzedaży, warunków 
wycofania z przechowywania, dalszego 
wykorzystania lub przeznaczenia 
produktów wycofanych z przechowywania, 
obejmujących procedury dotyczące 
produktów udostępnianych do 
wykorzystania w ramach programu 
dystrybucji żywności wśród osób 
najbardziej potrzebujących w Unii i 
przekazywania produktów między 
państwami członkowskimi;

e) warunków sprzedaży lub zbytu 
produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej, w szczególności, 
odnośnie do cen sprzedaży, warunków 
wycofania z przechowywania, dalszego 
wykorzystania lub przeznaczenia 
produktów wycofanych z przechowywania, 
obejmujących procedury dotyczące 
produktów udostępnianych do 
wykorzystania w ramach programu 
dystrybucji żywności wśród osób 
najbardziej potrzebujących w Unii i 
przekazywania produktów między 
państwami członkowskimi;
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f) zawierania i treści umów między 
właściwym organem państwa 
członkowskiego a wnioskodawcami;

f) zawierania i treści umów między 
właściwym organem państwa 
członkowskiego a wnioskodawcami;

g) wprowadzania do miejsca prywatnego 
przechowywania, prywatnego 
przechowywania oraz wycofania z 
przechowywania;

g) wprowadzania do miejsca prywatnego 
przechowywania, prywatnego 
przechowywania oraz wycofania z 
przechowywania;

h) długości okresu prywatnego 
przechowywania oraz warunków, na 
podstawie których okres ten, określony w 
umowie, może zostać skrócony lub 
wydłużony;

h) długości okresu prywatnego 
przechowywania oraz warunków, na 
podstawie których okres ten, określony w 
umowie, może zostać skrócony lub 
wydłużony;

(i) warunków, na podstawie których 
można podjąć decyzję o ponownym 
wprowadzeniu do obrotu lub o zbycie 
produktów objętych umowami prywatnego 
przechowywania;
j) przepisów dotyczących procedur, 
których należy przestrzegać przy zakupie 
po ustalonych cenach lub przy 
przyznawaniu dopłat do prywatnego 
przechowywania po ustalonych cenach;

j) przepisów dotyczących procedur, 
których należy przestrzegać przy zakupie 
po ustalonych cenach lub przy 
przyznawaniu dopłat do prywatnego 
przechowywania po ustalonych cenach;

k) stosowania procedur przetargowych 
zarówno do interwencji publicznej jak i do 
prywatnego przechowywania, 
w szczególności odnośnie do:

k) stosowania procedur przetargowych 
zarówno do interwencji publicznej, jak i do 
prywatnego przechowywania, 
w szczególności odnośnie do:

(i) składania ofert lub ofert przetargowych 
i minimalnych ilości, w odniesieniu do 
których składa się wniosek lub ofertę; oraz

(i) składania ofert lub ofert przetargowych 
i minimalnych ilości, w odniesieniu do 
których składa się wniosek lub ofertę; oraz

(ii) wyboru ofert przy zapewnianiu 
pierwszeństwa tym, które są 
najkorzystniejsze dla Unii, a jednocześnie 
określających, że udzielenie zamówienia 
nie jest konieczne.

(ii) wyboru ofert przy zapewnianiu 
pierwszeństwa tym, które są 
najkorzystniejsze dla Unii, a jednocześnie 
określających, że udzielenie zamówienia 
nie jest konieczne;

ka) praktycznych warunków znakowania 
sklasyfikowanych tusz;
kb) stosowania unijnych skali klasyfikacji 
tusz wołowych, wieprzowych i baranich, 
zwłaszcza w odniesieniu do:
(i) powiadamiania o wynikach 
klasyfikacji,
(ii) kontroli, sprawozdań z kontroli 
i działań następczych;
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kc) kontroli na miejscu klasyfikacji tusz 
bydła dorosłego i tusz baranich oraz 
sprawozdawczości cenowej dla tych tusz, 
prowadzonych w imieniu Unii przez 
unijną komisję kontrolną;
kd) praktycznych warunków obliczania 
przez Komisję średniej ważonej unijnej 
ceny tusz wołowych, wieprzowych 
i baranich;
ke) procedur wyznaczania przez państwa 
członkowskie wykwalifikowanych 
klasyfikatorów tusz bydła dorosłego i tusz 
baranich.

Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 14
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł I – rozdział II – sekcja 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 1 Sekcja 1
PROGRAMY NA RZECZ POPRAWY 

DOSTĘPU DO ŻYWNOŚCI
PROGRAMY NA RZECZ POPRAWY 
DOSTĘPU DO ŻYWNOŚCI I POPRAWY 
NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH DZIECI

Artykuł 20a
Grupa docelowa

Programy wsparcia na rzecz poprawy 
dostępu do żywności i poprawy nawyków 
żywieniowych dzieci skierowane są do 
dzieci uczęszczających regularnie do szkół 
podstawowych lub średnich, jak również 
do żłobków i innych instytucji 
wychowania przedszkolnego i 
pozaszkolnego, zarządzanych lub 
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zatwierdzonych przez właściwe organy 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 15
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 893

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł I – rozdział II – sekcja 1 – podsekcja 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PODSEKCJA 1 PODSEKCJA 1

PROGRAM „OWOCE W SZKOLE” PROGRAM „OWOCE I WARZYWA W 
SZKOLE”

Or. en

Poprawka 16
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 125, 126, 128, 129, 911

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 Artykuł 21

Dopłaty na dostarczanie dzieciom 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz produktów 

bananowych

Dopłaty na dostarczanie dzieciom 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz produktów 

bananowych
1. Na warunkach, które określa Komisja –
w drodze aktów delegowanych i w drodze 
aktów wykonawczych – na podstawie 
art. 22 i 23, przyznaje się dopłaty Unii na:

1. Na warunkach, które określa Komisja –
w drodze aktów delegowanych i w drodze 
aktów wykonawczych – na podstawie 
art. 22 i 23, przyznaje się dopłaty Unii na:

a) dostarczanie dzieciom w placówkach 
oświatowych, w tym w żłobkach, innych 
instytucjach wychowania przedszkolnego, 
szkołach podstawowych i średnich, 
produktów pochodzących z sektorów 

a) dostarczanie dzieciom w placówkach, o 
których mowa w art. 20a, produktów 
pochodzących z sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i 
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owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz bananów; oraz

warzyw oraz bananów; oraz

b) pokrycie niektórych związanych z tym 
kosztów logistyki i dystrybucji, sprzętu, 
reklamy, monitorowania, oceny i środków 
towarzyszących.

b) pokrycie niektórych związanych z tym 
kosztów logistyki i dystrybucji, sprzętu, 
reklamy, monitorowania, oceny i środków 
towarzyszących.

2. Państwa członkowskie, które chcą 
skorzystać z tego programu, muszą 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania na poziomie 
krajowym lub regionalnym. Zapewniają 
one również środki towarzyszące 
konieczne z punktu widzenia skuteczności 
programu.

2. Państwa członkowskie, które chcą 
skorzystać z tego programu, muszą 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania na poziomie 
krajowym lub regionalnym. Zapewniają 
one również środki towarzyszące, które 
mogą obejmować informacje o 
działaniach edukacyjnych na temat 
zdrowych nawyków żywieniowych,
lokalnych łańcuchów żywnościowych i 
zwalczania marnotrawstwa żywności, 
konieczne z punktu widzenia skuteczności 
programu.

3. Opracowując swoje strategie, państwa 
członkowskie sporządzają wykaz 
produktów, które pochodzą z sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz sektora bananów, 
które będą kwalifikowały się do objęcia ich 
odpowiednim programem. Wykaz ten nie 
obejmuje jednak produktów wyłączonych 
zgodnie ze środkami przyjętymi przez 
Komisję – w drodze aktów delegowanych 
– na podstawie art. 22 ust. 2 lit. a). Państwa 
członkowskie dokonują wyboru swoich 
produktów na podstawie obiektywnych 
kryteriów, które mogą obejmować 
sezonowość, dostępność produktów lub 
kwestie dotyczące środowiska. Dokonując 
wyboru, państwa członkowskie mogą
przyznawać pierwszeństwo produktom 
pochodzącym z Unii.

3. Opracowując swoje strategie, państwa 
członkowskie sporządzają wykaz 
produktów, które pochodzą z sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz sektora bananów, 
które będą kwalifikowały się do objęcia ich 
odpowiednim programem. Wykaz ten nie 
obejmuje jednak produktów wyłączonych 
zgodnie ze środkami przyjętymi przez 
Komisję – w drodze aktów delegowanych 
– na podstawie art. 22 ust. 2 lit. a). Państwa 
członkowskie dokonują wyboru swoich 
produktów na podstawie obiektywnych 
kryteriów, które mogą obejmować korzyści 
dla zdrowia i dla środowiska, sezonowość, 
różnorodność lub dostępność produktów, 
traktując w sposób priorytetowy lokalne 
łańcuchy żywnościowe. Dokonując 
wyboru, państwa członkowskie przyznają 
pierwszeństwo produktom pochodzącym z 
Unii.

4. Dopłaty Unii, o których mowa w ust. 1: 4. Dopłaty Unii, o których mowa w ust. 1:
a) nie przekraczają kwoty 150 mln EUR na 
rok szkolny; ani

a) nie przekraczają kwoty 150 mln EUR na 
rok szkolny; ani

b) nie przekraczają 75% kosztów dostaw 
i związanych z nimi kosztów, o których 

b) nie przekraczają 75% kosztów dostaw i 
związanych z nimi kosztów, o których 
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mowa w ust. 1, lub 90% takich kosztów 
w regionach słabiej rozwiniętych oraz
w regionach najbardziej oddalonych,
o których mowa w art. 349 Traktatu; ani

mowa w ust. 1, lub 90% takich kosztów w 
regionach słabiej rozwiniętych oraz w 
regionach najbardziej oddalonych, o 
których mowa w art. 349 Traktatu, i na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego w 
rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1405/2006; ani

c) nie pokrywają kosztów innych niż 
koszty dostarczania i związane z nimi 
koszty, o których mowa w ust. 1.

c) nie pokrywają kosztów innych niż 
koszty dostarczania i związane z nimi 
koszty, o których mowa w ust. 1.

4a. Dopłaty Unii przewidziane w ust. 1 są 
przyznawane poszczególnym państwom 
członkowskim na podstawie obiektywnych 
kryteriów opierających się na odsetku 
dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat 
objętych nauczaniem w placówkach 
oświatowych określonych w art. 20a. 
Niemniej jednak wszystkie państwa 
członkowskie uczestniczące w programie 
otrzymują minimalną kwotę dopłat Unii 
wynoszącą 175 tys. EUR. Co roku 
państwa członkowskie składają wniosek o 
dopłaty Unii na podstawie swojej strategii. 
Po otrzymaniu wniosków od państw 
członkowskich Komisja decyduje o 
ostatecznym rozdziale dostępnych w 
budżecie środków na zobowiązania.

5. Dopłat Unii określonych w ust. 1 nie 
wykorzystuje się do zastępowania 
finansowania jakichkolwiek bieżących 
krajowych programów dostarczania 
owoców do szkół lub innych obejmujących 
owoce programów dystrybucji w szkołach. 
Jeżeli jednak państwo członkowskie już 
utworzyło program, który kwalifikowałby 
się do otrzymania dopłat Unii na mocy 
niniejszego artykułu, oraz zamierza 
rozszerzyć jego zakres lub zwiększyć jego 
skuteczność, w tym w odniesieniu do 
docelowej grupy programu, jego czasu 
trwania lub produktów kwalifikowalnych, 
można przyznać dopłaty Unii, pod 
warunkiem że są przestrzegane limity 
przewidziane w ust. 4 lit. b) w zakresie 
stosunku dopłat Unii do całkowitego 
wkładu krajowego. W takim przypadku 
odnośne państwo członkowskie wskazuje 

5. Dopłat Unii określonych w ust. 1 nie 
wykorzystuje się do zastępowania 
finansowania jakichkolwiek bieżących 
krajowych programów dostarczania 
owoców i warzyw do szkół lub innych 
obejmujących owoce i warzywa
programów dystrybucji w szkołach. Jeżeli 
jednak państwo członkowskie już 
utworzyło program, który kwalifikowałby 
się do otrzymania dopłat Unii na mocy 
niniejszego artykułu, oraz zamierza 
rozszerzyć jego zakres lub zwiększyć jego 
skuteczność, w tym w odniesieniu do 
docelowej grupy programu, jego czasu 
trwania lub produktów kwalifikowalnych, 
można przyznać dopłaty Unii, pod 
warunkiem że są przestrzegane limity 
przewidziane w ust. 4 lit. b) w zakresie 
stosunku dopłat Unii do całkowitego 
wkładu krajowego. W takim przypadku 
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w swojej strategii wdrażania, w jaki sposób 
zamierza rozszerzyć zakres swojego 
programu lub zwiększyć jego skuteczność.

odnośne państwo członkowskie wskazuje 
w swojej strategii wdrażania, w jaki sposób 
zamierza rozszerzyć zakres swojego 
programu lub zwiększyć jego skuteczność.

6. W ramach uzupełniania dopłat Unii 
państwa członkowskie mogą przyznawać 
pomoc krajową zgodnie z art. 152.

6. W ramach uzupełniania dopłat Unii 
państwa członkowskie mogą przyznawać 
pomoc krajową zgodnie z art. 152.

7. Program Unii „Owoce w szkole” 
pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich 
innych, zgodnych z prawem Unii, 
krajowych programów dostarczania 
owoców do szkół.

7. Program Unii „Owoce i warzywa
w szkole” pozostaje bez uszczerbku dla 
wszelkich innych, zgodnych z prawem 
Unii, krajowych programów dostarczania 
owoców i warzyw do szkół.

8. Na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) 
nr […] w sprawie finansowania wspólnej 
polityki rolnej, zarządzania nią i 
monitorowania jej Unia może również 
finansować środki dotyczące 
informowania, monitorowania i oceny 
związane z programem „Owoce w szkole”, 
w tym środki dotyczące podnoszenia 
świadomości społecznej na temat tego 
programu i związane z nim środki 
dotyczące tworzenia sieci kontaktów.

8. Na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) 
nr […] w sprawie finansowania wspólnej 
polityki rolnej, zarządzania nią i 
monitorowania jej Unia może również 
finansować środki dotyczące 
informowania, monitorowania i oceny 
związane z programem „Owoce i warzywa 
w szkole”, w tym środki dotyczące 
podnoszenia świadomości społecznej na 
temat tego programu i związane z nim 
środki dotyczące tworzenia sieci 
kontaktów.

8a. Państwa członkowskie uczestniczące w 
programie rozpowszechniają w miejscach 
dystrybucji informacje o swoim udziale w 
programie pomocy i o dopłatach z Unii 
Europejskiej w ramach tego programu.

Or. en

Poprawka 17
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 130–132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 Artykuł 22
Przekazane uprawnienia Przekazane uprawnienia
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1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określania środków 
wymienionych w niniejszym artykule ust. 
2–4.

1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określania środków 
wymienionych w niniejszym artykule ust. 
2–4.

2. Uwzględniając potrzebę promowania 
zdrowych nawyków żywieniowych wśród 
dzieci, Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć przepisy 
dotyczące:

2. Uwzględniając potrzebę dopilnowania, 
aby wdrożenie programu zapewniło 
skuteczne osiągnięcie związanych z tym 
celów, Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć przepisy 
dotyczące:

a) produktów, które nie kwalifikują się do 
programu, uwzględniając ich właściwości 
odżywcze;

a) produktów, które nie kwalifikują się do 
programu, uwzględniając ich właściwości 
odżywcze;

b) grupy docelowej programu; b) grupy docelowej programu;
c) krajowych lub regionalnych strategii, 
które państwa członkowskie muszą 
opracować w celu korzystania z pomocy, 
obejmujących środki towarzyszące;

c) krajowych lub regionalnych strategii, 
które państwa członkowskie muszą 
opracować w celu korzystania z pomocy, 
obejmujących środki towarzyszące;

d) zatwierdzania i wyboru 
wnioskodawców.

d) zatwierdzania i wyboru 
wnioskodawców.

3. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania skutecznego i właściwie 
ukierunkowanego wykorzystania funduszy 
europejskich, Komisja może – w drodze 
aktów delegowanych – przyjąć przepisy 
dotyczące:

3. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania skutecznego i właściwie 
ukierunkowanego wykorzystania funduszy 
europejskich, Komisja może – w drodze 
aktów delegowanych – przyjąć przepisy 
dotyczące:

a) obiektywnych kryteriów rozdziału 
pomocy między państwa członkowskie, 
orientacyjnego rozdziału pomocy między 
państwa członkowskie i metody 
ponownego rozdziału pomocy między 
państwa członkowskie na podstawie 
otrzymanych wniosków;

a) dodatkowych kryteriów orientacyjnego 
rozdziału pomocy między państwa 
członkowskie i metody ponownego 
rozdziału pomocy między państwa 
członkowskie na podstawie otrzymanych 
wniosków o pomoc;

b) kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą, obejmujące możliwość ustalenia 
ogólnego pułapu w odniesieniu do tych 
kosztów;

b) kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą, obejmujących możliwość 
ustalenia ogólnego pułapu w odniesieniu 
do tych kosztów;

c) monitorowania i oceny. c) monitorowania i oceny.
4. Uwzględniając potrzebę propagowania 
wiedzy o programie pomocy, Komisja 
może – w drodze aktów delegowanych –
zobowiązać uczestniczące w nim państwa 

4. Uwzględniając potrzebę propagowania 
wiedzy o programie pomocy, Komisja 
może – w drodze aktów delegowanych –
określić warunki, zgodnie z którymi 
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członkowskie do rozpowszechniania 
informacji o roli programu.

państwa członkowskie rozpowszechniają 
informacje o swoim udziale w programie 
pomocy i o dopłatach z Unii Europejskiej 
w ramach tego programu.

Or. en

Poprawka 18
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 Artykuł 23

Uprawnienia wykonawcze zgodnie 
z procedurą sprawdzającą

Uprawnienia wykonawcze zgodnie 
z procedurą sprawdzającą

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować wszystkie
niezbędne środki związane z niniejszą 
podsekcją, w szczególności w odniesieniu 
do:

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować niezbędne 
środki związane z niniejszą podsekcją w 
odniesieniu do:

a) ostatecznego rozdziału pomocy między 
uczestniczące państwa członkowskie w 
granicach środków dostępnych w budżecie;

a) ostatecznego rozdziału pomocy między 
uczestniczące państwa członkowskie w 
granicach środków dostępnych w budżecie;

b) wniosków o pomoc i płatności; b) wniosków o pomoc i płatności;
c) metod rozpowszechniania informacji o 
programie i związanych z nim środków 
dotyczących tworzenia sieci kontaktów.

c) metod rozpowszechniania informacji o 
programie i związanych z nim środków 
dotyczących tworzenia sieci kontaktów.

Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 19
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 134–137, 932, 937, 939
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 Artykuł 24
Dostawy przetworów mlecznych dla Dopłaty na dostarczanie dzieciom mleka i 

przetworów mlecznych
1. Przyznaje się dopłaty Unii do 
określonych produktów sektora mleka i 
przetworów mlecznych dostarczanych 
dzieciom uczęszczającym do placówek 
oświatowych.

1. Na warunkach, które określa Komisja –
w drodze aktów delegowanych i w drodze 
aktów wykonawczych – na podstawie 
art. 25 i 26, przyznaje się dopłaty Unii do 
mleka i przetworów mlecznych objętych 
kodami CN 0401, 0403, 0404 90 i 0406 
lub kodem CN 2202 90, dostarczanych 
dzieciom uczęszczającym do placówek, o 
których mowa w art. 20a.

2. Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu, muszą 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania.

2. Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu, muszą 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania. Państwa 
członkowskie przewidują również środki 
towarzyszące, które mogą obejmować 
informacje o działaniach edukacyjnych 
na temat zdrowych nawyków 
żywieniowych, lokalnych łańcuchów 
żywnościowych i zwalczania 
marnotrawstwa żywności, konieczne 
z punktu widzenia skuteczności programu.
2a. Opracowując swoje strategie, państwa 
członkowskie sporządzają wykaz mleka i 
przetworów mlecznych, które będą 
kwalifikowały się do objęcia odpowiednim 
programem, zgodnie z przepisami 
przyjętymi przez Komisję na podstawie 
art. 25.
2b. Dopłat Unii określonych w ust. 1 nie 
wykorzystuje się do zastępowania 
finansowania jakichkolwiek bieżących 
krajowych programów dostarczania mleka 
i przetworów mlecznych do szkół lub 
innych obejmujących mleko i przetwory 
mleczne programów dystrybucji w 
szkołach. Jeżeli jednak państwo 
członkowskie już utworzyło program, 
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który kwalifikowałby się do otrzymania 
dopłat Unii na mocy niniejszego artykułu, 
oraz zamierza rozszerzyć jego zakres lub 
zwiększyć jego skuteczność, w tym w 
odniesieniu do docelowej grupy programu 
lub jego czasu trwania, można przyznać 
dopłaty Unii. W takim przypadku odnośne 
państwo członkowskie wskazuje w swojej 
strategii wdrażania, w jaki sposób 
zamierza rozszerzyć zakres swojego 
programu lub zwiększyć jego skuteczność.

3. W ramach uzupełniania dopłat Unii 
państwa członkowskie mogą przyznawać 
pomoc krajową zgodnie z art. 152.

3. W ramach uzupełniania dopłat Unii 
państwa członkowskie mogą przyznawać 
pomoc krajową zgodnie z art. 152.

3a. Program Unii „Mleko w szkole” 
pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich 
innych, zgodnych z prawem Unii, 
krajowych programów dostarczania mleka 
i przetworów mlecznych do szkół.

4. Środki ustalania dopłat Unii do 
wszystkich rodzajów mleka określa Rada 
zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu.
5. Dopłaty Unii określone w ust. 1 
przyznawane są do maksymalnej ilości 
0,25 litra ekwiwalentu mleka na jedno 
dziecko na jeden dzień nauki szkolnej.

5. Dopłaty Unii określone w ust. 1 
przyznawane są do maksymalnej ilości 
0,25 litra ekwiwalentu mleka na jedno 
dziecko na jeden dzień nauki szkolnej.

5a. Państwa członkowskie uczestniczące w 
programie rozpowszechniają w miejscach 
dystrybucji informacje o swoim udziale w 
programie pomocy i o dopłatach z Unii 
Europejskiej w ramach tego programu.

Or. en

Poprawka 20
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 140, 141
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 Artykuł 25
Przekazane uprawnienia Przekazane uprawnienia

1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określania środków 
wymienionych w niniejszym artykule ust. 
2–4.

1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określania środków 
wymienionych w niniejszym artykule ust. 
2–4.

2. Uwzględniając zmiany modelu 
konsumpcji przetworów mlecznych, 
innowacje i rozwój na rynku przetworów 
mlecznych oraz właściwości odżywcze,
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
– określa produkty, które kwalifikują się 
do programu, i przyjmuje przepisy 
odnośnie do krajowych lub regionalnych 
strategii, które państwa członkowskie 
muszą opracować w celu korzystania z 
dopłat, oraz grupy docelowej 
przedmiotowego programu.

2. Uwzględniając potrzebę dopilnowania, 
aby wdrożenie programu zapewniło 
skuteczne osiągnięcie związanych z tym 
celów, Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć przepisy 
dotyczące:

a) produktów, które kwalifikują się do 
programu, zgodnie z przepisami 
określonymi w art. 24 ust. 1 i z 
uwzględnieniem ich właściwości 
odżywczych;
b) grupy docelowej przedmiotowego 
programu;
c) krajowych lub regionalnych strategii, 
które państwa członkowskie muszą 
opracować w celu korzystania z dopłat, 
obejmujących środki towarzyszące;
d) zatwierdzania i wyboru 
wnioskodawców występujących o pomoc;
e) monitorowania i oceny.

3. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania, że do dopłat 
kwalifikować się będą odpowiedni 
beneficjenci i wnioskodawcy, Komisja – w 
drodze aktów delegowanych – przyjmuje 
warunki przyznawania dopłat.

3. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania, że do dopłat 
kwalifikować się będą odpowiedni 
beneficjenci i wnioskodawcy, Komisja – w 
drodze aktów delegowanych – przyjmuje 
warunki przyznawania dopłat.
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Uwzględniając potrzebę zagwarantowania, 
że wnioskodawcy będą wywiązywać się ze 
swoich obowiązków Komisja – w drodze 
aktów delegowanych – przyjmuje środki 
odnośnie do wnoszenia zabezpieczenia 
gwarantującego wywiązanie się 
z obowiązków w przypadku wypłaty 
zaliczki pomocy.

Uwzględniając potrzebę zagwarantowania, 
że wnioskodawcy będą wywiązywać się ze 
swoich obowiązków Komisja – w drodze 
aktów delegowanych – przyjmuje środki 
odnośnie do wnoszenia zabezpieczenia 
gwarantującego wywiązanie się 
z obowiązków w przypadku wypłaty 
zaliczki pomocy.

4. Uwzględniając potrzebę propagowania 
wiedzy o programie pomocy, Komisja 
może – w drodze aktów delegowanych –
wprowadzić wymóg informowania przez 
placówki oświatowe o dopłatach z 
programu.

4. Uwzględniając potrzebę propagowania 
wiedzy o programie pomocy, Komisja 
może – w drodze aktów delegowanych –
określić warunki, zgodnie z którymi 
państwa członkowskie rozpowszechniają 
informacje o swoim udziale w programie 
pomocy i o dopłatach z Unii Europejskiej 
w ramach tego programu.

Or. en

Poprawka 21
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 142–144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 Artykuł 26

Uprawnienia wykonawcze zgodnie 
z procedurą sprawdzającą

Uprawnienia wykonawcze zgodnie 
z procedurą sprawdzającą

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować wszystkie
niezbędne środki, w szczególności w 
odniesieniu do:

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować niezbędne 
środki związane z niniejszą podsekcją w 
odniesieniu do:

a) procedur w celu zapewnienia 
przestrzegania maksymalnej ilości 
kwalifikującej się do dopłat;

a) procedur w celu zapewnienia 
przestrzegania maksymalnej ilości 
kwalifikującej się do dopłat;

b) zatwierdzania wnioskodawców, 
wniosków o dopłaty i ich wypłacania;

b) wniosków o dopłaty i płatności;

c) metod rozpowszechniania informacji o 
programie.

c) metod rozpowszechniania informacji o 
programie;
ca) określenia dopłat do poszczególnych 
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rodzajów mleka i przetworów mlecznych z 
uwzględnieniem konieczności 
zapewnienia wystarczającego wsparcia na 
rzecz dostaw przetworów mlecznych do 
placówek, o których mowa w art. 20a.

Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 22
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 145, 146, 148, 149, 956, 960, 973, 976, 984

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 Artykuł 27
Dopłaty dla organizacji podmiotów 

gospodarczych
Programy wsparcia dla sektora oliwy 

z oliwek i oliwek stołowych
1. Unia finansuje trzyletnie programy prac, 
które będą przygotowane przez organizacje 
podmiotów gospodarczych, jak określono 
w art. 109, w przynajmniej jednej 
z następujących dziedzin:

1. Unia finansuje trzyletnie programy prac, 
które będą przygotowane przez organizacje 
podmiotów gospodarczych uznawane na 
podstawie art. 106 lub organizacje 
międzybranżowe uznawane na podstawie 
art. 108 w przynajmniej jednej 
z następujących dziedzin:

(–a) monitorowanie rynku i zarządzanie 
rynkiem w sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych;

a) poprawa sytuacji w zakresie 
oddziaływania uprawy oliwek na 
środowisko;

a) poprawa sytuacji w zakresie 
oddziaływania uprawy oliwek na 
środowisko;

aa) poprawa konkurencyjności uprawy 
oliwek poprzez modernizację i 
restrukturyzację;

b) poprawa jakości produkcji oliwy 
z oliwek oraz oliwek stołowych;

b) poprawa jakości produkcji oliwy 
z oliwek oraz oliwek stołowych;

c) system identyfikowalności, certyfikacja c) system identyfikowalności, certyfikacja 
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i ochrona jakości oliwy z oliwek oraz 
oliwek stołowych, w szczególności 
monitorowanie jakości oliwy z oliwek 
sprzedawanej konsumentom końcowym, 
pod zwierzchnictwem administracji 
krajowych.

i ochrona jakości oliwy z oliwek oraz 
oliwek stołowych, w szczególności 
monitorowanie jakości oliwy z oliwek 
sprzedawanej konsumentom końcowym, 
pod zwierzchnictwem administracji 
krajowych;

ca) rozpowszechnianie informacji 
dotyczących działań prowadzonych przez 
organizacje podmiotów gospodarczych w 
celu poprawy jakości oliwy z oliwek i 
oliwek stołowych.

2. Wkład finansowy Unii w programy prac, 
o których mowa w ust. 1, wynosi:

2. Wkład finansowy Unii w programy prac, 
o których mowa w ust. 1, wynosi:

a) 11 098 000 EUR rocznie dla Grecji; a) 11 098 000 EUR rocznie dla Grecji;

b) 576 000 EUR rocznie dla Francji; oraz b) 576 000 EUR rocznie dla Francji; oraz
c) 35 991 000 EUR rocznie dla Włoch. c) 35 991 000 EUR rocznie dla Włoch.

2a. Państwa członkowskie inne niż 
wymienione w ust. 2 mogą wykorzystać 
część lub całość maksymalnej kwoty 
określonej w art. 14 rozporządzenia 
[XXXX/XXXX] Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników w celu 
finansowania programów prac, o których 
mowa w ust. 1.

3. Maksymalne finansowanie przez Unię 
programów prac, o których mowa w ust. 1, 
jest równe kwotom zatrzymanym przez 
państwa członkowskie. Maksymalne 
finansowanie kosztów kwalifikowalnych 
wynosi:

3. Maksymalne finansowanie przez Unię 
programów prac, o których mowa w ust. 1, 
jest równe kwotom zatrzymanym przez 
państwa członkowskie. Maksymalne 
finansowanie kosztów kwalifikowalnych 
wynosi:

a) 75% z tytułu działalności w dziedzinie, 
o której mowa w ust. 1 lit. a);

a) 75% z tytułu działalności w dziedzinach, 
o których mowa w ust. 1 lit. –a), a) i aa);

b) 75% z tytułu inwestycji w aktywa trwałe 
oraz 50% z tytułu innej działalności 
w dziedzinie, o której mowa w ust. 1 lit. b);

b) 75% z tytułu inwestycji w aktywa trwałe 
oraz 50% z tytułu innej działalności 
w dziedzinie, o której mowa w ust. 1 lit. b);

c) 75% z tytułu programów prac 
zrealizowanych w co najmniej trzech 
państwach trzecich lub państwach 
członkowskich niebędących producentami 
przez zatwierdzone organizacje podmiotów 
gospodarczych z co najmniej dwóch 

c) 75% z tytułu programów prac 
zrealizowanych w co najmniej trzech 
państwach trzecich lub państwach 
członkowskich niebędących producentami 
przez zatwierdzone organizacje podmiotów 
gospodarczych z co najmniej dwóch 
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państw członkowskich będących 
producentami w dziedzinach, o których 
mowa w ust. 1 lit. c), oraz 50% z tytułu 
innej działalności w tych dziedzinach.

państw członkowskich będących 
producentami w dziedzinach, o których 
mowa w ust. 1 lit. c) oraz ca) oraz 50% 
z tytułu innej działalności w tych 
dziedzinach.

Państwo członkowskie zapewnia 
finansowanie uzupełniające do wysokości 
50% kosztów niepokrytych w drodze 
finansowania Unii.

Państwo członkowskie zapewnia 
finansowanie uzupełniające do wysokości 
50% kosztów niepokrytych w drodze 
finansowania Unii.

Or. en

Poprawka 23
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 Artykuł 28
Przekazane uprawnienia Przekazane uprawnienia

1. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania, że pomoc określona w 
art. 27 prowadzi do realizacji jej celu, a 
mianowicie poprawy jakości produkcji 
oliwy z oliwek i oliwek stołowych, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych 
dotyczących:

1. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania, że pomoc określona w 
art. 27 prowadzi do realizacji jej celu, a 
mianowicie poprawy jakości produkcji 
oliwy z oliwek i oliwek stołowych, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych 
dotyczących:

a) warunków zatwierdzania organizacji 
przedsiębiorców do celów programu 
pomocy oraz zawieszania lub 
wycofywania takiego zatwierdzenia;
b) środków kwalifikujących się do 
finansowania Unii;

b) informacji na temat środków 
kwalifikujących się do finansowania Unii;

c) przyznawania finansowania Unii na 
środki szczególne;

c) przyznawania finansowania Unii na 
środki szczególne;

d) działań i kosztów, które nie kwalifikują 
się do finansowania Unii;

d) działań i kosztów, które nie kwalifikują 
się do finansowania Unii;

e) wyboru i zatwierdzania programów e) wyboru i zatwierdzania programów 
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prac. prac.
2. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania, że podmioty 
gospodarcze będą się wywiązywać ze 
swoich obowiązków, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z 
art. 160 aktów delegowanych w celu 
nałożenia obowiązku wnoszenia 
zabezpieczenia w przypadkach wypłaty 
zaliczki pomocy.

2. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania, że podmioty 
gospodarcze będą się wywiązywać ze 
swoich obowiązków, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z 
art. 160 aktów delegowanych w celu 
nałożenia obowiązku wnoszenia 
zabezpieczenia w przypadkach wypłaty 
zaliczki pomocy.

Or. en

Poprawka 24
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 152–154

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 Artykuł 30

Fundusze operacyjne Fundusze operacyjne
1. Organizacje producentów działające 
w sektorze owoców i warzyw mogą 
utworzyć fundusz operacyjny. Fundusz ten 
jest finansowany z(-e):

1. Organizacje producentów i/lub ich 
zrzeszenia działające w sektorze owoców i 
warzyw mogą utworzyć fundusz 
operacyjny na okres trzech do pięciu lat. 
Fundusz ten jest finansowany z(-e):

a) składek pochodzących od członków lub 
danej organizacji producentów;

a) składek pochodzących od:

(i) członków organizacji producentów 
i/lub danej organizacji producentów; lub
(ii) zrzeszeń organizacji producentów ze 
składek opłacanych przez członków tych 
zrzeszeń;

b) pomocy finansowej Unii, która może 
zostać przyznana organizacjom 
producentów, na podstawie warunków 
określonych w aktach delegowanych i 
wykonawczych przyjętych przez Komisję 
na podstawie art. 35 i 36.

b) pomocy finansowej Unii, która może 
zostać przyznana organizacjom 
producentów lub ich zrzeszeniom, w 
sytuacji gdy przedstawiają one program 
operacyjny lub częściowy program 
operacyjny, zarządzają nim i go wdrażają, 
na podstawie warunków określonych w 
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aktach delegowanych i wykonawczych 
przyjętych przez Komisję na podstawie 
art. 35 i 36.

2. Fundusz operacyjny wykorzystywany 
jest wyłącznie do finansowania programów 
operacyjnych przedłożonych państwom 
członkowskim i zatwierdzonych przez nie.

2. Fundusz operacyjny wykorzystywany 
jest wyłącznie do finansowania programów 
operacyjnych przedłożonych państwom 
członkowskim i zatwierdzonych przez nie.

Or. en

Poprawka 25
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 155, 157–165, 1013, 1015, 1025, 1028, 
1032, 1034

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 Artykuł 31

Programy operacyjne Programy operacyjne
1. Programy operacyjne w sektorze 
owoców i warzyw mają co najmniej dwa 
spośród celów, o których mowa w art. 106 
lit. c), lub celów wymienionych poniżej:

1. Programy operacyjne w sektorze 
owoców i warzyw mają co najmniej dwa 
spośród celów, o których mowa w art. 106 
lit. c), lub dwa z celów wymienionych 
poniżej:

a) planowanie produkcji, a) planowanie produkcji,
b) poprawa jakości produktów, b) poprawa jakości produktów świeżych 

lub przetworzonych,
c) podwyższenie wartości handlowej 
produktów,

c) podwyższenie wartości handlowej 
produktów,

d) promocja produktów – świeżych lub 
przetworzonych,

d) promocja produktów – świeżych lub 
przetworzonych,

e) środki ochrony środowiska i metody 
produkcji bezpieczne dla środowiska, 
w tym rolnictwo ekologiczne,

e) środki ochrony środowiska, zwłaszcza w 
dziedzinie wody, oraz metody produkcji, 
wytwarzania i przetwarzania bezpieczne 
dla środowiska, w tym rolnictwo 
ekologiczne i zintegrowana produkcja,

f) zapobieganie sytuacjom kryzysowym 
i zarządzanie kryzysowe.

f) zapobieganie sytuacjom kryzysowym 
i zarządzanie kryzysowe.

Programy operacyjne przedstawia się Programy operacyjne przedstawia się 
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państwom członkowskim w celu 
zatwierdzenia.

państwom członkowskim w celu 
zatwierdzenia.

1a. Zrzeszenia organizacji producentów 
mogą zastępować swoich członków w 
celach zarządzania programami 
operacyjnymi, ich przetwarzania, 
wdrażania i przedstawiania. 
Zrzeszenia te mogą też przedstawiać 
częściowe programy operacyjne, 
obejmujące działania zidentyfikowane w 
ramach programów operacyjnych 
organizacji członkowskich, lecz przez nie 
niezrealizowane. Częściowe programy 
operacyjne podlegają tym samym zasadom 
co pozostałe programy operacyjne i są 
rozpatrywane w tym samym czasie, co 
programy operacyjne organizacji 
członkowskich.
W tym kontekście państwa członkowskie 
dopilnowują, aby:
a) działania w ramach częściowych 
programów operacyjnych były w całości 
finansowane ze składek organizacji 
członkowskich danego zrzeszenia, a 
przeznaczone na nie środki pochodziły z 
funduszy operacyjnych organizacji 
członkowskich;
b) działania i przeznaczone na nie środki 
finansowe były określone w programach 
operacyjnych poszczególnych organizacji 
członkowskich;
c) uniknięto podwójnego finansowania.

2. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym 
oraz zarządzanie kryzysowe, o których 
mowa w ust. 1 lit. f), związane są 
z unikaniem kryzysów i postępowaniem 
w sytuacjach kryzysowych na rynkach 
owoców i warzyw i w tym kontekście 
obejmują:

2. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym 
oraz zarządzanie kryzysowe, o których 
mowa w ust. 1 lit. f), związane są 
z unikaniem kryzysów i postępowaniem 
w sytuacjach kryzysowych na rynkach 
owoców i warzyw i w tym kontekście 
obejmują:

a) wycofywanie z rynku; a) prognozowanie i monitorowanie 
produkcji i spożycia;

b) zielone zbiory lub niezbieranie owoców 
i warzyw;

b) inwestycje umożliwiające skuteczniejsze 
zarządzanie ilościami wprowadzonymi do 
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obrotu;
c) promowanie i informowanie; c) działania szkoleniowe, wymianę 

najlepszych praktyk i wzmacnianie 
zdolności strukturalnych;

d) działania szkoleniowe; d) promowanie i informowanie zarówno z 
myślą o zapobieganiu, jak i w okresie 
kryzysu;

e) ubezpieczanie zbiorów; e) wsparcie na rzecz kosztów 
administracyjnych poniesionych na 
utworzenie funduszy wspólnego 
inwestowania;

f) wsparcie na rzecz kosztów 
administracyjnych poniesionych na 
rozwój funduszy wzajemnego 
inwestowania.

f) pomoc na karczowanie w celu 
przekształcenia sadów;

g) wycofywanie z rynku, również w 
odniesieniu do produktów przetworzonych 
przez organizacje producentów;
h) zielone zbiory lub niezbieranie owoców 
i warzyw;
i) ubezpieczanie zbiorów.

Środki zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego, 
w tym spłata kapitału i odsetek, o których 
mowa w akapicie trzecim, nie przekraczają 
jednej trzeciej wydatków w ramach 
programu operacyjnego.

Środki zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego, w 
tym spłata kapitału i odsetek, o których 
mowa w akapicie czwartym, nie 
przekraczają 40% wydatków w ramach 
programu operacyjnego.

Środki ubezpieczania zbiorów obejmują 
działania przyczyniające się do ochrony 
dochodów producentów i do pokrycia strat 
rynkowych organizacji producentów i/lub 
jej członków w przypadku klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych, chorób lub epidemii 
szkodników. Beneficjenci muszą 
udowodnić, że przedsięwzięli niezbędne 
środki zapobiegania ryzyku.

Organizacje producentów mogą zaciągać 
kredyty na warunkach komercyjnych na 
finansowanie środków zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego. W takim przypadku spłata 
kapitału i odsetek od tych pożyczek może 

Organizacje producentów mogą zaciągać 
kredyty na warunkach komercyjnych na 
finansowanie środków zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego. W takim przypadku spłata 
kapitału i odsetek od tych pożyczek może 
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stanowić część programu operacyjnego i, 
jako taka, kwalifikować się do pomocy 
finansowej Unii na mocy art. 32. 
Jakiekolwiek szczególne działanie 
w ramach zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego 
jest finansowane albo z tych kredytów, 
albo bezpośrednio, ale nie jednocześnie 
z obu tych źródeł.

stanowić część programu operacyjnego i, 
jako taka, kwalifikować się do pomocy 
finansowej Unii na mocy art. 32. 
Jakiekolwiek szczególne działanie w 
ramach zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego 
może być finansowane z tych kredytów
i/lub bezpośrednio przez organizacje 
producentów.

2a. Do celów niniejszej sekcji:
a) „zielone zbiory” oznaczają całkowite 
lub częściowe zbiory nienadających się do 
sprzedaży produktów na danym obszarze, 
przeprowadzane przed rozpoczęciem 
normalnych zbiorów. Przedmiotowe 
produkty nie mogą być uszkodzone przed 
rozpoczęciem zielonych zbiorów z powodu 
warunków klimatycznych, choroby lub z 
innych powodów.
b) „niezbieranie” oznacza sytuację, w 
której na danym obszarze w całości lub w 
części nie pozyskuje się żadnej produkcji 
handlowej w czasie normalnego cyklu 
produkcyjnego. Zniszczenie produktów w 
wyniku niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych lub chorób nie jest jednak 
uważane za niezbieranie.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, by: 3. Państwa członkowskie dopilnowują, by:

a) programy operacyjne zawierały co 
najmniej dwa działania na rzecz ochrony 
środowiska; lub

a) programy operacyjne zawierały co 
najmniej dwa działania na rzecz ochrony 
środowiska; lub

b) co najmniej 10% wydatków 
poniesionych w ramach programów 
operacyjnych przeznaczanych było na 
działania na rzecz ochrony środowiska.

b) co najmniej 10% wydatków 
poniesionych w ramach programów 
operacyjnych przeznaczanych było na 
działania na rzecz ochrony środowiska.

Działania na rzecz ochrony środowiska są 
zgodne z wymogami dotyczącymi 
płatności rolno-środowiskowych 
określonych w art. 29 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) nr […] w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Działania na rzecz ochrony środowiska są 
zgodne z wymogami dotyczącymi 
płatności rolno-środowiskowych 
określonych w art. 29 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) nr […] w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W przypadkach, gdy co najmniej 80% W przypadkach, gdy co najmniej 80% 



AM\915996PL.doc 41/141 PE497.939v01-00

PL

będących producentami członków 
organizacji producentów zobowiązanych 
jest do dotrzymania jednego lub kilku 
identycznych zobowiązań wynikających z 
art. 29 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr […] 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), każde z tych zobowiązań 
liczy się jako oddzielne działanie na rzecz 
ochrony środowiska, o którym mowa w 
akapicie pierwszym lit. a).

będących producentami członków 
organizacji producentów zobowiązanych 
jest do dotrzymania jednego lub kilku 
identycznych zobowiązań wynikających z 
art. 29 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr […] 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), każde z tych zobowiązań 
liczy się jako oddzielne działanie na rzecz 
ochrony środowiska, o którym mowa w 
akapicie pierwszym lit. a).

Wsparcie działań w zakresie środowiska, 
o którym mowa w akapicie pierwszym, 
obejmuje dodatkowe koszty i utracone 
dochody wynikające z danego działania.

Wsparcie działań w zakresie środowiska, 
o którym mowa w akapicie pierwszym, 
obejmuje dodatkowe koszty i utracone 
dochody wynikające z danego działania.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
inwestycje zwiększające negatywny wpływ 
na środowisko były dopuszczane 
wyłącznie w przypadku zapewnienia 
skutecznych zabezpieczeń mających na 
celu ochronę środowiska przed tym 
wpływem.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
inwestycje zwiększające negatywny wpływ 
na środowisko były dopuszczane 
wyłącznie w przypadku zapewnienia 
skutecznych zabezpieczeń mających na 
celu ochronę środowiska przed tym 
wpływem.

Or. en

(Paragraph 2 point d has become point c, point c becomes point d, point f becomes point e, 
point e becomes point i, point b becomes point h)

Poprawka 26
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 66–168, 1056, 1065

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 Artykuł 32
Pomoc finansowa Unii Pomoc finansowa Unii

1. Pomoc finansowa Unii jest równa 
faktycznie wpłaconej kwocie składek, 
o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. a), i jest 
ograniczona do 50% faktycznie 
poniesionych wydatków.

1. Pomoc finansowa Unii jest równa 
faktycznie wpłaconej kwocie składek, o 
których mowa w art. 30 ust. 1 lit. a), i jest 
ograniczona do 50% faktycznie 
poniesionych wydatków lub 75% w 
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przypadku regionów słabiej rozwiniętych i 
regionów najbardziej oddalonych.

2. Pomoc finansowa Unii jest ograniczona 
do 4,1% wartości produkcji sprzedanej 
każdej organizacji producentów.

2. Pomoc finansowa Unii jest ograniczona 
do 4,1% wartości produktów świeżych lub 
przetworzonych sprzedanych przez każdą 
organizację producentów i/lub ich 
zrzeszenie.

Ta wielkość procentowa może jednak 
zostać zwiększona do 4,6% wartości 
produkcji sprzedanej, o ile wielkość 
przekraczająca 4,1% wartości produkcji
sprzedanej jest wykorzystywana wyłącznie 
na potrzeby środków zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego.

Ta wielkość procentowa może jednak 
zostać zwiększona do 4,6% wartości 
produktów świeżych lub przetworzonych
sprzedanych przez organizację
producentów, o ile wielkość 
przekraczająca 4,1% wartości sprzedanych
produktów świeżych lub przetworzonych
jest wykorzystywana wyłącznie na 
potrzeby środków zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego. 

Ta wielkość procentowa może natomiast 
zostać zwiększona do 5% wartości 
produktów świeżych i przetworzonych 
sprzedanych przez zrzeszenie lub przez 
jego członków, pod warunkiem że 
wielkość przekraczająca 4,1% wartości 
sprzedanych produktów świeżych lub 
przetworzonych jest wykorzystywana przez 
dane zrzeszenie organizacji producentów 
w imieniu jego członków wyłącznie na 
potrzeby środków zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego.

3. Na wniosek organizacji producentów 
limit 50% określony w ust. 1 podwyższa 
się do 60%, w przypadku gdy program 
operacyjny lub jego część spełniają co 
najmniej jeden z następujących warunków:

3. Na wniosek organizacji producentów 
limit 50% określony w ust. 1 podwyższa 
się do 60%, w przypadku gdy program 
operacyjny lub jego część spełniają co 
najmniej jeden z następujących warunków:

a) został przedstawiony przez kilka
unijnych organizacji producentów 
działających w różnych państwach 
członkowskich w ramach programów 
transnarodowych;

a) został przedstawiony przez kilka 
unijnych organizacji producentów 
działających w różnych państwach 
członkowskich w ramach programów 
transnarodowych;

b) został przedstawiony przez jedną lub 
kilka organizacji producentów 
zaangażowanych w programy realizowane 
na zasadzie międzybranżowej;

b) został przedstawiony przez jedną lub 
kilka organizacji producentów 
zaangażowanych w programy realizowane 
na zasadzie międzybranżowej;

c) obejmuje wyłącznie szczególne 
wsparcie produkcji wyrobów 

c) obejmuje wyłącznie szczególne 
wsparcie produkcji wyrobów 
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ekologicznych objętych rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 834/2007;

ekologicznych objętych rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 834/2007;

d) jest to pierwszy program lub jego część 
przedstawione przez uznaną organizację 
producentów, która połączyła się z inną 
uznaną organizacją producentów;

d) jest to pierwszy program lub jego część 
przedstawione przez uznaną organizację 
producentów, która połączyła się z inną 
uznaną organizacją producentów;

da) został przedstawiony przez kilka 
uznanych organizacji producentów 
zgrupowanych w ramach wspólnego 
podmiotu zajmującego się 
wprowadzaniem do obrotu;

e) został po raz pierwszy przedstawiony 
przez uznane zrzeszenie organizacji 
producentów;

e) został po raz pierwszy przedstawiony 
przez uznane zrzeszenie organizacji 
producentów;

f) zostały przedstawione przez organizacje 
producentów w państwach członkowskich, 
w których organizacje producentów 
wprowadzają do obrotu mniej niż 20% 
wyprodukowanych owoców i warzyw;

f) został przedstawiony przez organizacje 
producentów w państwach członkowskich, 
w których organizacje producentów 
wprowadzają do obrotu mniej niż 20% 
wyprodukowanych owoców i warzyw;

g) został przedstawiony przez organizację 
producentów w jednym z najbardziej 
oddalonych regionów Unii, o których 
mowa w art. 349 Traktatu;

g) został przedstawiony przez organizację 
producentów w jednym z najbardziej 
oddalonych regionów Unii, o których 
mowa w art. 349 Traktatu, lub na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego w 
rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1405/2006.

h) obejmuje wyłącznie szczególne 
wsparcie działań promujących spożycie 
owoców i warzyw wśród dzieci 
w placówkach edukacyjnych.
4. Limit 50% określony w ust. 1 
podwyższa się do 100% w przypadku 
wycofania z rynku owoców i warzyw, 
których ilość nie przekracza 5% wielkości 
produkcji sprzedanej każdej organizacji 
producentów oraz których zbyt odbywa się 
w drodze:

4. Limit 50% określony w ust. 1 
podwyższa się do 100% w przypadku 
wycofania z rynku owoców i warzyw, 
których ilość nie przekracza 5% wielkości 
produkcji sprzedanej każdej organizacji 
producentów oraz których zbyt odbywa się 
w drodze:

a) bezpłatnej dystrybucji wśród organizacji 
charytatywnych i fundacji, zatwierdzonych 
w tym celu przez państwa członkowskie, 
do wykorzystania w ich działalności 
służącej pomocy osobom, których prawo 
do otrzymywania pomocy społecznej jest 
uznane w prawie krajowym, 

a) bezpłatnej dystrybucji wśród organizacji 
charytatywnych i fundacji, zatwierdzonych 
w tym celu przez państwa członkowskie, 
do wykorzystania w ich działalności 
służącej pomocy osobom, których prawo 
do otrzymywania pomocy społecznej jest 
uznane w prawie krajowym, 
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w szczególności w związku z tym, że 
osoby te nie posiadają środków 
utrzymania;

w szczególności w związku z tym, że 
osoby te nie posiadają środków 
utrzymania;

b) bezpłatnej dystrybucji w zakładach 
karnych, szkołach i instytucjach 
szkolnictwa publicznego, na obozach 
wypoczynkowych dla dzieci oraz 
w szpitalach i domach spokojnej starości 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie, które podejmują wszelkie 
niezbędne kroki dla zagwarantowania, że 
dystrybuowane w ten sposób ilości 
produktów stanowią uzupełnienie ilości 
normalnie kupowanych przez placówki 
tego rodzaju.

b) bezpłatnej dystrybucji w zakładach 
karnych, szkołach i placówkach, o których 
mowa w art. 20a, na obozach 
wypoczynkowych dla dzieci oraz 
w szpitalach i domach spokojnej starości 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie, które podejmują wszelkie 
niezbędne kroki dla zagwarantowania, że 
dystrybuowane w ten sposób ilości 
produktów stanowią uzupełnienie ilości 
normalnie kupowanych przez placówki 
tego rodzaju.

Or. en

Poprawka 27
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 170

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34 Artykuł 34
Ramy krajowe i strategia krajowa 

programów operacyjnych
Ramy krajowe i strategia krajowa 

programów operacyjnych
1. Państwa członkowskie ustanawiają ramy 
krajowe w celu sporządzenia ogólnych 
warunków w odniesieniu do działań na 
rzecz ochrony środowiska, o których mowa 
w art. 31 ust. 3. Ramy te gwarantują w 
szczególności, że takie działania spełniają 
odpowiednie wymogi, o których mowa w 
rozporządzeniu (UE) nr […] w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW), w szczególności 
wymogi dotyczące spójności określone w 
art. 6 wymienionego rozporządzenia. 

1. Państwa członkowskie ustanawiają ramy 
krajowe w celu sporządzenia ogólnych 
warunków w odniesieniu do działań na 
rzecz ochrony środowiska, o których mowa 
w art. 31 ust. 3. Ramy te gwarantują w 
szczególności, że takie działania spełniają 
odpowiednie wymogi, o których mowa w 
rozporządzeniu (UE) nr […] w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW), w szczególności 
wymogi dotyczące spójności określone w 
art. 6 wymienionego rozporządzenia. 
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Proponowane przez siebie ramy państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji, która
– w drodze aktów wykonawczych –
w terminie trzech miesięcy może wystąpić 
o wprowadzenie zmian, jeżeli uzna, że 
propozycja nie przyczynia się do realizacji 
celów określonych w art. 191 Traktatu oraz 
w siódmym unijnym programie działań 
w zakresie środowiska naturalnego. 
Inwestycje w gospodarstwach 
indywidualnych wspierane w ramach 
programów operacyjnych również 
uwzględniają te cele.

Proponowane przez siebie ramy państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji, która
może – w drodze aktów wykonawczych 
przyjętych bez zastosowania art. 162 ust. 2 
lub 3 – w terminie trzech miesięcy 
wystąpić o wprowadzenie zmian, jeżeli 
uzna, że propozycja nie przyczynia się do 
realizacji celów określonych w art. 191 
Traktatu oraz w siódmym unijnym 
programie działań w zakresie środowiska 
naturalnego. Inwestycje w gospodarstwach 
indywidualnych wspierane w ramach 
programów operacyjnych również 
uwzględniają te cele.

2. Każde państwo członkowskie ustanawia 
strategię krajową na rzecz trwałych 
programów operacyjnych na rynku 
owoców i warzyw. Strategia taka 
obejmuje:

2. Każde państwo członkowskie ustanawia 
strategię krajową na rzecz trwałych 
programów operacyjnych na rynku 
owoców i warzyw. Strategia taka 
obejmuje:

a) analizę sytuacji pod kątem mocnych 
i słabych stron oraz potencjału rozwoju;

a) analizę sytuacji pod kątem mocnych 
i słabych stron oraz potencjału rozwoju;

b) uzasadnienie ustalonych priorytetów; b) uzasadnienie ustalonych priorytetów;

c) cele programów operacyjnych 
i instrumentów oraz wskaźniki wykonania;

c) cele programów operacyjnych 
i instrumentów oraz wskaźniki wykonania;

d) ocenę programów operacyjnych; d) ocenę programów operacyjnych;
e) obowiązki organizacji producentów 
w zakresie sprawozdawczości.

e) obowiązki organizacji producentów 
w zakresie sprawozdawczości.

Strategia krajowa uwzględnia również 
ramy krajowe, o których mowa w ust. 1.

Strategia krajowa uwzględnia również 
ramy krajowe, o których mowa w ust. 1.

3. Ustępów 1 i 2 nie stosuje się do państw 
członkowskich, w których nie działają 
uznane organizacje producentów.

3. Ustępów 1 i 2 nie stosuje się do państw 
członkowskich, w których nie działają 
uznane organizacje producentów.

Or. en

Poprawka 28
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1070
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34a
Sieć krajowa

1. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
krajową sieć owocową i warzywną, 
łączącą organizacje producentów, 
zrzeszenia organizacji producentów i 
organy uczestniczące we wdrażaniu 
strategii krajowej.
2. Sieć finansowana jest z opłaty w 
maksymalnej wysokości 0,5% kwoty 
przeznaczanej przez UE na finansowanie 
funduszy operacyjnych.
3. Celem tej sieci jest zarządzanie siecią, 
analizowanie dobrych praktyk, którymi 
można się dzielić, oraz zbieranie 
odpowiednich informacji, organizowanie 
konferencji i seminariów dla osób 
zaangażowanych w zarządzanie strategią 
krajową, realizacja programów 
monitorowania i oceny strategii krajowej, 
a także prowadzenie innych działań 
określonych w strategii krajowej.

Or. en

Poprawka 29
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 171–177

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 Artykuł 35
Przekazane uprawnienia Przekazane uprawnienia

Uwzględniając potrzebę zapewnienia 
właściwie ukierunkowanego i skutecznego 
wykorzystania wsparcia na rzecz 

Uwzględniając potrzebę zapewnienia 
właściwie ukierunkowanego i skutecznego 
wykorzystania wsparcia na rzecz 



AM\915996PL.doc 47/141 PE497.939v01-00

PL

organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z 
art. 160 aktów delegowanych 
ustanawiających przepisy dotyczące:

organizacji producentów w sektorze 
owoców i warzyw, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z 
art. 160 aktów delegowanych 
ustanawiających przepisy dotyczące:

a) funduszy operacyjnych i programów 
operacyjnych w zakresie:

a) funduszy operacyjnych i programów 
operacyjnych w zakresie:

(i) szacowanych wielkości, finansowania i 
wykorzystywania funduszy operacyjnych;

(i) szacowanych wielkości, finansowania i 
wykorzystywania funduszy operacyjnych;

(ii) treści, okresu obowiązywania, 
zatwierdzania i zmian programów 
operacyjnych;

(ii) treści, okresu obowiązywania, 
zatwierdzania i zmian programów 
operacyjnych;

(iii) kwalifikowalności środków, działań i 
wydatków w ramach programów 
operacyjnych i odpowiednich krajowych 
przepisów uzupełniających w tym zakresie;

(iii) kwalifikowalności środków, działań i 
wydatków w ramach programów 
operacyjnych, przepisów dotyczących 
inwestycji w gospodarstwach 
indywidualnych i odpowiednich krajowych 
przepisów uzupełniających w tym zakresie;

(iv) związku między programami 
operacyjnymi a programami rozwoju 
obszarów wiejskich;

(iv) związku między programami 
operacyjnymi a programami rozwoju 
obszarów wiejskich;

(v) programów operacyjnych zrzeszeń 
organizacji producentów;

(v) programów operacyjnych zrzeszeń 
organizacji producentów;

(va) szczególnych przepisów mających 
zastosowanie w sytuacji, w której 
zrzeszenia organizacji producentów 
zastępują całkowicie lub częściowo swoich 
członków w celach zarządzania 
programami operacyjnymi, ich 
przetwarzania, wdrażania i 
przedstawiania;

b) struktury i treści ram krajowych i 
strategii krajowej;

b) struktury i treści ram krajowych i 
strategii krajowej; 

c) pomocy finansowej Unii w zakresie: c) pomocy finansowej Unii w zakresie: 

(i) podstawy obliczania pomocy 
finansowej Unii, w szczególności wartość 
produkcji sprzedanej organizacji 
producentów;

(i) podstawy obliczania pomocy 
finansowej Unii, w szczególności wartość 
produkcji sprzedanej organizacji 
producentów;

(ii) okresów referencyjnych 
obowiązujących do celów obliczania 
pomocy;

(ii) okresów referencyjnych 
obowiązujących do celów obliczania 
pomocy;

(iii) zmniejszania kwot pomocy finansowej 
w przypadkach zbyt późnego złożenia 

(iii) zmniejszania kwot pomocy finansowej 
w przypadkach zbyt późnego złożenia 
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wniosku o przyznanie pomocy; wniosku o przyznanie pomocy;
(iv) przepis dotyczący zaliczek oraz 
wnoszenia i przepadku zabezpieczeń w 
przypadku wypłaty zaliczek;

(iv) przepis dotyczący zaliczek oraz 
wnoszenia i przepadku zabezpieczeń w 
przypadku wypłaty zaliczek;

(iva) szczególnych przepisów mających 
zastosowanie do finansowania programów 
operacyjnych zrzeszeń organizacji 
producentów, zwłaszcza przepisów 
dotyczących wielkości procentowych, o 
których mowa w art. 32 ust. 2;

d) środków zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego 
dotyczących:

d) środków zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego 
dotyczących:

(i) wyboru środków zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego; 

(i) wyboru środków zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego; 

(ii) definicji wycofywania z rynku; (ii) warunków, na jakich uruchamiane są 
operacje wycofywania z rynku;

(iii) przeznaczenia wycofanych produktów; (iii) przeznaczenia wycofanych produktów;
(iv) maksymalnego wsparcia z tytułu 
wycofywania z rynku;

(iv) maksymalnego wsparcia z tytułu 
wycofywania z rynku;

(v) uprzedniego powiadamiania w 
przypadku wycofywania z rynku;

(v) uprzedniego powiadamiania w 
przypadku wycofywania z rynku;

(vi) obliczania wielkości produkcji 
sprzedanej w przypadkach wycofania;

(vi) obliczania wielkości produkcji 
sprzedanej w przypadkach wycofania;

(vii) umieszczania symbolu Unii 
Europejskiej na opakowaniach produktów 
przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji;

(vii) umieszczania symbolu Unii 
Europejskiej na opakowaniach produktów 
przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji;

(viii) warunków odnoszących się do 
odbiorców wycofanych produktów;

(viii) warunków odnoszących się do 
odbiorców wycofanych produktów;

(ix) definicji zielonych zbiorów oraz 
niezbierania;
(x) warunków stosowania zielonych 
zbiorów oraz niezbierania;

(x) warunków stosowania zielonych 
zbiorów oraz niezbierania;

(xi) celów ubezpieczania zbiorów; (xi) warunków wdrażania mających 
zastosowanie do ubezpieczania zbiorów;

(xii) definicji niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych;
(xiii) warunków wsparcia na rzecz kosztów 
administracyjnych poniesionych na rozwój 

(xiii) warunków wsparcia na rzecz kosztów 
administracyjnych poniesionych na rozwój 
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funduszy wspólnego inwestowania; funduszy wspólnego inwestowania;
e) krajowej pomocy finansowej w zakresie: e) krajowej pomocy finansowej w zakresie:

(i) stopnia zorganizowania producentów; (i) stopnia zorganizowania producentów;
(ii) zmian programów operacyjnych; (ii) zmian programów operacyjnych;

(iii) zmniejszania kwot pomocy finansowej 
w przypadkach zbyt późnego złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy finansowej;

(iii) zmniejszania kwot pomocy finansowej 
w przypadkach zbyt późnego złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy finansowej;

(iv) wnoszenia, zwalniania i przepadku 
zabezpieczeń w przypadku wypłaty 
zaliczek;

(iv) wnoszenia, zwalniania i przepadku 
zabezpieczeń w przypadku wypłaty 
zaliczek;

(v) maksymalnego odsetka zwrotu 
krajowej pomocy finansowej ze środków 
Unii.

(v) maksymalnego odsetka zwrotu 
krajowej pomocy finansowej ze środków 
Unii.

Or. en

Poprawka 30
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 180

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 Artykuł 38
Zgodność i spójność Zgodność i spójność

1. Programy wsparcia są zgodne z prawem 
Unii i spójne z działaniami, polityką oraz 
priorytetami Unii.

1. Programy wsparcia są zgodne z prawem 
Unii i spójne z działaniami, polityką oraz 
priorytetami Unii.

2. Państwa członkowskie ponoszą 
odpowiedzialność za programy wsparcia 
i dopilnowują, aby były wewnętrznie 
spójne oraz sporządzane i realizowane 
w sposób obiektywny, uwzględniając 
sytuację ekonomiczną odnośnych 
producentów oraz konieczność unikania 
nieuzasadnionego nierównego traktowania 
producentów.

2. Państwa członkowskie ponoszą 
odpowiedzialność za programy wsparcia
i dopilnowują, aby były wewnętrznie 
spójne oraz sporządzane i realizowane 
w sposób obiektywny, uwzględniając 
sytuację ekonomiczną odnośnych 
producentów oraz konieczność unikania 
nieuzasadnionego nierównego traktowania 
producentów.

3. Nie przyznaje się wsparcia: 3. Nie przyznaje się wsparcia:

a) na projekty badawcze i działania 
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wspierające projekty badawcze, nie 
naruszając przepisów art. 43 ust. 3 lit. d) i 
e);
b) na środki, które są ujęte w krajowych 
programach państw członkowskich 
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich 
na podstawie rozporządzenia (UE) nr […] 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW).

b) na środki, które są ujęte w krajowych 
programach państw członkowskich 
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich 
na podstawie rozporządzenia (UE) nr […] 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW).

Or. en

Poprawka 31
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 181, 182

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 Artykuł 39
Przedstawienie programów wsparcia Przedstawienie programów wsparcia

1. Każde państwo członkowskie będące 
producentem wymienione w załączniku IV 
przedstawia Komisji projekt pięcioletniego 
programu wsparcia, uwzględniający co 
najmniej jeden ze środków 
kwalifikowalnych określonych w art. 40.

1. Każde państwo członkowskie będące 
producentem wymienione w załączniku IV 
przedstawia Komisji projekt pięcioletniego 
programu wsparcia, uwzględniający co 
najmniej jeden ze środków 
kwalifikowalnych określonych w art. 40.

1a. Środki wsparcia w programach 
wsparcia ustanawia się na takim szczeblu 
geograficznym, jaki zainteresowane 
państwo członkowskie uzna za 
najwłaściwszy. Zanim program wsparcia 
zostanie przedstawiony Komisji, podlega 
on konsultacjom z właściwymi organami i 
organizacjami odpowiedniego szczebla 
podziału terytorialnego.
1b. Każde państwo członkowskie 
przedstawia jeden projekt programu 
wsparcia, który może uwzględniać 
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zróżnicowanie regionalne.
2. Programy wsparcia zaczynają 
obowiązywać po upływie trzech miesięcy 
od ich przedstawienia Komisji.

2. Programy wsparcia zaczynają 
obowiązywać po upływie trzech miesięcy 
od ich przedstawienia Komisji.

Jeżeli Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – uzna przedstawiony 
program wsparcia za niezgodny z 
przepisami określonymi w niniejszej 
sekcji, powiadamia o tym dane państwo 
członkowskie. W takim przypadku 
państwo członkowskie przedstawia 
Komisji zmieniony program wsparcia. 
Zmieniony program wsparcia zaczyna 
obowiązywać po upływie dwóch miesięcy 
od chwili jego przedstawienia, chyba że 
nadal występuje brak zgodności, w którym 
to przypadku stosuje się niniejszy akapit.

Jeżeli Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – uzna przedstawiony 
program wsparcia za niezgodny z 
przepisami określonymi w niniejszej 
sekcji, powiadamia o tym dane państwo 
członkowskie. W takim przypadku 
państwo członkowskie przedstawia 
Komisji zmieniony program wsparcia. 
Zmieniony program wsparcia zaczyna 
obowiązywać po upływie dwóch miesięcy 
od chwili jego przedstawienia, chyba że 
nadal występuje brak zgodności, w którym 
to przypadku stosuje się niniejszy akapit.

3. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio do 
zmian wprowadzanych do programów 
wsparcia przedstawionych przez państwa 
członkowskie.

3. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio do 
zmian wprowadzanych do programów 
wsparcia przedstawionych przez państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 32
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1096, 1097

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39a
Treść programów wsparcia

Programy wsparcia składają się z 
następujących elementów:
a) szczegółowego opisu zaproponowanych 
środków wraz z odpowiadającymi im 
celami przedstawionymi w ujęciu 
ilościowym;
b) wyników przeprowadzonych 
konsultacji;
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c) oceny pokazującej oczekiwane efekty 
techniczne, gospodarcze, środowiskowe i 
społeczne;
d) harmonogramu wprowadzania tych 
środków w życie;
e) ogólnego zestawienia zasobów 
finansowych, które należy uruchomić, 
oraz przewidywanego orientacyjnego 
podziału tych zasobów na poszczególne 
środki zgodnie z pułapami przewidzianymi 
w załączniku IV;
f) kryteriów i wskaźników ilościowych na 
potrzeby monitorowania i oceny oraz 
działań podjętych w celu odpowiedniej i 
skutecznej realizacji programów 
wsparcia; oraz
g) informacji wskazujących właściwe
organy i jednostki odpowiedzialne za 
realizację programu wsparcia.

Or. en

Poprawka 33
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 183

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40 Artykuł 40
Środki kwalifikowalne Środki kwalifikowalne

Programy wsparcia mogą obejmować 
jeden lub kilka spośród następujących 
środków:

Programy wsparcia mogą obejmować 
jeden lub kilka spośród następujących 
środków:

a) wsparcie w ramach systemu płatności 
jednolitych zgodnie z art. 42;
b) promocję zgodnie z art. 43; b) promocję zgodnie z art. 43;

c) restrukturyzację i przekształcanie winnic 
zgodnie z art. 44;

c) restrukturyzację i przekształcanie winnic 
zgodnie z art. 44;
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d) zielone zbiory zgodnie z art. 45; d) zielone zbiory zgodnie z art. 45;
e) fundusze wspólnego inwestowania 
zgodnie z art. 46;

e) fundusze wspólnego inwestowania 
zgodnie z art. 46;

f) ubezpieczanie zbiorów zgodnie z art. 47; f) ubezpieczanie zbiorów zgodnie z art. 47;

g) inwestycje zgodnie z art. 48; g) inwestycje zgodnie z art. 48;
h) destylację produktów ubocznych 
zgodnie z art. 49.

h) destylację produktów ubocznych 
zgodnie z art. 49;
ha) badania i rozwój zgodnie z art. 43a.

Or. en

Poprawka 34
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 42 skreślony
System płatności jednolitych i wsparcie 

dla plantatorów winorośli
Programy wsparcia mogą obejmować 
tylko wsparcie dla plantatorów winorośli 
w drodze decyzji podejmowanych przez 
państwa członkowskie do dnia 1 grudnia 
2012 r. w sprawie przydzielania im 
uprawnień do płatności na podstawie 
art. 137 rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2010)799] zgodnie z warunkami 
ustalonymi przedmiotowym artykule.

Or. en

Poprawka 35
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 113, 1116
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43 Artykuł 43
Działania promocyjne w państwach 

trzecich
Działania promocyjne

1. Wsparcie udzielane w ramach 
niniejszego artykułu obejmuje działania 
informacyjne lub promocyjne dotyczące 
win Unii, prowadzone w państwach 
trzecich, a co za tym idzie, zwiększające 
ich konkurencyjność w tych państwach.

1. Wsparcie udzielane w ramach 
niniejszego artykułu obejmuje działania 
informacyjne lub promocyjne dotyczące 
win Unii, prowadzone przede wszystkim w 
państwach trzecich, a także na rynku 
wewnętrznym, a co za tym idzie, 
zwiększające ich konkurencyjność.

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

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

3. Działania, o których mowa w ust. 1, 
mogą mieć wyłącznie postać:

3. Działania, o których mowa w ust. 1, 
mogą mieć wyłącznie postać:

a) działań PR, promocyjnych lub 
reklamowych, w szczególności 
podkreślających zalety produktów Unii, 
zwłaszcza pod względem jakości, 
bezpieczeństwa żywności i przyjazności
dla środowiska;

a) działań PR, promocyjnych lub 
reklamowych, w szczególności 
podkreślających zalety produktów Unii, 
zwłaszcza pod względem jakości, 
bezpieczeństwa żywności i norm 
dotyczących środowiska;

b) uczestnictwa w wydarzeniach, targach 
lub wystawach o randze międzynarodowej;

b) uczestnictwa w wydarzeniach, targach 
lub wystawach o randze międzynarodowej;

c) kampanii informacyjnych, 
w szczególności dotyczących unijnych 
systemów obejmujących nazwy 
pochodzenia, oznaczenia geograficzne 
i produkcję ekologiczną;

c) kampanii informacyjnych, 
w szczególności dotyczących unijnych 
systemów obejmujących nazwy 
pochodzenia, oznaczenia geograficzne 
i produkcję ekologiczną;

d) badań nowych rynków, koniecznych do 
rozszerzenia rynków zbytu;

d) badań nowych rynków, koniecznych do 
rozszerzenia rynków zbytu;

e) badań w celu oceny wyników działań 
promocyjnych i informacyjnych.

e) badań w celu oceny wyników działań 
promocyjnych i informacyjnych.

4. Wkład Unii w koszty działań 
promocyjnych, o których mowa w ust. 1, 
nie przekracza 50% kwoty wydatków 
kwalifikowalnych.

4. Wkład Unii w koszty działań 
promocyjnych, o których mowa w ust. 1, 
nie przekracza 50% kwoty wydatków 
kwalifikowalnych.
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Or. en

Poprawka 36
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 185

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43a
Badania i rozwój

Wsparcie na rzecz badań i rozwoju 
umożliwia finansowanie działań 
badawczych zmierzających zwłaszcza do 
poprawy jakości produktu, ograniczenia 
wpływu produkcji na środowisko oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego.

Or. en

Poprawka 37
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43b
Wymiana najlepszych praktyk w 

dziedzinie zaawansowanych systemów 
zrównoważonej produkcji

1. Wsparcie na podstawie niniejszego 
artykułu obejmuje wspomaganie wymiany 
najlepszych praktyk w dziedzinie 
zaawansowanych systemów 
zrównoważonej produkcji oraz w ten 
sposób umożliwianie rolnikom nabywania 
nowych umiejętności.
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2. Środki, o których mowa w ust. 1, mają 
zastosowanie do uprawy winorośli i do 
systemów produkcji wina, które 
zwiększają pokrywę glebową, znacząco 
zmniejszają zużycie pestycydów i nawozów 
chemicznych lub zwiększają różnorodność 
gatunkową i które wykraczają poza 
wymogi wzajemnej zgodności określone w 
tytule VI rozporządzenia (UE) nr […] 
[rozporządzenia horyzontalnego w 
sprawie wspólnej polityki rolnej].
3. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą 
obejmować:
a) wybór, opis i upowszechnianie 
najlepszych praktyk w dziedzinie 
zaawansowanych praktyk zrównoważonej 
uprawy winorośli;
b) zapewnianie szkolenia i zwiększanie 
kompetencji w zakresie zaawansowanych 
systemów zrównoważonego rolnictwa;

Or. en

Poprawka 38
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 186–189, 1129, 1130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 Artykuł 44

Restrukturyzacja i przekształcanie 
winnic

Restrukturyzacja i przekształcanie 
winnic

1. Celem działań dotyczących 
restrukturyzacji i przekształcania winnic 
jest wzrost konkurencyjności producentów 
wina.

1. Celem działań dotyczących 
restrukturyzacji i przekształcania winnic 
jest wzrost konkurencyjności producentów 
wina.

2. Restrukturyzacja i przekształcanie 
winnic uzyskują wsparcie, jeżeli państwo 
członkowskie przedstawiło wykaz ich 
potencjału produkcyjnego zgodnie 

2. Restrukturyzacja i przekształcanie 
winnic uzyskują wsparcie, jeżeli państwo 
członkowskie przedstawiło wykaz ich 
potencjału produkcyjnego zgodnie 
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z art. 102 ust. 3. z art. 102 ust. 3.
3. Wspieranie restrukturyzacji 
i przekształcania winnic może obejmować 
wyłącznie jedno lub kilka następujących 
działań:

3. Wspieranie restrukturyzacji 
i przekształcania winnic może obejmować 
wyłącznie jedno lub kilka następujących 
działań:

a) konwersję odmian, w tym konwersję 
przez przeszczepiania;

a) konwersję odmian, w tym konwersję 
przez przeszczepiania;

b) przeniesienie winnic; b) przeniesienie winnic;

c) poprawę jakości zarządzania winnicą. c) poprawę jakości zarządzania winnicą;
ca) zmniejszanie zużycia pestycydów;
cb) przesadzania ze względów 
zdrowotnych, gdy nie jest dostępne 
rozwiązanie techniczne, aby zachować 
produkcję na miejscu.

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

Wsparcie nie obejmuje zwykłej odnowy 
winnic – tj. ponownego sadzenia tej samej 
odmiany na tej samej działce rolnej i 
zgodnie z tą samą metodą uprawy 
winorośli – po zakończeniu ich 
naturalnego cyklu eksploatacji.

Państwa członkowskie mogą określić 
dodatkowe wymogi, szczególnie w zakresie 
wieku winnic podlegających odnowie.

4. Wsparcie restrukturyzacji 
i przekształcania winnic może być 
udzielane wyłącznie w następującej 
formie:

4. Wsparcie usprawnienia systemów 
produkcji wina oraz restrukturyzacji 
i przekształcania winnic może być 
udzielane wyłącznie w następującej 
formie:

a) rekompensaty dla producentów za 
uszczuplenie dochodów spowodowane 
wdrożeniem środka;

a) rekompensaty dla producentów za 
uszczuplenie dochodów spowodowane 
wdrożeniem środka;

b) wkład w koszty restrukturyzacji 
i przekształcenia.

b) wkład w koszty restrukturyzacji 
i przekształcenia.

5. Rekompensaty dla producentów za 
uszczuplenie dochodów, o których mowa 
w ust. 4 lit. a), mogą pokrywać do 100% 
odnośnego uszczuplenia i przybierać jedną 
z następujących form:

5. Rekompensaty dla producentów za 
uszczuplenie dochodów, o których mowa 
w ust. 4 lit. a), mogą pokrywać do 100% 
odnośnego uszczuplenia i przybierać jedną 
z następujących form:

a) niezależnie od przepisów części II tytuł I 
rozdział III sekcja V podsekcja II 
rozporządzenia (UE) nr [COM(2010)799]
określających przejściowy system praw do 

a) niezależnie od przepisów części II tytuł I 
rozdział III sekcja V podsekcja II 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
określających przejściowy system praw do 
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sadzenia, zgody na współistnienie starych i 
nowych winorośli przez ustalony okres, 
który nie jest dłuższy niż trzy lata, do 
końca okresu przejściowego;

sadzenia, zgody na współistnienie starych i 
nowych winorośli przez ustalony okres, 
który nie jest dłuższy niż trzy lata, do 
końca okresu przejściowego;

b) rekompensaty finansowej. b) rekompensaty finansowej.
6. Wkład Unii w faktyczne koszty 
restrukturyzacji i przekształcenia winnic 
nie może przekroczyć 50% tych kosztów. 
W regionach słabiej rozwiniętych wkład 
Unii w koszty restrukturyzacji 
i przekształcania nie przekracza 75%.

6. Wkład Unii w faktyczne koszty 
restrukturyzacji i przekształcenia winnic 
nie może przekroczyć 50% tych kosztów. 
W regionach słabiej rozwiniętych wkład 
Unii w koszty restrukturyzacji 
i przekształcania nie przekracza 75%.

Or. en

Poprawka 39
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 190, 1135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45 Artykuł 45
Zielone zbiory Zielone zbiory

1. Do celów niniejszego artykułu termin 
zielone zbiory oznacza całkowite 
zniszczenie lub usunięcie jeszcze 
niedojrzałych kiści winogron, 
i zredukowanie w ten sposób do zera 
plonów z danego obszaru.

1. Do celów niniejszego artykułu termin 
zielone zbiory oznacza całkowite 
zniszczenie lub usunięcie jeszcze 
niedojrzałych kiści winogron, 
i zredukowanie w ten sposób do zera 
plonów z danego obszaru.

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

2. Wsparcie na rzecz zielonych zbiorów 
przyczynia się do przywrócenia równowagi 
między podażą a popytem na rynku wina 
w Unii, tak aby zapobiegać kryzysom 
rynkowym.

2. Wsparcie na rzecz zielonych zbiorów 
przyczynia się do poprawy jakości 
winogron i do przywrócenia równowagi 
między podażą a popytem na rynku wina w 
Unii, tak aby zapobiegać kryzysom 
rynkowym.

3. Wsparcie na rzecz zielonych zbiorów 
może być przyznane jako rekompensata 

3. Wsparcie na rzecz zielonych zbiorów 
może być przyznane jako rekompensata 
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w formie zryczałtowanej dopłaty do 
hektara, której wysokość ustala dane 
państwo członkowskie.

w formie zryczałtowanej dopłaty do 
hektara, której wysokość ustala dane 
państwo członkowskie.

Dopłata ta nie może przekroczyć 50% 
sumy bezpośrednich kosztów zniszczenia 
lub usunięcia kiści winogron i związanego 
z tym zniszczeniem lub usunięciem 
uszczuplenia dochodów.

Dopłata ta nie może przekroczyć 50% 
sumy bezpośrednich kosztów zniszczenia 
lub usunięcia kiści winogron i związanego 
z tym zniszczeniem lub usunięciem 
uszczuplenia dochodów.

4. Państwa członkowskie ustalają oparty na 
obiektywnych kryteriach system, tak aby 
wykluczyć sytuację, w której działanie 
polegające na zielonych zbiorach 
powoduje, że poszczególni producenci 
wina otrzymują rekompensatę 
przekraczającą pułapy, o których mowa w 
ust. 3 akapit drugi.

4. Państwa członkowskie ustalają oparty na 
obiektywnych kryteriach system, tak aby 
wykluczyć sytuację, w której działanie 
polegające na zielonych zbiorach 
powoduje, że poszczególni producenci 
wina otrzymują rekompensatę 
przekraczającą pułapy, o których mowa w 
ust. 3 akapit drugi.

Or. en

Poprawka 40
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 192, 1146, 1147

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 47 Artykuł 47

Ubezpieczenie zbiorów Ubezpieczenie zbiorów
1. Wsparcie na rzecz ubezpieczenia 
zbiorów przyczynia się do zabezpieczenia 
dochodów producentów, którzy ponieśli 
szkody w następstwie klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
chorób lub epidemii szkodników.

1. Wsparcie na rzecz ubezpieczenia 
zbiorów przyczynia się do zabezpieczenia 
dochodów producentów oraz do przejęcia 
skutków utraty udziału w rynku dla 
organizacji producentów i/lub ich 
członków, którzy ponieśli szkody w 
następstwie klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
chorób lub epidemii szkodników.

Beneficjenci muszą udowodnić, że 
przedsięwzięli niezbędne środki 
zapobiegania ryzyku.

2. Wsparcie na rzecz ubezpieczenia 2. Wsparcie na rzecz ubezpieczenia 
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zbiorów może być przyznane w formie 
finansowego wkładu Unii w koszty, który 
nie przekracza:

zbiorów może być przyznane w formie 
finansowego wkładu Unii w koszty, który 
nie przekracza:

a) 80% kosztów składek 
ubezpieczeniowych opłaconych przez 
producentów tytułem ubezpieczenia od 
strat powstałych w wyniku niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych, które można 
zaliczyć do klęsk żywiołowych;

a) 80% kosztów składek 
ubezpieczeniowych opłaconych przez 
producentów, organizacje producentów 
i/lub spółdzielnie tytułem ubezpieczenia od 
strat powstałych w wyniku niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych, które można 
zaliczyć do klęsk żywiołowych;

b) 50% kosztów składek 
ubezpieczeniowych opłaconych przez 
producentów tytułem ubezpieczenia od:

b) 50% kosztów składek 
ubezpieczeniowych opłaconych przez 
producentów tytułem ubezpieczenia od:

(i) strat, o których mowa w lit. a), oraz 
innych strat spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi;

(i) strat, o których mowa w lit. a), oraz 
innych strat spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi;

(ii) strat spowodowanych przez zwierzęta, 
choroby roślin lub epidemie szkodników.

(ii) strat spowodowanych przez zwierzęta, 
choroby roślin lub epidemie szkodników.

3. Wsparcie na rzecz ubezpieczenia 
zbiorów może być przyznane w sytuacji, 
gdy odnośne ubezpieczenie nie 
kompensuje więcej niż 100% utraconych 
dochodów, uwzględniając jednocześnie 
wszelkie rekompensaty uzyskane przez 
producentów w ramach innych programów 
wsparcia związanych z przedmiotowym 
ubezpieczeniem.

3. Wsparcie na rzecz ubezpieczenia 
zbiorów może być przyznane w sytuacji, 
gdy odnośne ubezpieczenie nie 
kompensuje więcej niż 100% utraconych 
dochodów, uwzględniając jednocześnie 
wszelkie rekompensaty uzyskane przez 
producentów w ramach innych programów 
wsparcia związanych z przedmiotowym 
ubezpieczeniem.

4. Wsparcie na rzecz ubezpieczenia 
zbiorów nie zakłóca konkurencji na rynku 
ubezpieczeń.

4. Wsparcie na rzecz ubezpieczenia 
zbiorów nie zakłóca konkurencji na rynku 
ubezpieczeń.

Or. en

Poprawka 41
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 194, 1157, 1161, 1165, 1171
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 48 Artykuł 48
Inwestycje Inwestycje

1. Można udzielać wsparcia dla inwestycji 
materialnych i niematerialnych w zakresie 
urządzeń przetwórczych, infrastruktury do 
produkcji wina i wprowadzania do obrotu 
wina, które pozytywnie wpływają na 
całościowe wyniki finansowe
przedsiębiorstwa oraz dotyczą jednego lub 
kilku spośród następujących czynników:

1. Można udzielać wsparcia dla inwestycji 
materialnych i niematerialnych w zakresie 
urządzeń przetwórczych, infrastruktury do 
produkcji wina, gorzelni, a także struktur i 
narzędzi wprowadzania do obrotu, w tym 
rejestracji wspólnych znaków 
towarowych. Te inwestycje mają na celu 
poprawę całościowych wyników 
finansowych przedsiębiorstwa i jego 
dostosowanie do popytu na rynku, a także 
zwiększają jego konkurencyjność na 
rynku wewnętrznym i na rynkach państw 
trzecich, oraz dotyczą jednego lub kilku 
spośród następujących czynników:

a) produkcji lub wprowadzania do obrotu 
produktów sektora wina, o których mowa 
w załączniku VI część II;

a) produkcji lub wprowadzania do obrotu 
produktów sektora wina, o których mowa 
w załączniku VI część II;

b) opracowywania nowych produktów, 
procesów i technologii związanych 
z produktami, o których mowa 
w załączniku VI część II.

b) opracowywania nowych produktów, 
procesów i technologii związanych 
z produktami, o których mowa 
w załączniku VI część II;
ba) rozwoju zaawansowanych 
agronomicznych środków zrównoważonej 
produkcji; 
bb) przetwarzania i unieszkodliwiania 
produktów ubocznych powstających w 
gorzelniach lub inwestycji, które 
przyczyniają się do poprawy 
charakterystyki energetycznej tych 
zakładów.

2. Maksymalną stawkę wsparcia na mocy 
ust. 1 stosuje się tylko do mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu 
zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 
maja 2003 r. w sprawie definicji mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

2. Maksymalną stawkę wsparcia na mocy 
ust. 1 stosuje się tylko do organizacji 
producentów i do mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu 
zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 
maja 2003 r. w sprawie definicji mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw.
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Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego maksymalną stawkę można 
stosować w odniesieniu do wszystkich 
przedsiębiorstw z regionów najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 349 
Traktatu, i mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1405/2006. Dla 
przedsiębiorstw, które nie są objęte tytułem 
I art. 2 pkt 1 załącznika do zalecenia 
2003/361/WE, zatrudniających mniej niż 
750 pracowników, lub których obrót nie 
przekracza 200 mln EUR, maksymalna 
intensywność pomocy jest zmniejszana 
o połowę.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego maksymalną stawkę można 
stosować w odniesieniu do wszystkich 
przedsiębiorstw z regionów najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 349 
Traktatu, i mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1405/2006. Dla 
przedsiębiorstw, które nie są objęte tytułem 
I art. 2 pkt 1 załącznika do zalecenia 
2003/361/WE, zatrudniających mniej niż 
750 pracowników, lub których obrót nie 
przekracza 200 mln EUR, maksymalna 
intensywność pomocy jest zmniejszana 
o połowę.

Wsparcia nie udziela się 
przedsiębiorstwom przeżywającym 
trudności w rozumieniu wytycznych 
wspólnotowych dotyczących pomocy 
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji 
zagrożonych przedsiębiorstw.

Wsparcia nie udziela się 
przedsiębiorstwom przeżywającym 
trudności w rozumieniu wytycznych 
wspólnotowych dotyczących pomocy 
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji 
zagrożonych przedsiębiorstw.

3. Z wydatków kwalifikowalnych wyłącza 
się koszty niekwalifikowalne, o których 
mowa w art. 59 ust. 3 rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2011)615].

3. Z wydatków kwalifikowalnych wyłącza 
się koszty niekwalifikowalne, o których 
mowa w art. 59 ust. 3 rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2011)615].

4. Do wkładu Unii mają zastosowanie 
następujące maksymalne stawki pomocy 
związane z kosztami kwalifikowalnymi 
inwestycji:

4. Do wkładu Unii mają zastosowanie 
następujące maksymalne stawki pomocy 
związane z kosztami kwalifikowalnymi 
inwestycji:

a) 50% w regionach słabiej rozwiniętych; a) 50% w regionach słabiej rozwiniętych;

b) 40% w regionach innych niż regiony 
słabiej rozwinięte;

b) 40% w regionach innych niż regiony 
słabiej rozwinięte;

c) 75% w regionach najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 349 
Traktatu;

c) 75% w regionach najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 349 
Traktatu;

d) 65% na mniejszych wyspach Morza 
Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1405/2006.

d) 65% na mniejszych wyspach Morza 
Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1405/2006.

5. Do wsparcia, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, stosuje się 
odpowiednio art. 61 rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2011)615].

5. Do wsparcia, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, stosuje się 
odpowiednio art. 61 rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2011)615].

Or. en
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Poprawka 42
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1191

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 Artykuł 49
Destylacja produktów ubocznych Destylacja produktów ubocznych

1. Można przyznać wsparcie dla 
dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji 
produktów ubocznych powstających 
podczas produkcji wina, która to destylacja 
została przeprowadzona na podstawie 
warunków określonych w załączniku VII 
część II sekcja D.

1. Można przyznać wsparcie dla 
dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji 
produktów ubocznych powstających 
podczas produkcji wina, która to destylacja 
została przeprowadzona na podstawie 
warunków określonych w załączniku VII 
część II sekcja D.

Kwotę wsparcia ustala się w odniesieniu 
do procentowej zawartości alkoholu 
i liczby hektolitrów. Nie wypłaca się 
żadnej pomocy dla zawartości alkoholu w 
produktach ubocznych przeznaczonych do 
destylacji, która przekracza 10% w 
stosunku do zawartości alkoholu w 
wyprodukowanym winie.

Kwotę wsparcia ustala się w odniesieniu 
do procentowej zawartości 
wyprodukowanego alkoholu i liczby 
hektolitrów. Nie wypłaca się żadnej 
pomocy dla zawartości alkoholu w 
produktach ubocznych przeznaczonych do 
destylacji, która przekracza 10% w 
stosunku do zawartości alkoholu w 
wyprodukowanym winie.

2. Maksymalne poziomy wsparcia ustala 
Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– na podstawie kosztów zbiorów 
i przetwórstwa na podstawie art. 51.

2. Maksymalne poziomy wsparcia ustala 
Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– na podstawie kosztów zbiorów 
i przetwórstwa na podstawie art. 51.

3. Alkohol będący wynikiem destylacji, 
o której mowa w ust. 1 i na którą 
przyznano wsparcie, stosuje się wyłącznie 
do celów przemysłowych lub 
energetycznych, by uniknąć zakłócania 
konkurencji.

3. Alkohol będący wynikiem destylacji, 
o której mowa w ust. 1 i na którą 
przyznano wsparcie, stosuje się wyłącznie 
do celów przemysłowych lub 
energetycznych, by uniknąć zakłócania 
konkurencji.

3a. W celu uniknięcia podwójnego 
wsparcia destylacji, w przypadku 
alkoholu, o którym mowa w ust. 3, nie 
stosuje się preferencji, o której mowa w 
art. 21 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE, 
dotyczącej uznawania za dwukrotnie 
większy wkładu biopaliw wytwarzanych z 
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odpadów do realizacji wskaźnika 
końcowego zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie.

Or. en

Poprawka 43
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 199

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 50 Artykuł 50
Przekazane uprawnienia Przekazane uprawnienia

Ze względu na potrzebę zapewnienia 
realizacji celów programów wsparcia i 
właściwie ukierunkowanego 
wykorzystania funduszy europejskich 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych 
ustanawiających przepisy:

Ze względu na potrzebę zapewnienia 
realizacji celów programów wsparcia i 
właściwie ukierunkowanego 
wykorzystania funduszy europejskich 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych 
ustanawiających przepisy:

a) w zakresie odpowiedzialności za 
wydatki poniesione w okresie od dnia 
otrzymania programów wsparcia i zmian 
do programów wsparcia do dnia ich 
wejścia w życie;

a) w zakresie odpowiedzialności za 
wydatki poniesione w okresie od dnia 
otrzymania programów wsparcia i zmian 
do programów wsparcia do dnia ich 
wejścia w życie;

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

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

c) dotyczące zmian programów wsparcia 
po ich wejściu w życie;

c) dotyczące zmian programów wsparcia 
po ich wejściu w życie;

d) dotyczące wymogów i progów do 
wypłaty zaliczek obejmujące wymóg 
wnoszenia zabezpieczenia w przypadku 
wypłaty zaliczki;

d) dotyczące wymogów i progów do 
wypłaty zaliczek obejmujące wymóg 
wnoszenia zabezpieczenia w przypadku 
wypłaty zaliczki;

e) zawierające przepisy ogólne i definicje 
do celów niniejszej sekcji;
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f) mających na celu zapobieganie 
niewłaściwemu wykorzystaniu środków 
wsparcia i podwójnemu finansowaniu 
projektów;

f) mające na celu zapobieganie 
niewłaściwemu wykorzystaniu środków 
wsparcia i podwójnemu finansowaniu 
projektów;

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

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

h) ustanawiające wymogi dla państw 
członkowskich w celu wdrażania środków 
wsparcia, jak również ograniczenia w celu 
zapewnienia spójności z zakresem 
stosowania środków wsparcia;

h) ustanawiające wymogi dla państw 
członkowskich w celu wdrażania środków 
wsparcia, jak również ograniczenia w celu 
zapewnienia spójności z zakresem 
stosowania środków wsparcia;

(i) w odniesieniu do płatności na rzecz 
beneficjentów i płatności przez 
pośredników ubezpieczeniowych w 
przypadku wsparcia na rzecz 
ubezpieczenia zbiorów określonego w 
art. 47.

(i) w odniesieniu do płatności na rzecz 
beneficjentów i płatności przez 
pośredników ubezpieczeniowych w 
przypadku wsparcia na rzecz 
ubezpieczenia zbiorów określonego w 
art. 47.

Or. en

Poprawka 44
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 200, 202, 1199, 1212, 1216

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 52 Artykuł 52
Krajowe programy i finansowanie 
krajowe

Krajowe programy i finansowanie 
krajowe

1. Państwa członkowskie mogą opracować 
krajowe programy na rzecz sektora 
pszczelarstwa obejmujące okres trzech lat.

1. Państwa członkowskie mogą opracować 
krajowe programy na rzecz sektora 
pszczelarstwa obejmujące okres trzech lat. 
Programy te opracowuje się we 
współpracy z reprezentatywnymi 
organizacjami i spółdzielniami z sektora 
pszczelarstwa.
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2. Wkład finansowy Unii w programy 
pszczelarskie nie przekracza 50%
wydatków ponoszonych przez państwa 
członkowskie.

2. Wkład finansowy Unii w programy 
pszczelarskie nie przekracza 60%
wydatków ponoszonych przez państwa 
członkowskie.

3. Aby kwalifikować się do finansowania 
Unii, określonego w ust. 2, państwa 
członkowskie przeprowadzają analizę 
struktur produkcji i wprowadzania do 
obrotu w sektorze pszczelarskim na swoim 
terytorium.

3. Aby kwalifikować się do finansowania 
Unii, określonego w art. 2, państwa 
członkowskie ustanawiają wiarygodny 
system identyfikacji, który umożliwia 
przeprowadzanie okresowego spisu rojów 
pszczelich i przeprowadzają analizę 
struktur produkcji i wprowadzania do 
obrotu w sektorze pszczelarskim na swoim 
terytorium.

3a. Następujące środki mogą być 
włączone do programów pszczelarskich:
a) pomoc techniczna skierowana do 
pszczelarzy i organizacji pszczelarzy;
b) zwalczanie drapieżników i chorób 
pszczół, w szczególności warozy;
c) racjonalizacja sezonowego 
przenoszenia uli;
d) środki wspierające laboratoria 
przeprowadzające analizy produktów 
pszczelarskich w celu ułatwiania 
pszczelarzom wprowadzania do obrotu i 
podnoszenia wartości swoich produktów;
e) monitorowanie rojów pszczelich w Unii 
oraz wparcie na rzecz odnowy populacji;
f) współpraca z wyspecjalizowanymi 
organami w zakresie wdrażania 
stosowanych programów naukowo-
badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i 
produktów pszczelarskich;
g) monitorowanie rynku;
h)poprawa jakości produktów, tak aby 
skuteczniej pozycjonować produkty na 
rynku;
i) obowiązkowe oznaczanie etykietą z 
nazwą kraju pochodzenia produktów 
pszczelarskich wwożonych do Unii lub w 
niej produkowanych, a w przypadku 
mieszanek lub produktów o różnych 
krajach pochodzenia – obowiązkowe 
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podawanie proporcji składników z 
każdego kraju pochodzenia.
3b. W przypadku rolników, którzy są także 
pszczelarzami, do programów 
pszczelarskich mogą być włączone 
następujące środki:
a) środki zapobiegawcze, w tym służące 
poprawie zdrowia pszczół i zmniejszaniu 
negatywnego wpływu na nie, dzięki 
zastosowaniu alternatywnych wobec 
stosowania pestycydów biologicznych 
metod kontroli i zintegrowanej ochronie 
przed szkodnikami;
b) działania specjalne mające na celu 
zwiększenie różnorodności flory w 
gospodarstwie, szczególnie roślin 
miododajnych w pszczelarstwie;

Or. en

Poprawka 45
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1219

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 53 Artykuł 53
Przekazane uprawnienia Przekazane uprawnienia

Uwzględniając potrzebę zagwarantowania 
właściwie ukierunkowanego 
wykorzystania funduszy unijnych na 
pszczelarstwo, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z 
art. 160 aktów delegowanych dotyczących:

Uwzględniając potrzebę zagwarantowania 
właściwie ukierunkowanego 
wykorzystania funduszy unijnych na 
pszczelarstwo, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z 
art. 160 aktów delegowanych dotyczących:

a) środków, które mogą być włączone do 
programów pszczelarskich,

a) dodatkowych wymogów odnoszących 
się do środków, które mogą być włączone 
do programów pszczelarskich,

b) przepisów w sprawie sporządzania i 
treści programów krajowych i analiz, o 
których mowa w art. 52 ust. 3; oraz

b) przepisów w sprawie sporządzania i 
treści programów krajowych i analiz, o 
których mowa w art. 52 ust. 3; oraz
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c) warunków przyznawania wkładu 
finansowego Unii każdemu
uczestniczącemu państwu 
członkowskiemu, między innymi w 
oparciu o łączną liczbę uli w Unii.

c) warunków przyznawania wkładu 
finansowego Unii każdemu 
uczestniczącemu państwu 
członkowskiemu, między innymi w 
oparciu o łączną liczbę uli w Unii.

Or. en

Poprawka 46
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 992

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł I – rozdział II – sekcja 5 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 5a
Dopłaty w sektorze chmielu

Artykuł 54a
Dopłaty dla organizacji producentów

1. Unia finansuje płatności dla 
organizacji producentów w sektorze 
chmielu uznanych na podstawie art. 106, 
przeznaczone na cele, o których mowa w 
art. 106 lit. c) ppkt (i), (ii) lub (iii).
2. Roczne finansowanie przez Unię 
płatności dla organizacji producentów 
określonych w ust. 1 dla Niemiec wynosi 
2 277 000 EUR.

Artykuł 54b
Przekazane uprawnienia

W celu zapewnienia finansowania z 
dopłat celów, o których mowa w art. 106 
Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 160 w 
odniesieniu do:
a) wniosków o przyznanie pomocy, w tym 
przepisów dotyczących terminów i 
dokumentów towarzyszących;
b) uprawnień do pomocy, w tym przepisów 
dotyczących kwalifikowalnych obszarów 
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uprawy chmielu i obliczania kwot, które 
mają być wypłacone każdej organizacji 
producentów;
c) kar stosowanych w przypadku 
nienależnych płatności.

Artykuł 54c
Uprawnienia wykonawcze

Komisja może przyjąć – w drodze aktów 
wykonawczych – wszelkie konieczne 
środki związane z niniejszą sekcją 
dotyczące:
a) wypłaty pomocy,
b) kontroli i inspekcji.
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 162 ust. 2.

Or. en

Poprawka 47
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1226

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 55 Artykuł 55

Zakres Zakres
Bez uszczerbku dla innych przepisów 
stosowanych do produktów rolnych, jak 
również bez uszczerbku dla przepisów 
przyjętych w sektorze weterynaryjnym, 
fitosanitarnym i spożywczym w celu 
zagwarantowania, że produkty spełniają 
normy higieniczne i zdrowotne, oraz 
ochrony zdrowia zwierząt, roślin i ludzi, w 
niniejszej sekcji ustanawia się przepisy 
dotyczące ogólnej normy handlowej oraz 
norm handlowych w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów lub produktów w 

Bez uszczerbku dla innych przepisów 
stosowanych do produktów rolnych, jak 
również bez uszczerbku dla przepisów 
przyjętych w sektorze weterynaryjnym, 
fitosanitarnym i spożywczym w celu 
zagwarantowania, że produkty spełniają 
normy higieniczne i zdrowotne, oraz 
ochrony zdrowia zwierząt, roślin i ludzi, w 
niniejszej sekcji ustanawia się przepisy 
dotyczące ogólnej normy handlowej oraz 
norm handlowych w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów lub produktów w 
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odniesieniu do produktów rolnych. odniesieniu do produktów rolnych. 
Przepisy te są podzielone na normy 
obowiązkowe i oznaczenia zastrzeżone 
stosowane fakultatywnie.

Or. en

Poprawka 48
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 204, 205

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 56 Artykuł 56

Zgodność z ogólną normą handlową Zgodność z ogólną normą handlową
1. Do celów niniejszego rozporządzenia, 
produkt spełnia wymogi „ogólnej normy 
handlowej”, jeżeli jest solidnej i właściwej 
jakości handlowej.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, 
produkt spełnia wymogi „ogólnej normy 
handlowej”, jeżeli jest solidnej i właściwej 
jakości handlowej.

2. W przypadku gdy nie ustanowiono norm 
handlowych, o których mowa w podsekcji 
3 oraz dyrektywach Rady 2000/36/WE, 
2001/112/WE, 2001/113/WE, 
2001/114/WE, 2001/110/WE, 
2001/111/WE, produkty rolne, które 
przygotowane są do sprzedaży lub dostawy 
do końcowego konsumenta, jak określono 
w art. 3 pkt 7 rozporządzenia (WE) 
nr 178/2002, mogą zostać wprowadzone do 
obrotu tylko jeżeli spełniają wymogi 
ogólnej normy handlowej.

2. W przypadku gdy nie ustanowiono norm 
handlowych, o których mowa w podsekcji 
3 oraz dyrektywach Rady 2000/36/WE, 
2001/112/WE, 2001/113/WE, 
2001/114/WE, 2001/110/WE, 
2001/111/WE, produkty rolne, które 
przygotowane są do sprzedaży lub dostawy 
do końcowego konsumenta, jak określono 
w art. 3 pkt 7 rozporządzenia (WE) 
nr 178/2002, mogą zostać wprowadzone do 
obrotu tylko jeżeli spełniają wymogi 
ogólnej normy handlowej.

3. Produkt uznaje się za spełniający 
wymogi ogólnej normy handlowej, jeżeli 
produkt, który ma zostać wprowadzony do 
obrotu, jest zgodny z obowiązującą normą 
przyjętą przez którąkolwiek z organizacji 
międzynarodowych wymienionych w 
załączniku V.

3. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
dodatkowych wymogów unijnych w 
dziedzinie warunków sanitarnych, handlu, 
zasad etycznych lub innej produkt uznaje 
się za spełniający wymogi ogólnej normy 
handlowej, jeżeli produkt, który ma zostać 
wprowadzony do obrotu, jest zgodny z 
obowiązującą normą przyjętą przez 
którąkolwiek z organizacji 
międzynarodowych wymienionych w 
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załączniku V.
3a. Niniejsze rozporządzenie nie 
uniemożliwia państwom członkowskim 
przyjmowania lub zachowania przepisów 
krajowych dotyczących aspektów 
handlowych, które nie zostały 
zharmonizowane w niniejszym 
rozporządzeniu. Ponadto państwa 
członkowskie mogą przyjmować lub 
podtrzymywać krajowe przepisy dotyczące 
norm handlowych obowiązujące dla 
sektorów lub produktów, do których 
zastosowanie ma ogólna norma 
handlowa, pod warunkiem że przepisy te 
są zgodne z prawem unijnym i z zasadami 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 49
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 206, 207

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 57 Artykuł 57

Przekazane uprawnienia Przekazane uprawnienia
Uwzględniając potrzebę odpowiedniej 
reakcji na zmiany sytuacji rynkowej i 
specyficzne uwarunkowania każdego 
sektora, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu przyjęcia i zmian 
wymogów w zakresie ogólnej normy 
handlowej, o których mowa w art. 56 ust. 1 
oraz wprowadzania odstępstw od nich, jak 
również zasad dotyczących spełniania 
przedmiotowych wymogów, o których 
mowa w art. 56 ust. 3.

1. Uwzględniając potrzebę odpowiedniej 
reakcji na zmiany sytuacji rynkowej i 
specyficzne uwarunkowania każdego 
sektora, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu przyjęcia 
szczegółowych przepisów dotyczących 
ogólnej normy handlowej i zmian 
wymogów w zakresie ogólnej normy 
handlowej, o których mowa w art. 56 ust. 1 
oraz wprowadzania odstępstw od nich.

2. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 160 w sprawie zasad 
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dotyczących warunków dostosowywania 
się do wymogów, o których mowa w 
art. 56 ust. 3, i warunków kontroli 
spełniania tych wymogów, biorąc pod 
uwagę to, że nie można łagodzić ogólnej 
normy handlowej w sposób, który mógłby 
prowadzić do obniżania jakości 
produktów europejskich.

Or. en

Poprawka 50
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 208–216, 1244, 1245, 1248, 1255, 1279, 
1284

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 59 Artykuł 59
Ustanawianie i treść Ustanawianie i treść

1. Uwzględniając oczekiwania 
konsumentów oraz potrzebę poprawy 
warunków ekonomicznych produkcji i 
wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych oraz ich jakości, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z 
art. 160 aktów delegowanych dotyczących 
norm handlowych, o których mowa w 
art. 55, na wszystkich etapach 
wprowadzania produktu do obrotu, jak 
również odstępstw i wyłączeń od 
stosowania takich norm, w celu 
dostosowania do ciągle zmieniających się 
warunków rynkowych, zmieniających się 
wymagań konsumentów oraz w celu 
uwzględnienia rozwoju odpowiednich 
norm międzynarodowych i zapobiegania 
powstawaniu przeszkód dla tworzenia 
innowacyjnych produktów.

1. Uwzględniając oczekiwania 
konsumentów oraz potrzebę poprawy 
warunków ekonomicznych produkcji i 
wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych oraz ich jakości, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z 
art. 160 aktów delegowanych dotyczących 
norm handlowych, o których mowa w 
art. 55, na wszystkich etapach 
wprowadzania produktu do obrotu, jak 
również odstępstw i wyłączeń od 
stosowania takich norm, tylko na czas 
określony i w wyjątkowych przypadkach,
w celu dostosowania do ciągle 
zmieniających się warunków rynkowych, 
zmieniających się wymagań konsumentów 
oraz w celu uwzględnienia rozwoju 
odpowiednich norm międzynarodowych i 
zapobiegania powstawaniu przeszkód dla 
tworzenia innowacyjnych produktów.

Wprowadzone w ten sposób odstępstwa 
lub wyłączenia nie mogą oznaczać 
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kosztów dodatkowych, które byłyby 
ponoszone wyłącznie przez rolników.
1a. Uprawnienia Komisji do 
przyjmowania zmian w odstępstwach i 
wyłączeniach od obowiązujących norm 
handlowych nie mają jednak 
zastosowania do treści załącznika VII.

2. Normy handlowe, o których mowa w 
ust. 1, mogą dotyczyć:

2. Normy handlowe, o których mowa w 
ust. 1, mogą dotyczyć jednego lub kilku 
następujących elementów:

a) definicji, oznaczeń lub nazw 
handlowych innych niż określone w 
niniejszym rozporządzeniu oraz wykazów 
tusz wieprzowych oraz ich części, do 
których stosuje się załącznik VI;

a) definicji, oznaczeń lub nazw 
handlowych innych niż określone w 
niniejszym rozporządzeniu oraz wykazów 
tusz wieprzowych oraz ich części, do 
których stosuje się załącznik VI, z 
wyłączeniem produktów sektora wina;

b) kryteriów klasyfikacji takich jak podział 
na klasy, masa, wielkość, wiek i kategoria;

b) kryteriów klasyfikacji takich jak podział 
na klasy, masa, wielkość, wiek i kategoria;

c) odmiany roślin, rasy zwierząt lub typu 
handlowego;

c) gatunku, odmiany roślin, rasy zwierząt 
lub typu handlowego;

d) prezentacji, opisów handlowych, 
etykietowania związanego z 
obowiązkowymi normami handlowymi, 
opakowania, zasad stosowanych w 
stosunku do zakładów pakowania, 
oznakowania, pakowania, roku zbioru oraz 
użycia szczególnych określeń;

d) prezentacji, opisów handlowych, 
etykietowania związanego z 
obowiązkowymi normami handlowymi, 
opakowania, zasad stosowanych w 
stosunku do zakładów pakowania, 
oznakowania, pakowania, roku zbioru oraz 
użycia szczególnych określeń, z 
wyłączeniem produktów sektora wina;

e) kryteriów takich jak wygląd, 
konsystencja, budowa, właściwości 
produktu;

e) kryteriów takich jak wygląd, 
konsystencja, budowa, właściwości
produktu;

f) specyficznych substancji użytych w 
produkcji, części składowych lub 
składników, włączając w to ich zawartość 
ilościową, czystość i tożsamość;

f) specyficznych substancji użytych w 
produkcji, części składowych lub 
składników, włączając w to ich zawartość 
ilościową, czystość i tożsamość;

g) rodzaju działalności rolnej i metod 
produkcji, w tym praktyk enologicznych i 
powiązanych przepisów 
administracyjnych, oraz cyklu 
produkcyjnego;

g) rodzaju działalności rolnej i metod 
produkcji, w tym agronomicznych i 
zaawansowanych systemów 
zrównoważonej produkcji i powiązanych 
przepisów administracyjnych, oraz cyklu 
produkcyjnego;

h) kupażowania moszczu winogronowego 
i wina, w tym jego definicji, mieszania i 
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jego ograniczeń;
i) metody konserwowania i temperatury; i) metody konserwowania i temperatury;

j) miejsca produkcji lub pochodzenia; j) miejsca produkcji lub pochodzenia;
k) częstotliwości odbioru, dostaw, 
konserwowania i przygotowania;

k) częstotliwości odbioru, dostaw, 
konserwowania i przygotowania;

l) identyfikacji lub rejestracji producenta 
lub infrastruktury przemysłowej, w ramach 
której produkt został przygotowany lub 
przetworzony;

l) identyfikacji lub rejestracji producenta 
lub infrastruktury przemysłowej, w ramach 
której produkt został przygotowany lub 
przetworzony;

m) procentowej zawartości wody; m) procentowej zawartości wody;

n) ograniczeń w odniesieniu do używania
niektórych substancji lub praktyk

n) ograniczeń w odniesieniu do stosowania 
niektórych substancji lub praktyk;

o) szczególnego wykorzystania; o) szczególnego wykorzystania;
p) dokumentów handlowych, dokumentów 
towarzyszących i prowadzonych rejestrów;

p) dokumentów handlowych, dokumentów 
towarzyszących i prowadzonych rejestrów;

q) przechowywania, transportu; q) przechowywania, transportu;

r) procedury certyfikacji; r) procedury certyfikacji;
s) warunków regulujących zbyt, 
posiadanie, obrót i wykorzystywanie 
produktów niespełniających norm 
handlowych przyjętych na podstawie ust. 1 
lub definicji, oznaczeń i opisów 
handlowych, o których mowa w art. 60, jak 
również warunków regulujących zbyt 
produktów ubocznych;

s) warunków regulujących zbyt, 
posiadanie, obrót i wykorzystywanie 
produktów niespełniających norm 
handlowych przyjętych na podstawie ust. 1 
lub definicji, oznaczeń i opisów 
handlowych, o których mowa w art. 60, jak 
również warunków regulujących zbyt 
produktów ubocznych;

t) terminów. t) terminów.

3. Normy handlowe w odniesieniu do 
sektorów i produktów przyjęte na 
podstawie ust. 1 ustanawia się, nie 
naruszając przepisów tytułu IV 
rozporządzenia (UE) nr [COM(2010)733] 
w sprawie systemów zapewniania jakości 
produktów rolnych, i uwzględniają one:

3. Normy handlowe w odniesieniu do 
sektorów i produktów przyjęte na 
podstawie ust. 1 ustanawia się, nie 
naruszając przepisów dotyczących 
oznaczeń zastrzeżonych stosowanych 
fakultatywnie, o których mowa w art. 65a 
oraz w załączniku VIIa, i uwzględniają 
one:

a) specyfikę odnośnego produktu; a) specyfikę odnośnego produktu;
b) konieczność zapewnienia warunków do 
płynnego wprowadzenia produktów do 
obrotu;

b) konieczność zapewnienia warunków do 
płynnego wprowadzenia produktów do 
obrotu;

c) interes konsumentów polegający na 
otrzymywaniu adekwatnej i przejrzystej 
informacji na temat produktu, w tym 

c) interes producentów polegający na 
przekazywaniu informacji o 
właściwościach ich produktów i interes
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miejsca produkcji ustalonego dla każdego 
produktu z osobna i na odpowiednim 
poziomie geograficznym;

konsumentów polegający na otrzymywaniu 
adekwatnej i przejrzystej informacji na 
temat produktu, w tym miejsca produkcji 
ustalonego dla każdego produktu z osobna 
i na odpowiednim poziomie 
geograficznym, po przeprowadzeniu oceny 
skutków, uwzględniającej w szczególności 
koszty i obciążenia administracyjne dla 
podmiotów gospodarczych oraz korzyści 
dla producentów i konsumenta 
końcowego;

d) metody użyte do określenia cech 
fizycznych, chemicznych i 
organoleptycznych produktów;

d) metody użyte do określenia cech 
fizycznych, chemicznych i 
organoleptycznych produktów;

e) standardowe zalecenia przyjęte przez
organy międzynarodowe.

e) standardowe zalecenia przyjęte przez 
organy międzynarodowe;

ea) potrzebę związaną z zachowaniem 
naturalnych i podstawowych właściwości 
produktów i unikaniem wprowadzania 
istotnych zmian w składzie danego 
produktu;
eb) potencjalne ryzyko dla konsumentów, 
którzy mogą zostać wprowadzeni w błąd ze 
względu na dobrze ugruntowane 
postrzeganie produktu oraz związane z 
tym oczekiwania, z uwzględnieniem 
dostępności i skuteczności środków 
informacyjnych umożliwiających 
wykluczenie takiego ryzyka.

Or. en

Poprawka 51
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1289

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 59a
Dodatkowe wymogi dotyczące 

wprowadzania do obrotu produktów 
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sektora owoców i warzyw
1. Produkty sektora owoców i warzyw 
przeznaczone do sprzedaży konsumentom 
jako produkty świeże mogą być 
wprowadzone do obrotu tylko wtedy, gdy 
opatrzone są informacją o kraju 
pochodzenia.
2. Normy handlowe, o których mowa w 
art. 59 ust. 1, oraz wszelkie normy 
handlowe obowiązujące w odniesieniu do 
sektora owoców i warzyw oraz 
przetworzonych owoców i warzyw mają 
zastosowanie do wszystkich etapów 
wprowadzania do obrotu, w tym przywozu 
i wywozu, chyba że Komisja postanowi 
inaczej, i obejmują przepisy dotyczące 
jakości, klasyfikacji, wagi, wielkości, 
pakowania, opakowań, przechowywania, 
transportu, prezentacji i wprowadzania do 
obrotu.
3. Posiadacz produktów sektora owoców i 
warzyw oraz przetworzonych owoców i 
warzyw objętych normami handlowymi 
może wystawiać te produkty, oferować je 
na sprzedaż, dostarczać i wprowadzać do 
obrotu na terenie Unii wyłącznie zgodnie 
z tymi normami i jest odpowiedzialny za 
zapewnienie takiej zgodności.
4. Bez uszczerbku dla szczegółowych 
przepisów, które Komisja może przyjąć 
zgodnie z art. 160, w szczególności 
w odniesieniu do spójnego 
przeprowadzania w państwach 
członkowskich kontroli zgodności, 
państwa członkowskie dokonują, 
w odniesieniu do sektora owoców i 
warzyw oraz przetworzonych owoców i 
warzyw, selektywnej kontroli zgodności 
danych produktów z odnośnymi normami 
handlowymi, opartej na analizie ryzyka. 
Kontrole te obejmują etap poprzedzający 
wysyłkę z obszarów produkcji, w czasie 
pakowania lub załadunku produktów. W 
przypadku produktów pochodzących z 
państw trzecich kontrole prowadzone są 
przed dopuszczeniem ich do swobodnego 
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obrotu.

Or. en

Poprawka 52
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1290

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 59b
Certyfikacja chmielu

1. Produkty sektora chmielu pochodzące 
ze zbiorów lub wytworzone w Unii 
podlegają procedurze certyfikacji.
2. Świadectwa można wydawać wyłącznie 
dla produktów spełniających minimalne 
wymagania jakościowe obowiązujące na 
danym etapie wprowadzania do obrotu. W 
przypadku mączki chmielowej, mączki 
chmielowej z podwyższoną zawartością 
lupuliny, ekstraktu z szyszek chmielowych 
oraz mieszanych produktów chmielowych 
świadectwo może zostać wydane wyłącznie 
pod warunkiem, że zawartość alfa-kwasów 
w tych produktach nie jest mniejsza od 
zawartości w chmielu, z którego zostały 
one wytworzone.
3. Świadectwa zawierają co najmniej 
informacje o:
a) miejscu (miejscach) produkcji chmielu;
b) roku (latach) zbioru; oraz
c) odmianie lub odmianach.
4. Produkty sektora chmielu można 
wprowadzać do obrotu bądź wywozić 
wyłącznie jeżeli wydane zostało 
świadectwo, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3.
W przypadku przywożonych produktów 
sektora chmielu zaświadczenie, o którym 
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mowa w art. 129a, uważa się za 
równoważne takiemu świadectwu.
5. Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 160 
w celu przyjęcia środków stanowiących 
odstępstwo od ust. 4:
a) w związku ze spełnieniem wymagań 
handlowych niektórych państw trzecich; 
lub
b) w odniesieniu do produktów 
przeznaczonych do zastosowań 
specjalnych.
Środki, o których mowa w akapicie 
pierwszym:
a) pozostają bez uszczerbku dla 
normalnego obrotu produktami, dla 
których zostało wydane świadectwo;
b) zawierają gwarancje mające na celu 
uniknięcie wszelkich pomyłek ze 
wspomnianymi produktami.

Or. en

Poprawka 53
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 218

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 60 Artykuł 60

Definicje, oznaczenia i opisy handlowe 
dotyczące niektórych sektorów i 

produktów

Definicje, oznaczenia i opisy handlowe 
dotyczące niektórych sektorów i 

produktów
1. Definicje, oznaczenia i opisy handlowe 
określone w załączniku VI stosuje się do 
następujących sektorów lub produktów:

1. Definicje, oznaczenia i opisy handlowe 
określone w załączniku VI stosuje się do 
następujących sektorów lub produktów:

a) sektora oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych;

a) sektora oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych;
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b) wina; b) wina;
c) wołowiny i cielęciny; c) wołowiny i cielęciny;

d) mleka i przetworów mlecznych 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

d) mleka i przetworów mlecznych 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

e) mięso drobiowe; e) mięsa drobiowego i jaj; 
f) tłuszczów do smarowania 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

f) tłuszczów do smarowania 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2. Definicje, oznaczenia lub opisy 
handlowe określone w załączniku VI mogą 
być używane w Unii wyłącznie w celu 
wprowadzenia na rynek produktu 
spełniającego odpowiednie wymogi 
ustanowione w przedmiotowym 
załączniku.

2. Definicje, oznaczenia lub opisy 
handlowe określone w załączniku VI mogą 
być używane w Unii wyłącznie w celu 
wprowadzenia na rynek produktu 
spełniającego odpowiednie wymogi 
ustanowione w przedmiotowym 
załączniku.

3. Uwzględniając potrzebę dostosowania 
się do zmieniających się wymagań 
konsumentów i uwzględnienia rozwoju 
technicznego, oraz aby zapobiec 
powstawaniu przeszkód dla tworzenia 
innowacyjnych produktów, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w sprawie 
zmian, odstępstw i wyłączeń w odniesieniu 
do definicji i opisów handlowych 
określonych w załączniku VI.

3. Uwzględniając potrzebę dostosowania 
się do zmieniających się wymagań 
konsumentów i uwzględnienia rozwoju 
technicznego, oraz aby zapobiec 
powstawaniu przeszkód dla tworzenia 
innowacyjnych produktów, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w sprawie 
zmian, odstępstw i wyłączeń w odniesieniu 
do definicji i opisów handlowych 
określonych w załączniku VI.

Or. en

Poprawka 54
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 219, 220

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 61 Artykuł 61
Tolerancja Tolerancja

Uwzględniając specyfikę każdego sektora, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych 
dotyczących tolerancji dla każdej normy, 

1. Uwzględniając specyfikę każdego 
sektora, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych dotyczących tolerancji dla 
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której przekroczenie powoduje, iż cała 
partia produktów uważana jest za 
niezgodną z przedmiotową normą.

każdej normy szczegółowej, której 
przekroczenie powoduje, iż cała partia 
produktów uważana jest za niezgodną z 
przedmiotową normą.

Tolerancja ta, zdefiniowana w postaci 
progów, nie zmienia swoistych cech 
produktu i ma zastosowanie jedynie do 
kryteriów takich jak waga, wielkość lub 
inne drugorzędne kryteria.
2. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
lub utrzymać dodatkowe ustawodawstwo 
krajowe dotyczące produktów objętych 
unijną normą handlową, pod warunkiem 
że jego przepisy są spójne z prawem Unii, 
a w szczególności nie naruszają zasady 
swobodnego przepływu towarów.

Or. en

(The first paragraph of the com document is renumbered in the amendment)

Poprawka 55
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 221–225, 1303, 1306

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 62 Artykuł 62
Praktyki enologiczne i metody analizy Praktyki enologiczne i metody analizy

1. W produkcji i konserwowaniu 
produktów wymienionych w załączniku VI 
część II w Unii stosuje się wyłącznie 
praktyki enologiczne zatwierdzone na 
podstawie załącznika VII i określone w 
art. 59 ust. 2 lit. g) oraz art. 65 ust. 2 i 3.

1. W produkcji i konserwowaniu 
produktów wymienionych w załączniku VI 
część II w Unii stosuje się wyłącznie 
praktyki enologiczne zatwierdzone na 
podstawie załącznika VII i określone w 
art. 65 ust. 2 i 3.

Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje 
się do:

Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje 
się do:

a) soku winogronowego oraz 
zagęszczonego soku winogronowego;

a) soku winogronowego oraz 
zagęszczonego soku winogronowego;

b) moszczu winogronowego 
i zagęszczonego moszczu winogronowego 

b) moszczu winogronowego 
i zagęszczonego moszczu winogronowego 
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przeznaczonego do przygotowania soku 
winogronowego.

przeznaczonego do przygotowania soku 
winogronowego.

Dozwolone praktyki enologiczne są 
stosowane tylko do celów zapewnienia 
właściwej fermentacji winiarskiej, 
odpowiedniego konserwowania lub 
właściwego dojrzewania produktu.

Dozwolone praktyki enologiczne są 
stosowane tylko do celów zapewnienia 
właściwej fermentacji winiarskiej, 
odpowiedniego konserwowania lub 
właściwego dojrzewania produktu.

Produkty wymienione w załączniku VI 
część II wytwarzane są w Unii zgodnie 
z przepisami ustanowionymi w załączniku 
VII.

Produkty wymienione w załączniku VI 
część II wytwarzane są w Unii zgodnie 
z przepisami ustanowionymi w załączniku 
VII.

Produktów wymienionych w załączniku VI 
część II nie wprowadza się do obrotu 
w Unii, jeżeli:

Produktów wymienionych w załączniku VI 
część II nie wprowadza się do obrotu 
w Unii, jeżeli:

a) zostały poddane praktykom 
enologicznym niedozwolonym w Unii, lub

a) zostały poddane praktykom 
enologicznym niedozwolonym w Unii, lub

b) zostały poddane praktykom 
enologicznym niedozwolonym w danym 
państwie, lub

b) zostały poddane praktykom 
enologicznym niedozwolonym w danym 
państwie, lub

c) nie są zgodne z przepisami 
ustanowionymi w załączniku VII.

c) nie są zgodne z przepisami 
ustanowionymi w załączniku VII.

Te produkty nienadające się do sprzedaży 
niszczy się. Na zasadzie odstępstwa od 
tego przepisu państwa członkowskie mogą 
jednak zezwolić na wykorzystanie 
niektórych produktów o określonych przez 
nich cechach w gorzelniach i 
wytwórniach octu lub do użytku 
przemysłowego, pod warunkiem że takie 
zezwolenie nie staje się zachętą do 
produkcji z użyciem niedozwolonych 
praktyk enologicznych.

2. W przypadku zatwierdzania praktyk 
enologicznych dla wina, o których mowa w
art. 59 ust. 2 lit. g), Komisja:

2. W przypadku wniosków dotyczących
praktyk enologicznych dla wina, o których 
mowa w ust. 1, Komisja:

a) opiera się na praktykach enologicznych 
i metodach analizy zalecanych i 
opublikowanych przez OIV oraz na 
wynikach eksperymentalnego stosowania 
dotychczas niedozwolonych praktyk 
enologicznych;

a) uwzględnia praktyki enologiczne i 
metody analizy zalecane i opublikowane 
przez OIV oraz wyniki eksperymentalnego 
stosowania dotychczas niedozwolonych 
praktyk enologicznych;

b) uwzględnia kwestię ochrony zdrowia 
człowieka;

b) uwzględnia kwestię ochrony zdrowia 
człowieka;
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c) uwzględnia potencjalne ryzyko dla 
konsumentów, którzy mogą zostać 
wprowadzeni w błąd ze względu na swoje
oczekiwania i wrażenia, biorąc pod uwagę 
dostępność i skuteczność środków 
informacyjnych, które wykluczą takie 
ryzyko;

c) uwzględnia potencjalne ryzyko dla 
konsumentów, którzy mogą zostać 
wprowadzeni w błąd ze względu na dobrze 
ugruntowane postrzeganie produktu oraz 
związane z tym oczekiwania, biorąc pod 
uwagę dostępność i skuteczność środków 
informacyjnych, które wykluczą takie 
ryzyko;

d) pozwala na zachowanie naturalnych 
i podstawowych właściwości wina 
i niewprowadzanie istotnych zmian 
w składzie danego produktu;

d) pozwala na zachowanie naturalnych 
i podstawowych właściwości wina 
i niewprowadzanie istotnych zmian 
w składzie danego produktu;

e) zapewnia akceptowalny minimalny 
poziom troski o środowisko;

e) zapewnia akceptowalny minimalny 
poziom troski o środowisko;

f) przestrzega ogólnych zasad dotyczących 
praktyk enologicznych i zasad określonych 
w załączniku VII.

f) przestrzega ogólnych zasad dotyczących 
praktyk enologicznych i zasad określonych 
w załączniku VII.

3. W stosownych przypadkach Komisja –
w drodze aktów wykonawczych –
przyjmuje metody, o których mowa 
w art. 59 ust. 3 lit. d) w odniesieniu do 
produktów wymienionych w załączniku VI 
część II. Podstawą przedmiotowych metod 
są wszelkie odpowiednie metody zalecane 
i opublikowane przez OIV, chyba że 
byłyby one nieskuteczne lub niewłaściwe 
w kontekście zgodnego z prawem,
wyznaczonego celu. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

3. Metody, o których mowa w art. 59 ust. 3 
lit. d) w odniesieniu do produktów 
wymienionych w załączniku VI część II są 
przyjmowane zgodnie z art. 43 ust. 2 
Traktatu. Podstawą przedmiotowych 
metod są wszelkie odpowiednie metody 
zalecane i opublikowane przez OIV, chyba 
że byłyby one nieskuteczne lub 
niewłaściwe w kontekście wyznaczonego 
celu Unii. 

W oczekiwaniu na przyjęcie takich 
przepisów należy stosować metody 
dozwolone w danym państwie 
członkowskim.

W oczekiwaniu na przyjęcie takich 
przepisów należy stosować metody i 
zasady dozwolone w danym państwie 
członkowskim

Or. en

Poprawka 56
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 226
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 65 Artykuł 65
Przepisy krajowe dotyczące niektórych 

produktów i sektorów
Przepisy krajowe dotyczące niektórych 

produktów i sektorów
1. Niezależnie od przepisów art. 59 ust. 1, 
państwa członkowskie mogą przyjąć lub 
utrzymać przepisy krajowe ustanawiające 
różne poziomy jakości dla tłuszczów do 
smarowania. Przedmiotowe przepisy 
powinny umożliwiać przeprowadzenie 
oceny poziomów jakości na podstawie 
kryteriów odnoszących się przede 
wszystkim do zastosowanych surowców, 
organoleptycznych cech tych produktów 
oraz ich stabilności fizycznej 
i mikrobiologicznej.

1. Niezależnie od przepisów art. 59 ust. 1, 
państwa członkowskie mogą przyjąć lub 
utrzymać przepisy krajowe ustanawiające 
różne poziomy jakości dla tłuszczów do 
smarowania. Przedmiotowe przepisy 
powinny umożliwiać przeprowadzenie 
oceny poziomów jakości na podstawie 
kryteriów odnoszących się przede 
wszystkim do zastosowanych surowców, 
organoleptycznych cech tych produktów 
oraz ich stabilności fizycznej 
i mikrobiologicznej.

Państwa członkowskie korzystające 
z możliwości przewidzianej w akapicie 
pierwszym gwarantują, że w odniesieniu 
do produktów innych państw 
członkowskich, które spełniają kryteria 
ustanowione w przedmiotowych 
przepisach krajowych, można na 
niedyskryminujących warunkach używać 
określeń, które potwierdzają, że 
przedmiotowe kryteria zostały spełnione.

Państwa członkowskie korzystające 
z możliwości przewidzianej w akapicie 
pierwszym gwarantują, że w odniesieniu 
do produktów innych państw 
członkowskich, które spełniają kryteria 
ustanowione w przedmiotowych 
przepisach krajowych, można na 
niedyskryminujących warunkach używać 
określeń, które potwierdzają, że 
przedmiotowe kryteria zostały spełnione.

2. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
stosowanie niektórych praktyk 
enologicznych lub zakazać ich stosowania 
i wprowadzić surowsze zasady 
w odniesieniu do win dozwolonych na 
mocy prawa unijnego produkowanych na 
ich terytorium, aby przyczynić się do 
zachowania istotnych właściwości win 
o chronionej nazwie pochodzenia lub 
o chronionym oznaczeniu geograficznym 
i win musujących oraz win likierowych.

2. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
stosowanie niektórych praktyk 
enologicznych lub zakazać ich stosowania 
i wprowadzić surowsze zasady 
w odniesieniu do win dozwolonych na 
mocy prawa unijnego produkowanych na 
ich terytorium, aby przyczynić się do 
zachowania istotnych właściwości win 
o chronionej nazwie pochodzenia lub 
o chronionym oznaczeniu geograficznym 
i win musujących oraz win likierowych.

3. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
na eksperymentalne użycie 
niedozwolonych praktyk enologicznych 
zgodnie z warunkami określonymi przez 
Komisję – w drodze aktów delegowanych, 

3. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
na eksperymentalne użycie 
niedozwolonych praktyk enologicznych 
zgodnie z warunkami określonymi przez 
Komisję – w drodze aktów delegowanych, 
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przyjętych na podstawie ust. 4. przyjętych na podstawie ust. 4.
4. Ze względu na potrzebę zapewnienia 
poprawnego i przejrzystego stosowania 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych, 
określających warunki stosowania ust. 1, 2 
i 3 niniejszego artykułu, jak również 
warunki posiadania, obrotu i 
wykorzystywania produktów uzyskanych 
za pomocą praktyk eksperymentalnych, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu.

4. Ze względu na potrzebę zapewnienia 
poprawnego i przejrzystego stosowania 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych, 
określających warunki stosowania ust. 1, 2 
i 3 niniejszego artykułu, jak również 
warunki posiadania, obrotu i 
wykorzystywania produktów uzyskanych 
za pomocą praktyk eksperymentalnych, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu.

4a. Państwa członkowskie mogą 
przyjmować lub utrzymywać normy 
handlowe w odniesieniu do sektorów bądź 
produktów, o ile są one zgodne prawem 
Unii.

Or. en

Poprawka 57
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 228

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł II – rozdział I – sekcja 1 – podsekcja 3 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PODSEKCJA 3a
OZNACZENIA ZASTRZEŻONE 

STOSOWANE FAKULTATYWNIE
Artykuł 65a

Zakres stosowania
Ustanawia się system oznaczeń 
zastrzeżonych stosowanych fakultatywnie, 
którego celem jest wspieranie 
producentów produktów rolnych 
posiadających cechy i właściwości 
stanowiące wartość dodaną w 
informowaniu o tych cechach i 
właściwościach na rynku wewnętrznym, a 
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w szczególności wspieranie i uzupełnianie 
szczegółowych norm handlowych.

Artykuł 65b
Istniejące oznaczenia zastrzeżone 

stosowane fakultatywnie
1. Oznaczenia zastrzeżone stosowane 
fakultatywnie objęte wspomnianym 
systemem z dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia wymieniono w 
załączniku VIIa do niniejszego 
rozporządzenia wraz z aktami 
ustanawiającymi przedmiotowe 
oznaczenia i z warunkami ich stosowania.
2. Oznaczenia zastrzeżone stosowane 
fakultatywnie, o których mowa w ust. 1, 
nadal obowiązują do czasu ich zmiany, 
chyba że zostaną unieważnione na mocy 
art. 65c.

Artykuł 65c
Rezerwowanie, zmiana i unieważnienie 

oznaczeń zastrzeżonych stosowanych 
fakultatywnie

Aby uwzględnić oczekiwania 
konsumentów, rozwój wiedzy naukowej i 
technicznej, sytuację na rynku oraz 
zmiany w zakresie norm handlowych i 
norm międzynarodowych, Komisja 
posiada – zgodnie z art. 160 –
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych w celu:
a) zarezerwowania dodatkowego 
oznaczenia zastrzeżonego stosowanego 
fakultatywnie i ustanowienia warunków 
jego stosowania;
b) zmiany warunków stosowania oznaczeń 
zastrzeżonych stosowanych fakultatywnie; 
lub
c) unieważnienia oznaczenia 
zastrzeżonego stosowanego fakultatywnie.

Artykuł 65d
Dodatkowe oznaczenia zastrzeżone 

stosowane fakultatywnie



PE497.939v01-00 86/141 AM\915996PL.doc

PL

1. Dane oznaczenie kwalifikuje się do 
przekształcenia w dodatkowe oznaczenie 
zastrzeżone stosowane fakultatywnie, 
jeżeli spełnione są następujące kryteria:
a) oznaczenie odnosi się do właściwości 
produktu lub cech charakterystycznych 
produkcji rolnej lub procesu 
przetwarzania i nawiązuje do normy 
handlowej, w kontekście indywidualnego 
traktowania poszczególnych sektorów;
b) stosowanie oznaczeń przyczynia się do 
zwiększenia wartości dodanej danego 
produktu w porównaniu z produktami 
podobnego rodzaju; oraz
c) konsumenci w kilku państwach 
członkowskich zostali poinformowani o 
cechach lub właściwościach, o których 
mowa w lit. a), w momencie 
wprowadzania produktu na rynek.
Komisja uwzględnia wszelkie stosowne 
normy międzynarodowe oraz obecne 
oznaczenia zarezerwowane dla danych 
produktów lub sektorów.
2. Oznaczenia stosowane fakultatywnie, 
które opisują techniczne właściwości 
produktu, ponieważ wymaga tego 
wdrożenie obowiązkowych norm 
handlowych, a nie dlatego, że ich celem 
jest informowanie konsumentów 
o właściwościach tych produktów, nie są 
zarezerwowane na mocy niniejszego 
systemu.
3. Aby uwzględnić specjalne cechy 
niektórych sektorów oraz oczekiwania 
konsumentów, Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych –
zgodnie z art. 160 – w sprawie 
szczegółowych zasad dotyczących 
kryteriów tworzenia dodatkowych 
oznaczeń zastrzeżonych stosowanych 
fakultatywnie, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 65e
Ograniczenia w stosowaniu oznaczeń 

zastrzeżonych stosowanych fakultatywnie
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1. Oznaczenie zastrzeżone stosowane 
fakultatywnie może być stosowane jedynie 
w odniesieniu do produktów, które 
spełniają odpowiednie warunki 
stosowania.
2. Państwa członkowskie przedsiębiorą 
odpowiednie środki służące zapewnieniu, 
by etykietowanie produktu nie prowadziło 
do niejasności związanych z oznaczeniem 
zastrzeżonym stosowanym fakultatywnie.
3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych – zgodnie z art. 160 
– dotyczących zasad stosowania oznaczeń 
zastrzeżonych stosowanych fakultatywnie.

Or. en

Poprawka 58
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 227, 1313

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 66 Artykuł 66

Przepisy ogólne Przepisy ogólne
Uwzględniając specyfikę handlu między 
Unią a niektórymi państwami trzecimi, 
oraz szczególne cechy niektórych 
produktów rolnych, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z 
art. 160 aktów delegowanych 
określających warunki, na podstawie 
których uznaje się, że produkty 
przywożone wykazują równoważny 
poziom zgodności z wymogami Unii 
dotyczącymi norm handlowych, oraz 
warunki, które umożliwiają odstępstwo od 
art. 58, jak również do określania 
przepisów dotyczących stosowania norm 
handlowych w odniesieniu do produktów 
wywożonych z Unii.

Uwzględniając specyfikę handlu między 
Unią a niektórymi państwami trzecimi, 
szczególne cechy niektórych produktów 
rolnych oraz potrzebę dopilnowania, by 
konsumenci nie byli wprowadzani w błąd 
ze względu na dobrze ugruntowane 
postrzeganie produktu oraz związane z 
tym oczekiwania, możliwe jest przyjęcie 
zgodnie z art. 43 ust. 2 Traktatu środków 
określających warunki, na podstawie 
których uznaje się, że produkty 
przywożone wykazują równoważny 
poziom zgodności z wymogami Unii 
dotyczącymi norm handlowych, jak 
również do określania przepisów 
dotyczących stosowania norm handlowych 
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w odniesieniu do produktów wywożonych 
z Unii.

Or. en

Poprawka 59
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1316

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 67 Artykuł 67

Przepisy szczególne dotyczące przywozu 
wina

Przepisy szczególne dotyczące przywozu 
wina

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień 
przewidzianych w porozumieniach 
zawartych na podstawie art. 218 Traktatu, 
przepisy dotyczące nazwy pochodzenia i 
oznaczeń geograficznych oraz 
etykietowania wina określone w 
niniejszym rozdziale sekcja 2 oraz 
definicje, oznaczenia i opisy handlowe, o 
których mowa w art. 60 niniejszego 
rozporządzenia, stosuje się do produktów 
objętych kodami CN 2009 61, 2009 69, i 
2204, przywożonych do Unii.

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień 
przewidzianych w porozumieniach 
zawartych na podstawie art. 218 Traktatu, 
przepisy dotyczące nazwy pochodzenia i 
oznaczeń geograficznych oraz 
etykietowania wina określone w 
niniejszym rozdziale sekcja 2 oraz 
definicje, oznaczenia i opisy handlowe, o 
których mowa w art. 60 niniejszego 
rozporządzenia, stosuje się do produktów 
objętych kodami CN 2009 61, 2009 69, i 
2204, przywożonych do Unii.

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień 
przewidzianych w porozumieniach 
zawartych na podstawie art. 218 Traktatu, 
produkty, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, produkowane są 
zgodnie z praktykami enologicznymi 
zalecanymi i opublikowanymi przez OIV 
lub dozwolonymi przez Unię na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień 
przewidzianych w porozumieniach 
zawartych na podstawie art. 218 Traktatu, 
produkty, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, produkowane są 
zgodnie z praktykami enologicznymi 
dozwolonymi przez Unię na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Odstępstwa od przepisów niniejszego 
ustępu przyjmuje się zgodnie z art. 43 
ust. 2 Traktatu.

3. Przywóz produktów, o których mowa 
w ust. 1, podlega obowiązkowi 

3. Przywóz produktów, o których mowa 
w ust. 1, podlega obowiązkowi 
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przedstawienia: przedstawienia:
a) zaświadczenia o zgodności z przepisami, 
o których mowa w ust. 1 i 2, wystawionego 
przez właściwy organ w państwie 
pochodzenia produktu, figurujący 
w wykazie, który zostanie publicznie 
udostępniony przez Komisję;

a) zaświadczenia o zgodności z przepisami, 
o których mowa w ust. 1 i 2, wystawionego 
przez właściwy organ w państwie 
pochodzenia produktu, figurujący 
w wykazie, który zostanie publicznie 
udostępniony przez Komisję;

b) sprawozdania z analiz przygotowanego 
przez organ lub departament wyznaczony 
przez państwo pochodzenia produktu, 
w zakresie, w jakim produkt przeznaczony 
jest do bezpośredniego spożycia przez 
ludzi.

b) sprawozdania z analiz przygotowanego 
przez organ lub departament wyznaczony 
przez państwo pochodzenia produktu, 
w zakresie, w jakim produkt przeznaczony 
jest do bezpośredniego spożycia przez 
ludzi.

Or. en

Poprawka 60
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 229, 1331

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 67a
Przekazane uprawnienia

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
celu określenia:
a) przepisów dotyczących interpretacji i 
wdrażania definicji i opisów handlowych 
określonych w załączniku VI;
b) przepisów dotyczących procedur 
krajowych regulujących wycofywanie i 
niszczenie produktów winiarskich, które 
nie spełniają wymogów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en
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Poprawka 61
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1318, 1320, 1321

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 68 Artykuł 68

Uprawnienia wykonawcze zgodnie 
z procedurą sprawdzającą

Uprawnienia wykonawcze zgodnie 
z procedurą sprawdzającą

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować konieczne 
środki związane z niniejszą sekcją, 
dotyczące w szczególności:

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować konieczne 
środki związane z niniejszą sekcją, 
dotyczące:

a) wdrażania ogólnej normy handlowej;
b) interpretacji i wdrażania definicji i 
opisów handlowych określonych w 
załączniku VI;
c) sporządzenia wykazu mleka i 
przetworów mlecznych, o których mowa w 
załączniku VI część III pkt 5 akapit drugi, i 
tłuszczów do smarowania, o których mowa 
w załączniku VI część VI akapit szósty 
lit. a), na podstawie orientacyjnych 
wykazów produktów, które państwa 
członkowskie uznają za odpowiadające na 
ich terytoriach tym przepisom, i które to 
wykazy państwa członkowskie przesyłają 
do Komisji;

c) sporządzenia wykazu mleka i 
przetworów mlecznych, o których mowa w 
załączniku VI część III pkt 5 akapit drugi, i 
tłuszczów do smarowania, o których mowa 
w załączniku VI część VI akapit szósty 
lit. a), na podstawie orientacyjnych 
wykazów produktów, które państwa 
członkowskie uznają za odpowiadające na 
ich terytoriach tym przepisom, i które to 
wykazy państwa członkowskie przesyłają 
do Komisji;

d) wdrażania norm handlowych w 
odniesieniu do poszczególnych sektorów 
lub produktów, w tym szczegółowe zasady 
dotyczące pobierania próbek oraz metod 
analizy służących określaniu składu 
produktów;

d) wdrażania norm handlowych w 
odniesieniu do poszczególnych sektorów 
lub produktów, w tym szczegółowe zasady 
dotyczące pobierania próbek oraz metod 
analizy służących określaniu składu 
produktów;

e) ustalania, czy produkty zostały poddane 
procesom niezgodnym z zatwierdzonymi 
praktykami enologicznymi;

e) ustalania, czy produkty zostały poddane 
procesom niezgodnym z zatwierdzonymi 
praktykami enologicznymi;

f) ustalania poziomu tolerancji; f) ustalania poziomu tolerancji;
g) wdrażania art. 66. g) wdrażania art. 66.

Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 

Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
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sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 62
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69 Artykuł 69
Zakres Zakres

1. Przepisy dotyczące nazw pochodzenia, 
oznaczeń geograficznych i określeń 
tradycyjnych określone w niniejszej sekcji
mają zastosowanie do produktów, 
o których mowa w załączniku VI część II 
pkt 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 i 16.

1. Przepisy dotyczące nazw pochodzenia, 
oznaczeń geograficznych i określeń 
tradycyjnych określone w niniejszej sekcji 
mają zastosowanie do produktów, 
o których mowa w załączniku VI część II 
pkt 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 i 16.

2. Podstawą przepisów, o których mowa 
w ust. 1, jest:

2. Podstawą przepisów, o których mowa 
w ust. 1, jest:

a) ochrona uzasadnionych interesów 
konsumentów i producentów;

a) ochrona uzasadnionych interesów 
konsumentów i producentów;

b) zagwarantowanie sprawnego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
przedmiotowych produktów; oraz

b) zagwarantowanie sprawnego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
przedmiotowych produktów; oraz

c) promocja produktów wysokiej jakości 
przy zezwoleniu na krajowe środki 
wspierające politykę jakości.

c) promocja produktów objętych 
systemami jakości przy zezwoleniu na 
krajowe środki wspierające politykę 
jakości.

Or. en

Poprawka 63
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 230
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70 Artykuł 70
Definicje Definicje

1. Do celów niniejszej sekcji stosuje się 
następujące definicje:

1. Do celów niniejszej sekcji stosuje się 
następujące definicje:

a) „nazwa pochodzenia” oznacza nazwę 
regionu, określonego miejsca lub, 
w szczególnych i należycie uzasadnionych 
przypadkach, państwa, która to nazwa 
służy do opisu produktu, o którym mowa 
w art. 69 ust. 1, spełniającego następujące 
wymogi:

a) „nazwa pochodzenia” oznacza nazwę 
regionu, określonego miejsca lub, 
w szczególnych i należycie uzasadnionych 
przypadkach, państwa, która to nazwa 
służy do opisu produktu, o którym mowa 
w art. 69 ust. 1, spełniającego następujące 
wymogi:

(i) jakość i właściwości produktu są 
zasadniczo lub wyłącznie związane ze 
szczególnym środowiskiem geograficznym 
z właściwymi dla niego czynnikami 
przyrodniczymi oraz ludzkimi;

(i) jakość i właściwości produktu są 
zasadniczo lub wyłącznie związane ze 
szczególnym środowiskiem geograficznym 
z właściwymi dla niego czynnikami 
przyrodniczymi oraz ludzkimi;

(ii) winogrona, z których produkt jest 
produkowany, pochodzą wyłącznie 
z przedmiotowego obszaru geograficznego;

(ii) winogrona, z których produkt jest 
produkowany, pochodzą wyłącznie 
z przedmiotowego obszaru geograficznego;

(iii) jego produkcja odbywa się na 
przedmiotowym obszarze geograficznym; 
oraz

(iii) jego produkcja odbywa się na 
przedmiotowym obszarze geograficznym; 
oraz

(iv) produkt otrzymywany jest z odmian 
winorośli należących do Vitis vinifera;

(iv) produkt otrzymywany jest z odmian 
winorośli należących do Vitis vinifera;

b) „oznaczenie geograficzne” oznacza 
nazwę regionu, określonego miejsca lub, 
w szczególnych i należycie uzasadnionych 
przypadkach, państwa, która to nazwa 
służy do opisu produktu, o którym mowa 
w art. 69 ust. 1, spełniającego następujące 
wymogi:

b) „oznaczenie geograficzne” oznacza 
nazwę regionu, określonego miejsca lub, 
w szczególnych i należycie uzasadnionych 
przypadkach, państwa, która to nazwa 
służy do opisu produktu, o którym mowa 
w art. 69 ust. 1, spełniającego następujące 
wymogi:

(i) posiada szczególną jakość, reputację lub 
inne właściwości, które można przypisać 
temu pochodzeniu geograficznemu;

(i) posiada szczególną jakość, reputację lub 
inne właściwości, które można przypisać 
temu pochodzeniu geograficznemu;

(ii) przynajmniej 85% winogron, z których 
jest produkowany, pochodzi wyłącznie 
z przedmiotowego obszaru geograficznego;

(ii) przynajmniej 85% winogron, z których 
jest produkowany, pochodzi wyłącznie 
z przedmiotowego obszaru geograficznego;

(iii) jego produkcja odbywa się na (iii) jego produkcja odbywa się na 



AM\915996PL.doc 93/141 PE497.939v01-00

PL

przedmiotowym obszarze geograficznym; 
oraz

przedmiotowym obszarze geograficznym; 
oraz

(iv) otrzymywany jest z odmian winorośli 
należących do Vitis vinifera lub 
z krzyżówki tych gatunków z innymi
gatunkami rodzaju Vitis.

(iv) otrzymywany jest z odmian winorośli 
należących do Vitis vinifera lub 
z krzyżówki tych gatunków z innymi 
gatunkami rodzaju Vitis.

1a. Do celów stosowania lit. a) ppkt (iii) i 
lit. b) ppkt (iii) „produkcja” oznacza 
wszystkie wykonane operacje – począwszy 
od zbioru winogron po zakończenie 
procesu wytwarzania wina, z wyjątkiem 
procesów poprodukcyjnych.
Do celów stosowania ust. 1 lit. b) ppkt (ii) 
maksymalnie 15% winogron, które mogą 
pochodzić spoza wyznaczonego obszaru 
geograficznego, pochodzi z danego 
państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego, w którym znajduje się 
wyznaczony obszar.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. a) 
ppkt (iii) i lit. b) ppkt (iii) oraz pod 
warunkiem, że jest to przewidziane w 
specyfikacji produktu określonej w art. 71 
ust. 2, produkt objęty chronioną nazwą 
pochodzenia lub chronionym 
oznaczeniem geograficznym może być 
przetworzony na wino:
a) na obszarze położonym w bezpośrednim 
sąsiedztwie danego wyznaczonego 
obszaru;
b) na obszarze położonym w obrębie tej 
samej jednostki administracyjnej lub w 
obrębie sąsiedniej jednostki 
administracyjnej, jak określono w 
przepisach krajowych;
c) w przypadku transgranicznej nazwy 
pochodzenia lub transgranicznego 
oznaczenia geograficznego, bądź jeżeli 
istnieje porozumienie w sprawie środków 
kontroli zawarte między co najmniej 
dwoma państwami członkowskimi lub 
między co najmniej jednym państwem 
członkowskim i co najmniej jednym 
państwem trzecim, na obszarze położonym 
w bezpośrednim sąsiedztwie danego 
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wyznaczonego obszaru.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. a) 
ppkt (iii) oraz pod warunkiem, że jest to 
przewidziane w specyfikacji produktu 
określonej w art. 71 ust. 2, produkt może 
być przetworzony na wino musujące lub 
wino półmusujące objęte chronioną 
nazwą pochodzenia poza obszarem 
położonym w bezpośrednim sąsiedztwie 
danego wyznaczonego obszaru, jeżeli taka 
praktyka była stosowana przed dniem 1 
marca 1986 r.

2. Niektóre tradycyjnie używane nazwy 
stanowią nazwę pochodzenia, w przypadku 
gdy:

2. Niektóre tradycyjnie używane nazwy 
stanowią nazwę pochodzenia, w przypadku 
gdy:

a) oznaczają wino; a) oznaczają wino;

b) odnoszą się do nazwy geograficznej; b) odnoszą się do nazwy geograficznej;
c) spełniają wymogi, o których mowa 
w ust. 1 lit. a) ppkt (i)–(iv); oraz

c) spełniają wymogi, o których mowa 
w ust. 1 lit. a) ppkt (i)–(iv); oraz

d) podlegają procedurze obejmowania 
ochroną nazw pochodzenia i oznaczeń 
geograficznych, o których mowa 
w niniejszej podsekcji.

d) podlegają procedurze obejmowania 
ochroną nazw pochodzenia i oznaczeń 
geograficznych, o których mowa 
w niniejszej podsekcji.

3. Nazwy pochodzenia i oznaczenia 
geograficzne, w tym odnoszące się do 
obszarów geograficznych w państwach 
trzecich, kwalifikują się do ochrony w Unii 
na podstawie przepisów określonych 
w niniejszej podsekcji.

3. Nazwy pochodzenia i oznaczenia 
geograficzne, w tym odnoszące się do 
obszarów geograficznych w państwach 
trzecich, kwalifikują się do ochrony w Unii 
na podstawie przepisów określonych 
w niniejszej podsekcji.

Or. en

Poprawka 64
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1346, 1348

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71 Artykuł 71
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Wnioski o objęcie ochroną Wnioski o objęcie ochroną
1. Wnioski o objęcie ochroną nazw jako 
nazw pochodzenia lub oznaczeń 
geograficznych obejmują dokumentację
techniczną zawierającą:

1. Wnioski o objęcie ochroną nazw jako 
nazw pochodzenia lub oznaczeń 
geograficznych obejmują dokumentację 
techniczną zawierającą:

a) nazwę, która ma być chroniona; a) nazwę, która ma być chroniona;

b) nazwę i adres wnioskodawcy; b) nazwę i adres wnioskodawcy;
c) specyfikację produktu, o której mowa 
w ust. 2; oraz

c) specyfikację produktu, o której mowa 
w ust. 2; oraz

d) jednolity dokument streszczający 
specyfikację produktu, o której mowa w 
ust. 2.

d) jednolity dokument streszczający 
specyfikację produktu, o której mowa w 
ust. 2.

2. Specyfikacja produktu umożliwia 
zainteresowanym stronom kontrolę 
odpowiednich warunków produkcji objętej 
nazwą pochodzenia lub oznaczeniem 
geograficznym.

2. Specyfikacja produktu umożliwia 
zainteresowanym stronom kontrolę 
odpowiednich warunków produkcji objętej 
nazwą pochodzenia lub oznaczeniem 
geograficznym.

Taka specyfikacja produktu zawiera co 
najmniej:
a) nazwę, która ma być chroniona;
b) opis wina (win), a w szczególności:
(i) w przypadku win z nazwą pochodzenia 
– ich najważniejsze właściwości 
analityczne i charakterystyczne cechy 
organoleptyczne;
(ii) w przypadku win z oznaczeniem 
geograficznym – ich najważniejsze 
właściwości analityczne oraz ocenę lub 
wskazanie jego charakterystycznych cech 
organoleptycznych;
c) w stosownych przypadkach: szczególne 
praktyki enologiczne stosowane przy 
produkcji wina/win, jak i stosowne 
ograniczenia obowiązujące w przypadku 
produkcji tego wina/ tych win;
d) wytyczenie granic danego obszaru 
geograficznego;
e) maksymalną wydajność z hektara;
f) wskazanie odmiany lub odmian 
winorośli, z których otrzymywane jest 
wino/ są wina;
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g) szczegółowe informacje świadczące o 
spełnieniu wymogów, o których mowa w 
art. 70 ust. 1 lit. a) lub, w zależności od 
przypadku, w art. 70 ust. 1 lit. a) ppkt (i);
h) wszelkie obowiązujące wymogi 
dotyczące wytwarzania produktu z ChNP 
lub ChOG, ustanowione w przepisach 
Unii lub przepisach krajowych lub, jeżeli 
tak przewidziały państwa członkowskie, 
przez organizację zarządzającą chronioną 
nazwą pochodzenia lub chronionym 
oznaczeniem geograficznym;
(i) nazwę i adres organów lub jednostek 
dokonujących kontroli zgodności 
z wymogami specyfikacji produktu oraz 
ich szczegółowe zadania.
Wymagania, o których mowa w akapicie 
drugim lit. h) są obiektywne, 
niedyskryminacyjne i zgodne z prawem 
Unii.

3. W przypadku gdy wniosek o objęcie 
ochroną dotyczy obszaru geograficznego w 
państwie trzecim, oprócz elementów 
określonych w ust. 1 i 2 zawiera on dowód, 
że przedmiotowa nazwa jest chroniona w 
jego państwie pochodzenia.

3. W przypadku gdy wniosek o objęcie 
ochroną dotyczy obszaru geograficznego w 
państwie trzecim, oprócz elementów 
określonych w ust. 1 i 2 zawiera on dowód, 
że przedmiotowa nazwa jest chroniona w 
jego państwie pochodzenia.

Or. en

Poprawka 65
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1351, 1353, 1356

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 73 Artykuł 73

Wstępna procedura krajowa Wstępna procedura krajowa
1. Wnioski o ochronę nazwy pochodzenia 
lub oznaczenia geograficznego, o których 
mowa w art. 71, dotyczące win 

1. Wnioski o ochronę nazwy pochodzenia 
lub oznaczenia geograficznego, o których 
mowa w art. 71, dotyczące win 
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pochodzących z Unii są przedmiotem 
wstępnej procedury krajowej.

pochodzących z Unii są przedmiotem 
wstępnej procedury krajowej.

1a. Wniosek o ochronę składa się 
w państwie członkowskim, z którego 
terytorium pochodzi nazwa pochodzenia 
lub oznaczenie geograficzne.
Państwo członkowskie sprawdza, czy 
wniosek o ochronę spełnia warunki 
określone w niniejszej podsekcji.
Państwo członkowskie zapewnia 
odpowiednią publikację wniosku na 
szczeblu krajowym oraz przewiduje okres 
co najmniej dwóch miesięcy od daty 
publikacji na zgłoszenie pisemnego 
sprzeciwu wobec zaproponowanej 
ochrony. Taki sprzeciw ma formę 
odpowiednio uzasadnionego oświadczenia 
i może być złożony przez dowolną osobę 
fizyczną lub prawną mającą uzasadniony 
interes, której miejsce zamieszkania lub 
siedziba znajduje się na terytorium 
państwa członkowskiego.

2. Jeśli państwo członkowskie uważa, że 
nazwa pochodzenia lub oznaczenie 
geograficzne nie spełnia odpowiednich 
wymagań lub jest niezgodne z prawem 
Unii, wówczas odrzuca wniosek.

2. Jeśli państwo członkowskie uważa, że 
nazwa pochodzenia lub oznaczenie 
geograficzne nie spełnia warunków 
określonych w niniejszej podsekcji lub jest 
niezgodne z prawem Unii, wówczas 
odrzuca wniosek.

3. Jeśli państwo członkowskie uważa, że 
wymagania są spełnione, przeprowadza 
procedurę krajową, zapewniając 
odpowiednią publikację specyfikacji 
produktu przynajmniej w internecie.

3. Jeśli państwo członkowskie uważa, że 
warunki określone w niniejszej podsekcji 
są spełnione:

a) zapewnia odpowiednią publikację, 
przynajmniej w internecie, specyfikacji 
produktu, o której mowa w art. 71 ust. 1 
lit. d);
b) przedkłada Komisji wniosek o ochronę
zawierający następujące informacje:
(i) nazwę i adres wnioskodawcy;
(ii) jednolity dokument, o którym mowa w 
art. 71 ust. 1 lit. d);
(iii) oświadczenie państwa członkowskiego 
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stwierdzające, że wniosek złożony przez 
wnioskodawcę spełnia wymagane 
warunki; oraz
(iv) odniesienie do publikacji dokonanej 
zgodnie z lit. a).
Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym lit. b), przekazywane są w 
jednym z języków urzędowych Unii lub 
dołącza się do nich uwierzytelnione 
tłumaczenie na jeden z tych języków.

Or. en

Poprawka 66
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 231, 232

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 79 Artykuł 79

Związek ze znakami towarowymi Związek ze znakami towarowymi
1. Jeśli nazwa pochodzenia lub 
oznaczenie geograficzne są objęte 
ochroną na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, wniosek o rejestrację 
znaku towarowego, którego stosowanie 
podlega art. 80 ust. 2, i dotyczący 
produktu należącego do jednej z kategorii 
wymienionych w załączniku VI część II 
jest odrzucany, jeżeli złożenie wniosku o 
rejestrację znaku towarowego nastąpiło 
po dacie przedłożenia Komisji wniosku o 
ochronę nazwy pochodzenia lub 
oznaczenia geograficznego i nazwa 
pochodzenia lub oznaczenie geograficzne 
zostały następnie objęte ochroną.

1. Wniosek o rejestrację znaku 
towarowego, który zawiera nazwę 
pochodzenia lub oznaczenie geograficzne 
objęte ochroną na podstawie niniejszego 
rozporządzenia bądź jest utworzony z 
takiej nazwy lub oznaczenia, którego 
stosowanie podlega art. 80 ust. 2, i 
dotyczący produktu należącego do jednej z 
kategorii wymienionych w załączniku VI 
część II jest odrzucany, jeżeli złożenie 
wniosku o rejestrację znaku towarowego 
nastąpiło po dacie przedłożenia Komisji 
wniosku o ochronę nazwy pochodzenia lub 
oznaczenia geograficznego i nazwa 
pochodzenia lub oznaczenie geograficzne 
zostały następnie objęte ochroną.

Znaki towarowe zarejestrowane 
z naruszeniem akapitu pierwszego są 
unieważniane.

Znaki towarowe zarejestrowane 
z naruszeniem akapitu pierwszego są 
unieważniane.
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2. Nie naruszając przepisów art. 78 ust. 2, 
znak towarowy, którego stosowanie 
podlega art. 80 ust. 2 i którego dotyczy 
wniosek, zarejestrowany lub ustanowiony
poprzez używanie, jeżeli taka możliwość 
dopuszczona jest przez odnośne 
prawodawstwo, na terytorium Unii przed 
datą przedłożenia Komisji wniosku 
o ochronę nazwy pochodzenia lub 
oznaczenia geograficznego, może pozostać 
w użyciu, a jego okres stosowania może 
zostać przedłużony niezależnie od ochrony 
nazwy pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego, pod warunkiem że brak 
jest podstaw do jego unieważnienia lub 
cofnięcia, jak określono w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. 
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do 
znaków towarowych lub w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 
2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego.

2. Nie naruszając przepisów art. 78 ust. 2, 
znak towarowy, którego stosowanie 
podlega art. 80 ust. 2 i którego dotyczy 
wniosek, zarejestrowany lub uzyskany
poprzez używanie w dobrej wierze, jeżeli 
taka możliwość dopuszczona jest przez 
odnośne prawodawstwo, na terytorium 
Unii, albo przed datą rozpoczęcia ochrony
nazwy pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego w państwie pochodzenia, 
albo przed 1 stycznia 1996 r., może 
pozostać w użyciu niezależnie od ochrony 
nazwy pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego, pod warunkiem że brak 
jest podstaw do jego unieważnienia lub 
cofnięcia, jak określono w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. 
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do 
znaków towarowych lub w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 
2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego.

W takich przypadkach dozwolone jest 
stosowanie nazwy pochodzenia lub 
oznaczenia geograficznego równolegle do 
stosowania odpowiednich znaków 
towarowych.

W takich przypadkach dozwolone jest 
stosowanie nazwy pochodzenia lub 
oznaczenia geograficznego równolegle do 
stosowania odpowiednich znaków 
towarowych.

Or. en

Poprawka 67
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1365, 1366, 1370, 1372

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 82 Artykuł 82
Zmiany w specyfikacji produktu Zmiany w specyfikacji produktu

1. Wnioskodawca spełniający warunki 
ustanowione na podstawie art. 86 ust. 4 

1. Wnioskodawca spełniający warunki 
ustanowione w art. 72 może wystąpić 
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lit. b) może wystąpić o zatwierdzenie 
zmiany do specyfikacji produktu 
o chronionej nazwie pochodzenia lub 
chronionym oznaczeniu geograficznym, 
w szczególności aby uwzględnić rozwój 
wiedzy naukowo-technicznej lub korektę 
granic przedmiotowego obszaru 
geograficznego. Wnioski zawierają opis i 
uzasadnienie zmian, o które się występuje.

o zatwierdzenie zmiany do specyfikacji 
produktu o chronionej nazwie pochodzenia 
lub chronionym oznaczeniu 
geograficznym, w szczególności aby 
uwzględnić rozwój wiedzy naukowo-
technicznej lub korektę granic obszaru 
geograficznego, o którym mowa w art. 71 
ust. 2 akapit drugi lit. d). Wnioski 
zawierają opis i uzasadnienie zmian, o 
które się występuje. 

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 również 
państwo członkowskie lub państwo trzecie 
bądź ich właściwe organy mogą wystąpić 
o zatwierdzenie zmiany do specyfikacji 
produktu dla istniejących chronionych 
nazw win zgodnie z art. 84 ust. 1. 
1a. W przypadku gdy proponowana 
zmiana obejmuje jedną lub kilka zmian do 
jednolitego dokumentu, o którym mowa w 
art. 71 ust. 1 lit. d), art. 73–76 stosuje się 
odpowiednio do wniosku o zmianę 
specyfikacji. Jeżeli jednak proponowana 
zmiana jest niewielka, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – podejmuje 
decyzję, czy zatwierdzić wniosek bez 
stosowania procedury ustanowionej w 
art. 74 ust. 2 i art. 75, a w przypadku 
zgody przystępuje do publikacji 
elementów, o których mowa w art. 74 
ust. 3. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.
1b. Jeśli proponowana zmiana nie 
pociąga za sobą żadnych zmian 
jednolitego dokumentu, to stosuje się 
następujące zasady:
a) jeśli przedmiotowy obszar geograficzny 
znajduje się w danym państwie 
członkowskim, to państwo członkowskie 
podejmuje decyzję w sprawie zmiany oraz, 
jeśli zgadza się na tę zmianę, publikuje 
zmienioną specyfikację produktu i 
informuje Komisję o zatwierdzonych 
zmianach i ich powodach;
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b) jeśli przedmiotowy obszar geograficzny 
znajduje się w państwie trzecim, Komisja 
– w drodze aktów wykonawczych –
podejmuje decyzję, czy zatwierdzić 
proponowaną zmianę. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Or. en

Poprawka 68
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 234

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 84 Artykuł 84

Istniejące chronione nazwy win Istniejące chronione nazwy win
1. Nazwy win chronione zgodnie z art. 51 i 
54 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1493/1999 i art. 28 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 753/2002 są 
automatycznie chronione na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
odnotowuje je w rejestrze określonym 
w art. 81 niniejszego rozporządzenia.

1. Nazwy win, o których mowa w art. 51 i 
54 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1493/1999 i art. 28 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 753/2002, są 
automatycznie chronione na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
odnotowuje je w rejestrze określonym 
w art. 81 niniejszego rozporządzenia.

2. Komisja podejmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – odpowiednie kroki 
formalne w celu usunięcia z rejestru 
określonego w art. 81 nazw win, do 
których stosuje się art. 191 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr [COM(2010)799].

2. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
w celu usunięcia z rejestru określonego w 
art. 81 nazw win, do których stosuje się 
art. 118s ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

3. Artykułu 83 nie stosuje się do 
istniejących chronionych nazw win, 
o których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu.

3. Artykułu 83 nie stosuje się do 
istniejących chronionych nazw win, 
o których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja może 
z własnej inicjatywy – w drodze aktów 

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja może 
z własnej inicjatywy – w drodze aktów 
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wykonawczych – podjąć decyzję 
o unieważnieniu ochrony istniejących 
chronionych nazw win, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, jeśli nie 
spełniają one warunków ustanowionych 
w art. 70.

wykonawczych – podjąć decyzję 
o unieważnieniu ochrony istniejących 
chronionych nazw win, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, jeśli nie 
spełniają one warunków ustanowionych 
w art. 70.

Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

4. W przypadku Chorwacji na mocy 
niniejszego rozporządzenia chronione są 
nazwy win opublikowane w Dzienniku 
Urzędowych Unii Europejskiej, 
z zastrzeżeniem pozytywnego wyniku 
procedury zgłaszania sprzeciwu. Komisja 
odnotowuje je w rejestrze, o którym mowa 
w art. 81 niniejszego rozporządzenia.

4. W przypadku Chorwacji na mocy 
niniejszego rozporządzenia chronione są 
nazwy win opublikowane w Dzienniku 
Urzędowych Unii Europejskiej, 
z zastrzeżeniem pozytywnego wyniku 
procedury zgłaszania sprzeciwu. Komisja 
odnotowuje je w rejestrze, o którym mowa 
w art. 81 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

(The Commission text is based on COM (2012) 535)

Poprawka 69
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 236, 237, 1377, 1383, 1388, 1390

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86 Artykuł 86
Przekazane uprawnienia Przekazane uprawnienia

1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określania środków 
wymienionych w niniejszym artykule ust. 
2–5.

1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określania środków 
wymienionych w niniejszym artykule ust. 
2–5.

2. Uwzględniając specyficzne 
uwarunkowania produkcji na 
wyznaczonym obszarze geograficznym, 
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
– może przyjąć:

2. Uwzględniając specyficzne 
uwarunkowania produkcji na 
wyznaczonym obszarze geograficznym, 
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
– może przyjąć:
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a) zasady wyznaczania obszaru 
geograficznego; oraz

a) dodatkowe ustalenia szczegółowe
dotyczące wyznaczania obszaru 
geograficznego; oraz

b) definicje, ograniczenia i odstępstwa 
dotyczące produkcji na wyznaczonym 
obszarze geograficznym.

b) ograniczenia i odstępstwa dotyczące 
produkcji na wyznaczonym obszarze 
geograficznym.

3. Uwzględniając potrzebę zapewnienia 
jakości i identyfikowalności produktów, 
Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć warunki, na jakich 
specyfikacja produktu może zawierać 
dodatkowe wymogi.

3. Uwzględniając potrzebę zapewnienia 
jakości i identyfikowalności produktów, 
Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć warunki, na jakich 
specyfikacja produktu może zawierać 
dodatkowe wymogi.

4. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania praw i uzasadnionego 
interesu producentów lub podmiotów 
gospodarczych, Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – może przyjąć przepisy 
dotyczące:

4. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania praw i uzasadnionego 
interesu producentów lub podmiotów 
gospodarczych, Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – może przyjąć przepisy 
dotyczące:

a) elementów specyfikacji produktu;
b) charakteru wnioskodawcy, który może 
złożyć wniosek o objęcie ochroną nazwy
pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego;

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

c) warunków, które muszą być spełnione 
w odniesieniu do wniosku o ochronę 
nazwy pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego, wstępnych procedur 
krajowych, rozpatrywania wniosków przez 
Komisję, procedury zgłaszania sprzeciwu, 
procedur wprowadzania zmian, anulowania 
ochrony i zmiany chronionej nazwy 
pochodzenia lub chronionego oznaczenia 
geograficznego;

c) warunków, które muszą być spełnione 
w odniesieniu do wniosku o ochronę 
nazwy pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego, rozpatrywania wniosków 
przez Komisję, procedury zgłaszania 
sprzeciwu, procedur wprowadzania zmian, 
anulowania ochrony i zmiany chronionej 
nazwy pochodzenia lub chronionego 
oznaczenia geograficznego;

d) warunków dotyczących wniosków 
transgranicznych;

d) warunków dotyczących wniosków 
transgranicznych;

e) warunków dotyczących wniosków 
w odniesieniu do obszaru geograficznego 
w państwie trzecim;

e) warunków dotyczących wniosków 
w odniesieniu do obszaru geograficznego 
w państwie trzecim;

f) terminu, od jakiego stosuje się ochronę 
lub zmianę dotyczącą ochrony;

f) terminu, od jakiego stosuje się ochronę 
lub zmianę dotyczącą ochrony;

g) warunków dotyczących zmian do 
specyfikacji produktów.

g) warunków dotyczących zmian do 
specyfikacji produktów i warunków, na 
jakich daną zmianę należy uznać za 
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niewielką w rozumieniu art. 82 ust. 1a.
5. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania odpowiedniej ochrony, 
Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć ograniczenia 
dotyczące chronionej nazwy.

5. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania odpowiedniej ochrony, 
Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć ograniczenia 
dotyczące chronionej nazwy.

6. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania, że podmioty 
gospodarcze i właściwe organy nie 
poniosą szkody w związku ze stosowaniem 
niniejszej podsekcji w odniesieniu do 
nazw win, które objęto ochroną przed 
dniem 1 sierpnia 2009 r. lub w 
odniesieniu do których wnioski o objęcie 
ochroną złożono przed tą datą, Komisja 
może – w drodze aktów delegowanych –
przyjąć przepisy przejściowe dotyczące:
a) nazw win, które państwa członkowskie 
uznały za nazwy pochodzenia lub 
oznaczenia geograficzne przed dniem 1 
sierpnia 2009 r. i nazw win, w odniesieniu 
do których wnioski o objęcie ochroną 
złożono przed tą datą;
b) wstępnej procedury krajowej;
c) win wprowadzonych do obrotu lub 
opatrzonych etykietą przed określoną 
datą; oraz
d) zmian do specyfikacji produktów.

Or. en

Poprawka 70
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 245

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100a
Czas realizacji
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Z wyjątkiem art. 101 ust. 1, 2b, 2d i 2e 
oraz art. 101a niniejszą sekcję stosuje się 
do końca roku gospodarczego 2019/2020.

Or. en

Poprawka 71
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 246

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł II – rozdział II – sekcja 1 – podsekcja 1 (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PODSEKCJA 1
ŚRODKI SPECJALNE

Or. en

Poprawka 72
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 246, 249–253, 1428

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101 Artykuł 101
Umowy w sektorze cukru Umowy w sektorze cukru

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej, obejmujące 
przedsiewne umowy dostawy, są 
regulowane przez pisemne umowy między 
unijnymi plantatorami buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi.

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej, obejmujące 
przedsiewne umowy dostawy, są 
regulowane przez pisemne umowy między 
unijnymi plantatorami buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej lub organizacjami, 
których są oni członkami i które działają 
w ich imieniu, a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi lub 
organizacjami, których są oni członkami i 
które działają w ich imieniu.

2. Ze względu na specyfikę sektora cukru 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
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zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
sprawie warunków umów, o których 
mowa ust. 1 niniejszego artykułu.

2a. W umowach dostawy wprowadza się 
rozróżnienie w zależności od tego, czy 
cukier, który ma zostać wyprodukowany z 
buraków cukrowych, będzie:
a) cukrem kwotowym; lub
b) cukrem pozakwotowym.
2b. Każde przedsiębiorstwo cukrownicze 
przekazuje państwu członkowskiemu, 
w którym produkuje cukier, informacje 
dotyczące:
a) ilości buraków, o których mowa 
w ust. 2a lit. a), na jaką przedsiębiorstwo 
zawarło przedsiewne umowy dostawy, oraz 
zawartość cukru, jakiej dotyczą te umowy;
b) odpowiadającego im szacunkowego 
uzysku.
Państwa członkowskie mogą zwrócić się 
o udzielenie dodatkowych informacji.
2c. Przedsiębiorstwa cukrownicze, które 
nie podpisały umów przedsiewnych na 
dostawy buraków cukrowych po cenach 
minimalnych w ilości odpowiadającej 
kwocie przewidzianej dla nich w art. 101g, 
skorygowanej w razie konieczności 
w wyniku zastosowania współczynnika 
prewencyjnego wycofania, ustalonego 
zgodnie z art. 101d ust. 2 akapit pierwszy, 
są zobowiązane zapłacić co najmniej cenę 
minimalną za buraki kwotowe dla całości 
buraków cukrowych przetwarzanych przez 
te przedsiębiorstwa na cukier.
2d. Porozumienia branżowe mogą 
przewidywać odstępstwa od ust. 2a, 
2b i 2c, pod warunkiem ich zatwierdzenia 
przez dane państwo członkowskie.
2e. W przypadku braku porozumień 
branżowych dane państwo członkowskie 
czyni niezbędne kroki zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem w celu ochrony 
interesów zainteresowanych stron.



AM\915996PL.doc 107/141 PE497.939v01-00

PL

Or. en

Poprawka 73
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 254

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101a
Sprawozdawczość cenowa na rynku cukru
Komisja, w drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2, może utworzyć system 
sprawozdawczości cenowej na rynku 
cukru, obejmujący mechanizm 
publikowania poziomów cen na tym 
rynku.
System ten będzie się opierał na 
informacjach dostarczanych przez 
przedsiębiorstwa produkujące cukier biały 
lub przez inne podmioty gospodarcze 
zajmujące się handlem cukrem. 
Informacje te są traktowane jako poufne.
Komisja dba o to, aby publikowane 
informacje nie pozwalały na określenie 
cen stosowanych przez poszczególne 
przedsiębiorstwa lub podmioty 
gospodarcze.

Or. en

Poprawka 74
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 255
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101b
Opłata produkcyjna

1. Opłata produkcyjna jest pobierana od 
kwot cukru, izoglukozy i syropu 
inulinowego przydzielonych 
przedsiębiorstwom produkującym cukier, 
izoglukozę i syrop inulinowy, jak 
określono to w art. 101h ust. 2, jak 
również od ilości pozakwotowych, o 
których mowa w art. 101l ust. 1 lit. e.
2. Ustala się opłatę produkcyjną w 
wysokości 12,00 EUR za tonę cukru 
kwotowego i kwotowego syropu 
inulinowego. Opłata produkcyjna za 
izoglukozę wynosi 50% opłaty za cukier.
3. Państwa członkowskie pobierają od 
przedsiębiorstw mających siedzibę na ich 
terytorium całą opłatę produkcyjną 
wnoszoną zgodnie z ust. 1, której 
wysokość jest uzależniona od wysokości 
kwoty przyznanej w danym roku 
gospodarczym.
Przedsiębiorstwa uiszczają opłatę 
produkcyjną najpóźniej do końca lutego 
danego roku gospodarczego.
4. Unijni producenci cukru i syropu 
inulinowego mogą zażądać od 
plantatorów buraków cukrowych, trzciny 
cukrowej lub dostawców cykorii 
poniesienia do 50% opłaty produkcyjnej.

Or. en

Poprawka 75
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 256
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101c
Refundacja produkcyjna

1. Dla produktów sektora cukru 
wymienionych w załączniku I część III 
lit. b)–e) może zostać przyznana 
refundacja produkcyjna do końca roku 
gospodarczego 2019/2020, jeżeli 
nadwyżka cukru, cukier importowany, 
nadwyżka izoglukozy lub nadwyżka 
syropu inulinowego, potrzebne do 
wytworzenia produktów, o których mowa 
w art. 101m ust. 2 lit. b) oraz c), nie są 
dostępne w cenie odpowiadającej cenom 
światowym.
2. Komisja ustala refundacje produkcyjne, 
o których mowa w ust. 1, w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.
3. W celu uwzględnienia cech 
charakterystycznych rynku cukru 
pozakwotowego w Unii Komisja może – w 
drodze aktów delegowanych przyjętych 
zgodnie z art. 160 – określić warunki 
przyznawania refundacji produkcyjnej, o 
której mowa w niniejszej sekcji.

Or. en

Poprawka 76
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1448

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101d
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Wycofanie cukru z rynku
1. Uwzględniając konieczność unikania 
spadków cen na rynku wewnętrznym oraz 
zapobiegania przypadkom nadprodukcji 
ustalanym na podstawie przewidywanego 
bilansu dostaw, a także uwzględniając 
zobowiązania Unii wynikające z umów 
zawartych na mocy art. 218 Traktatu, 
Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych, zdecydować o wycofaniu z 
rynku w danym roku gospodarczym 
kwotowych ilości cukru, izoglukozy i 
syropu inulinowego przekraczających 
próg obliczony zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu.
W takim przypadku cukier biały i cukier 
surowy importowane ze wszystkich źródeł 
i niezarezerwowane do wytwarzania 
jednego z produktów, o których mowa w 
art. 101m ust. 2, są w takiej samej 
proporcji wycofywane z rynku w danym 
roku gospodarczym.
2. Próg wycofania, o którym mowa w 
ust. 1, oblicza się dla każdego 
przedsiębiorstwa dysponującego kwotą, 
mnożąc tę kwotę przez wskaźnik, który 
Komisja może ustalić w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2, najpóźniej w dniu 28 
lutego poprzedniego roku gospodarczego, 
na podstawie spodziewanego rozwoju 
sytuacji na rynkach.
Na podstawie uaktualnionych tendencji 
rynkowych Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – do dnia 31 października 
danego roku gospodarczego podjąć może 
decyzję o dostosowaniu lub, gdyby taka 
decyzja nie została podjęta na podstawie 
akapitu pierwszego, ustaleniu 
współczynnika.
3. Każde przedsiębiorstwo, któremu 
przyznano kwotę, przechowuje na własny 
koszt do rozpoczęcia kolejnego roku 
gospodarczego ilości cukru 
wyprodukowane w ramach kwoty i 
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przekraczające wielkość progową 
obliczoną zgodnie z ust. 2. Ilości cukru, 
izoglukozy lub syropu inulinowego 
wycofane w roku gospodarczym uznaje się 
za pierwsze ilości wyprodukowane w 
ramach kwoty przyznanej na kolejny rok 
gospodarczy.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego, po uwzględnieniu 
przewidywanych tendencji na rynku 
cukru, Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – podjąć decyzję o 
uwzględnieniu, w bieżącym i/lub 
następnym roku gospodarczym, całości 
lub części wycofanego cukru, izoglukozy 
lub syropu inulinowego jako:
a) nadwyżek cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego, które mogą stać się 
przemysłowym cukrem, izoglukozą lub 
syropem inulinowym; lub
b) produkcji w ramach kwoty 
tymczasowej, z której część może zostać 
zarezerwowana na wywóz, z 
poszanowaniem zobowiązań Unii 
wynikających z umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu.
4. Jeżeli podaż cukru w Unii jest 
niewystarczająca, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – może podjąć 
decyzję o sprzedaży pewnej ilości 
wycofanego cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego na rynku Unii przed końcem 
okresu wycofania.
5. Jeżeli wycofany cukier uznawany jest 
za pierwszy cukier wyprodukowany w 
kolejnym roku gospodarczym, 
plantatorom buraków płaci się cenę 
minimalną dla tego roku gospodarczego.
Jeżeli wycofany cukier zostaje 
wykorzystany jako cukier przemysłowy lub 
jest wywożony zgodnie z ust. 3 lit. a) i b) 
niniejszego artykułu, wymogi określone w 
art. 101g dotyczące ceny minimalnej nie 
mają zastosowania.
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Jeżeli wycofany cukier zostaje sprzedany 
na rynku Unii przed zakończeniem okresu 
wycofania zgodnie z ust. 4, plantatorom 
buraków cukrowych płaci się cenę 
minimalną dla bieżącego roku 
gospodarczego.
6. Na mocy niniejszego artykułu akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Or. en

Poprawka 77
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1476

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 da (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101da
Tymczasowy mechanizm zarządzania 

rynkiem
Bez uszczerbku dla umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu i do końca 
obowiązywania tego systemu kwot 
Komisja, aby rozwiązać problem poważnej 
nierównowagi na rynku, może – w drodze 
aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 – uruchomić tymczasowy 
mechanizm zarządzania rynkiem, 
wprowadzając następujące środki 
polegające na:
– zwolnieniu do obrotu na rynku 
wewnętrznym cukru pozakwotowego na 
takich samych warunkach, jakie 
obowiązują w przypadku cukru 
kwotowego, opisanych w art. 101l ust. 1) 
lit. e);
– zawieszeniu należności celnych 
przywozowych, jak opisano w art. 130b, w 
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szczególności wtedy, gdy dane posiadane 
przez Komisję Europejską, dotyczące 
cukru surowego i cukru białego 
pochodzącego z przywozu, osiągną poziom 
poniżej 3 mln ton w danym roku 
gospodarczym.

Or. en

Poprawka 78
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 258

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101e
Przekazane uprawnienia

W celu uwzględnienia specyficznych 
uwarunkowań sektora cukru i aby 
zapewnić należyte uwzględnienie 
interesów wszystkich stron, Komisja – w 
drodze aktów delegowanych 
przyjmowanych zgodnie z art. 160 – może 
przyjąć przepisy dotyczące:
a) umów na dostawy i warunków zakupu, 
o których mowa w art. 101 ust. 1;
b) kryteriów, jakie mają być stosowane 
przez przedsiębiorstwa cukrownicze przy 
podziale między sprzedawców buraków 
ilości buraków objętych przedsiewnymi 
umowami na dostawy, o których mowa w 
art. 101 ust. 2b;
c) tymczasowego mechanizmu 
zarządzania rynkiem, o którym mowa w 
art. 101da, na podstawie prognozy bilansu 
dostaw.

Or. en
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Poprawka 79
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 259

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł II – rozdział II – sekcja 1 – podsekcja 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PODSEKCJA 1a
SYSTEM OGRANICZANIA 

PRODUKCJI

Or. en

Poprawka 80
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 260

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101f
Kwoty w sektorze cukru

1. System kwot ma zastosowanie do cukru, 
izoglukozy i syropu inulinowego.
2. W odniesieniu do systemu kwot, o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, jeżeli producent przekroczy 
odpowiednią kwotę oraz nie wykorzysta 
ilości nadwyżek, o których mowa w 
art. 101l, wnosi on opłatę za przekroczenie 
kwoty krajowej w odniesieniu do tych 
ilości, zgodnie z warunkami określonymi 
w art. 101l–101o.

Or. en

Poprawka 81
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 261
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101g
Cena minimalna buraków

1. Cena minimalna buraków kwotowych 
wynosi 26,29 EUR za tonę do końca roku 
gospodarczego 2019/2020.
2. Cena minimalna, o której mowa w 
ust. 1, dotyczy buraków cukrowych 
standardowej jakości określonej w 
załączniku III pkt B.
3. Przedsiębiorstwa cukrownicze 
skupujące buraki kwotowe nadające się 
do przetworzenia na cukier i przeznaczone 
do przetworzenia na cukier kwotowy są 
zobowiązane do zapłaty co najmniej ceny 
minimalnej skorygowanej przez 
podwyższenie lub obniżenie ceny w celu 
uwzględnienia odchyleń od jakości 
standardowej.
W celu dostosowania ceny w przypadkach, 
gdy faktyczna jakość buraków cukrowych 
odbiega od jakości standardowej, 
podwyższenie lub obniżenie ceny, o 
którym mowa w akapicie pierwszym, 
stosuje się w oparciu o przepisy określone 
przez Komisję – w drodze aktów 
delegowanych – na podstawie art. 101p 
ust. 5.
4. W odniesieniu do ilości buraków 
cukrowych odpowiadającej ilościom 
cukru przemysłowego lub nadwyżek 
cukru, które podlegają opłacie za 
przekroczenie kwoty krajowej określonej 
w art. 101o, zainteresowane 
przedsiębiorstwo cukrownicze koryguje 
cenę zakupu, tak by była ona co najmniej 
równa cenie minimalnej buraków 
kwotowych.

Or. en
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Poprawka 82
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 262

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101h
Przydział kwot

1. Kwoty produkcyjne cukru, izoglukozy i 
syropu inulinowego na poziomie 
krajowym i regionalnym określono w 
załączniku IIIb.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 Komisja 
może – w drodze aktów wykonawczych 
przyjętych bez zastosowania art. 162 ust. 2 
lub 3 i na wniosek zainteresowanego 
państwa członkowskiego – przydzielić 
kwoty państwu członkowskiemu, które 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 320/2006 zrzekło się wszystkich swoich 
kwot. Do celów niniejszego akapitu 
Komisja, oceniając wniosek państwa 
członkowskiego, nie bierze pod uwagę 
kwot przyznanych przedsiębiorstwom 
położonym w najbardziej oddalonych 
regionach Unii.
2. Państwa członkowskie przydzielają 
kwotę każdemu przedsiębiorstwu 
produkującemu cukier, izoglukozę lub 
syrop inulinowy mającemu siedzibę na ich 
terytorium oraz zatwierdzonemu zgodnie z 
art. 101i.
Kwota przydzielona każdemu 
przedsiębiorstwu jest równa kwocie, która 
na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 513/2010 została przydzielona danemu 
przedsiębiorstwu na rok gospodarczy 
2010/2011.
3. W przypadku przydziału kwoty 
przedsiębiorstwu cukrowniczemu 
posiadającemu więcej niż jeden zakład 
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produkcyjny, państwa członkowskie 
przyjmują środki, które uważają za 
konieczne do właściwego uwzględnienia 
interesów plantatorów buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej.

Or. en

Poprawka 83
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 263

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101i
Zatwierdzone przedsiębiorstwa

1. Państwa członkowskie na wniosek 
przedsiębiorstwa produkującego cukier, 
izoglukozę lub syrop inulinowy lub 
przedsiębiorstwa przetwarzającego te 
produkty na jeden z produktów zawartych 
w wykazie, o którym mowa w art. 101m 
ust. 2, dokonują zatwierdzenia takiego 
przedsiębiorstwa, pod warunkiem że:
a) przedsiębiorstwo wykaże zdolność 
prowadzenia produkcji na skalę 
przemysłową;
b) przedsiębiorstwo wyraża zgodę na 
przedstawienie wszelkich wymaganych 
informacji i poddanie się kontrolom 
związanym z niniejszym rozporządzeniem;
c) nie zawieszono lub nie wycofano 
zatwierdzenia danego przedsiębiorstwa.
2. Zatwierdzone przedsiębiorstwa 
przedstawiają państwu członkowskiemu, 
na którego terytorium ma miejsce zbiór 
buraków bądź trzciny cukrowej lub 
rafinacja, następujące informacje:
a) ilość buraków lub trzciny cukrowej, na 
którą zawarto umowę o dostawy, oraz 
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odpowiadający im szacunkowy plon 
buraków lub trzciny cukrowej oraz uzysk 
cukru z hektara;
b) dane dotyczące tymczasowych i 
rzeczywistych dostaw buraków 
cukrowych, trzciny cukrowej i cukru 
surowego oraz produkcji cukru, a także 
bilansu zapasów cukru;
c) ilość sprzedanego cukru białego oraz 
jego ceny i warunki sprzedaży.

Or. en

Poprawka 84
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 264

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101j
Dostosowanie kwot krajowych

Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych przyjmowanych zgodnie z 
art. 160 – dostosować kwoty określone w 
załączniku IIIb na podstawie decyzji 
podjętych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 101k.

Or. en

Poprawka 85
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 265
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 k (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101k
Przenoszenie kwot 

krajowych i zmniejszenie kwot
1. Państwo członkowskie może zmniejszyć 
kwotę cukru lub izoglukozy przydzieloną 
przedsiębiorstwu mającemu siedzibę na 
jego terytorium najwyżej o 10%. W takich 
przypadkach państwa członkowskie 
stosują obiektywne i niedyskryminujące 
kryteria.
2. Państwa członkowskie mogą 
przekazywać kwoty między 
przedsiębiorstwami na podstawie 
przepisów określonych w załączniku IIIc 
oraz po uwzględnieniu interesów każdej z 
zainteresowanych stron, a w szczególności 
plantatorów buraków cukrowych i trzciny 
cukrowej.
3. Dane państwo członkowskie przydziela 
część kwoty uwolnioną na mocy ust. 1 i 2 
jednemu przedsiębiorstwu lub większej 
liczbie przedsiębiorstw mających siedzibę 
na jego terytorium, bez względu na to, czy 
wcześniej została im przydzielona kwota.

Or. en

Poprawka 86
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 266

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 l (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101l
Produkcja pozakwotowa
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1. Cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy 
wyprodukowane w roku gospodarczym w 
ilościach przekraczających kwotę, o której 
mowa w art. 101h, mogą być:
a) wykorzystane do przetworzenia 
pewnych produktów, o których mowa w 
art. 101m;
b) przeniesione do kwoty produkcyjnej 
następnego roku gospodarczego na 
podstawie art. 101n;
c) wykorzystane w ramach szczególnego 
systemu dostaw dla regionów najbardziej 
oddalonych na podstawie [rozdziału III 
rozporządzenia [ex (WE) nr 247/2006] 
Parlamentu Europejskiego i Rady;
d) wywiezione w ramach limitu 
ilościowego ustalonego przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających z 
umów zawartych na podstawie art. 218 
Traktatu; lub
e) automatycznie uwolnione na rynku 
wewnętrznym, zgodnie z mechanizmem 
opisanym w art. 101da, jako cukier 
kwotowy w celu dostosowania dostaw do 
zmian popytu, w ilościach i na warunkach 
określonych przez Komisję w drodze 
aktów delegowanych przyjętych na mocy 
art. 101p ust. 6 oraz na podstawie 
przewidywanego bilansu dostaw. 
Środki, o których mowa w niniejszym 
artykule, są wdrażane przed 
uruchomieniem jakichkolwiek środków 
zapobiegania zakłóceniom na rynku, o 
których mowa w art. 154 ust. 1. 
Pozostałe ilości podlegają opłacie z tytułu 
nadwyżek, o której mowa w art. 101o.
2. Na mocy niniejszego artykułu akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 87
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 267

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 m (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101m
Cukier przemysłowy

1. Cukier przemysłowy, izoglukoza 
przemysłowa lub przemysłowy syrop 
inulinowy są zarezerwowane do produkcji 
jednego z produktów, o których mowa w 
ust. 2, w przypadku gdy:
a) są objęte umową na dostawy zawartą 
przed końcem roku gospodarczego między 
producentem i użytkownikiem, 
zatwierdzonymi na podstawie art. 101i; 
oraz
b) zostały dostarczone użytkownikowi 
najpóźniej do dnia 30 listopada kolejnego 
roku gospodarczego.
2. W celu uwzględnienia postępu 
technicznego Komisja może – w drodze 
aktów delegowanych przyjmowanych 
zgodnie z art. 160 – sporządzić wykaz 
produktów, w produkcji których 
wykorzystuje się cukier przemysłowy, 
izoglukozę przemysłową lub przemysłowy 
syrop inulinowy.
Wykaz ten obejmuje w szczególności:
a) bioetanol, alkohol, rum, żywe kultury 
drożdży i określone ilości syropów do 
rozprowadzania i syropów przetwarzanych 
na „Rinse appelstroop”;
b) niektóre produkty przemysłowe 
niezawierające cukru, do przetworzenia 
których używa się cukru, izoglukozy lub 
syropu inulinowego;
c) niektóre produkty chemiczne lub 
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farmaceutyczne zawierające cukier, 
izoglukozę lub syrop inulinowy.

Or. en

Poprawka 88
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 268

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 n (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101n
Przeniesienie nadwyżki cukru

1. Każde przedsiębiorstwo może podjąć 
decyzję o przeniesieniu całości lub części 
nadwyżki produkcji wykraczającej poza 
przyznaną mu kwotę cukru, kwotę 
izoglukozy lub kwotę syropu inulinowego, 
tak aby nadwyżka ta była traktowana jako 
część produkcji z następnego roku 
gospodarczego. Bez uszczerbku dla ust. 3 
decyzja taka jest nieodwołalna.
2. W przypadku podjęcia decyzji, o której 
mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo:
a) powiadamia dane państwo 
członkowskie przed terminem, który ustala 
to państwo członkowskie:
– pomiędzy dniem 1 lutego a dniem 15 
sierpnia danego roku gospodarczego –
o przenoszonych ilościach cukru 
trzcinowego;
– pomiędzy dniem 1 lutego a dniem 31 
sierpnia danego roku gospodarczego –
o innych przenoszonych ilościach cukru 
lub syropu inulinowego;
b) zobowiązuje się do przechowywania 
tych ilości na własny koszt do końca 
bieżącego roku gospodarczego.
3. Jeżeli ostateczna produkcja 
przedsiębiorstwa w danym roku 
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gospodarczym była niższa niż produkcja 
szacowana w momencie podejmowania 
decyzji na podstawie ust. 1, przeniesioną 
ilość można skorygować z mocą wsteczną 
najpóźniej do dnia 31 października 
następnego roku gospodarczego.
4. Przeniesione ilości uznaje się za 
pierwsze ilości wyprodukowane w ramach 
kwoty w kolejnym roku gospodarczym.
5. Cukier przechowywany zgodnie z 
przepisami niniejszego artykułu w danym 
roku gospodarczym nie może podlegać 
innym środkom w zakresie 
przechowywania określonym w art. 16 lub 
101d.

Or. en

Poprawka 89
Michel Dantin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 o (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101o
Opłata z tytułu nadwyżek

1. Opłatę z tytułu nadwyżek nalicza się w 
stosunku do ilości:
a) nadwyżek cukru, nadwyżek izoglukozy i 
nadwyżek syropu inulinowego 
wyprodukowanych w dowolnym roku 
gospodarczym, z wyjątkiem ilości 
przeniesionych do produkcji kwotowej w 
następnym roku gospodarczym i 
przechowywanych na podstawie art. 101n 
lub ilości, o których mowa w art. 101l 
ust. 1 lit. c), d) i e);
b) cukru przemysłowego, izoglukozy 
przemysłowej lub przemysłowego syropu 
inulinowego, w odniesieniu do których w 
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terminie ustalonym przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2 – nie dostarczono dowodu, że 
zostały przetworzone na jeden z 
produktów, o których mowa w art. 101m 
ust. 2;
c) cukru, izoglukozy i syropu inulinowego 
wycofanych z rynku zgodnie z art. 101n, w 
odniesieniu do których nie wypełniono 
zobowiązań określonych w art. 101d 
ust. 3.
2. Komisja ustala – w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 – wysokość opłaty z tytułu 
nadwyżek na dostatecznie wysokim 
poziomie, by uniknąć gromadzenia ilości, 
o których mowa w ust. 1.
3. Państwo członkowskie pobiera od 
przedsiębiorstw na swoim terytorium 
opłatę z tytułu nadwyżek, o której mowa w 
ust. 1, w wysokości zależnej od ilości 
produkcji, o której mowa w ust. 1, 
stwierdzonej w tych przedsiębiorstwach w 
danym roku gospodarczym.

Or. en
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Michel Dantin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 p (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101p
Przekazane uprawnienia

1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określania środków 
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wymienionych w niniejszym artykule 
ust. 2–6.
2. Ze względu na konieczność 
zagwarantowania, by przedsiębiorstwa, o 
których mowa w art. 101i, wypełniały 
swoje zobowiązania, Komisja może 
przyjąć – w drodze aktów delegowanych –
przepisy dotyczące zatwierdzania i cofania 
zatwierdzenia tych przedsiębiorstw, a 
także kryteriów nakładania kar 
administracyjnych.
3. Ze względu na konieczność 
uwzględnienia specyficznych 
uwarunkowań sektora cukru i należytego 
uwzględnienia interesów wszystkich stron, 
Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – ustanowić dalsze 
definicje, w tym dotyczące produkcji 
cukru, izoglukozy i syropu inulinowego, 
produkcji przedsiębiorstwa; oraz 
warunków regulujących sprzedaż do 
regionów najbardziej oddalonych.
4. Ze względu na konieczność 
zagwarantowania, by plantatorzy buraków 
cukrowych brali udział w podejmowaniu 
decyzji w sprawie przeniesienia pewnych 
ilości z produkcji, Komisja może – w 
drodze aktów delegowanych – ustanowić 
przepisy dotyczące przeniesień cukru.
5. Ze względu na konieczność 
dostosowania ceny minimalnej w 
przypadkach, gdy faktyczna jakość 
buraków cukrowych odbiega od jakości 
standardowej, Komisja może – w drodze 
aktów delegowanych – przyjąć przepisy 
dotyczące podwyższenia lub obniżenia 
ceny, o którym mowa w art. 101g ust. 3.
6. Ze względu na konieczność 
przeciwdziałania wszelkim zakłóceniom 
na rynku Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 101e lit. c) –
ustalić warunki, na podstawie których 
cukier pozakwotowy, o którym mowa w 
art. 101l ust. 1 lit. e), jest uwalniany na 
rynku wewnętrznym, na takich samych 
warunkach jak w przypadku cukru 
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kwotowego.

Or. en

Poprawka 91
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 271, 1486

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 q (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101q
Uprawnienia wykonawcze

W odniesieniu do przedsiębiorstw, o 
których mowa w art. 101i, Komisja może –
w drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych zgodnie z art. 162 ust. 2 –
ustanowić przepisy:
a) dotyczące składania przez 
przedsiębiorstwa wniosków o 
zatwierdzenie, rejestrów, które 
zatwierdzone przedsiębiorstwa mają 
prowadzić, informacji, które zatwierdzone 
przedsiębiorstwa mają przekazywać;
b) dotyczące systemu kontroli, które 
państwa członkowskie mają 
przeprowadzać w zatwierdzonych 
przedsiębiorstwach;
c) w sprawie przekazywania informacji 
przez państwa członkowskie do Komisji i 
do zatwierdzonych przedsiębiorstw;
d) w sprawie dostarczania 
przedsiębiorstwom surowców, obejmujące 
umowy na dostawy i potwierdzenia 
dostaw;
e) dotyczące równoważności odnośnie do 
cukru, o którym mowa w art. 101l ust. 1 
lit. a);
f) w sprawie szczególnego systemu dostaw 
dla regionów najbardziej oddalonych;
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g) odnośnie do wywozu, o którym mowa w 
art. 101l ust. 1 lit. d);
h) w sprawie współpracy państw 
członkowskich mającej na celu 
zapewnienie skutecznych kontroli;
i) zmieniające terminy ustanowione w 
art. 101n;
j) do celów ustalania ilości nadwyżek, 
przekazywania informacji i wnoszenia 
opłaty za przekroczenie kwoty krajowej, o 
której mowa w art. 101o;
k) dotyczące automatycznego uwolnienia 
cukru pozakwotowego na rynku cukru 
kwotowego, o którym mowa w art. 101l 
ust. 1 lit. e);
l) dotyczące przyjęcia wykazu rafinerii 
przemysłowych, zgodnie z załącznikiem II, 
część Ia, pkt 12.

Or. en
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 104 skreślony
Stosunki umowne w sektorze mleka 

i przetworów mlecznych
1. 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.
W sytuacji opisanej w akapicie pierwszym 
zainteresowane państwo członkowskie 
postanawia również, że jeśli dostawa 
mleka surowego odbywa się za 
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pośrednictwem podmiotu skupującego 
surowe mleko lub większej ich liczby, 
każdy etap dostawy ma być objęty taką 
umową między stronami. W tym 
kontekście „podmiot skupujący mleko 
surowe” oznacza przedsiębiorstwo, które 
przewozi mleko surowe od rolnika lub 
innego podmiotu skupującego mleko 
surowe do przetwórcy mleka surowego lub 
innego podmiotu skupującego mleko 
surowe, a w każdym takim przypadku ma 
miejsce przeniesienie prawa własności do 
mleka surowego.
2. Umowa:
a) zostaje zawarta przed dostawą;
b) jest sporządzana na piśmie;
c) zawiera w szczególności następujące 
elementy:
(i) cenę do zapłaty za dostawę, która:
– jest niezmienna i określona w umowie; 
lub
– 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;
(ii) ilość, którą można dostarczyć lub 
którą się dostarcza, wraz z terminem 
dostaw; oraz
(iii) czas obowiązywania umowy, który 
może być czasem nieograniczonym, oraz 
klauzule o wygaśnięciu umowy.
3. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 1 umowa nie jest wymagana, gdy 
mleko surowe jest dostarczane przez 
rolnika do przetwórcy mleka surowego, a 
przetwórca jest spółdzielnią, której rolnik 
jest członkiem, jeżeli statut tej spółdzielni 
zawiera przepisy o podobnych skutkach do 
przepisów określonych w ust. 2 lit. a), b) i 
c).
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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.
5. W celu zagwarantowania jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu Komisja 
może – w drodze aktów wykonawczych –
przyjąć niezbędne środki. Przedmiotowe 
akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

Or. en

(Article 104 of the COM document is deleted and replaced by Article 104 a (new) see below)
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 104a
Stosunki umowne w sektorze mleka 

i przetworów mlecznych
1. Jeśli państwo członkowskie postanowi, 
że na jego terytorium każda dostawa 
mleka surowego przez rolnika do 
przetwórcy mleka surowego musi być 
przedmiotem pisemnej umowy między 
stronami lub postanowi, że pierwsi 
skupujący muszą złożyć pisemną ofertę 
zawarcia umowy o dostawę mleka 
surowego przez rolników, taka umowa lub 
taka oferta musi spełniać warunki 
określone w ust. 2.
Jeżeli państwo członkowskie postanowi, że 
dostawy mleka surowego przez rolnika do 
przetwórcy mleka surowego muszą być 
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przedmiotem pisemnej umowy między 
stronami, musi ono również postanowić o 
tym, który etap lub etapy dostawy są objęte 
taką umową, jeżeli dostawa mleka 
surowego jest dokonywana za 
pośrednictwem jednego lub większej liczby 
nabywców. Na użytek niniejszego artykułu 
„nabywca” oznacza przedsiębiorstwo, 
które przewozi surowe mleko od rolnika 
lub innego skupującego do przetwórcy 
mleka surowego lub innego nabywcy, a w 
każdym takim przypadku ma miejsce 
przeniesienie prawa własności do mleka 
surowego.
2. Umowa i/lub oferta umowy:
a) jest sporządzana przed dostawą;
b) jest sporządzana na piśmie;
c) zawiera w szczególności następujące 
elementy:
(i) cenę do zapłaty za dostawę, która:
– jest niezmienna i określona w umowie; 
i/lub
– jest obliczana poprzez połączenie 
różnych czynników określonych w 
umowie, które mogą obejmować 
wskaźniki rynku odzwierciedlające zmianę 
warunków na rynku, dostarczoną ilość 
oraz jakość lub skład dostarczonego 
mleka surowego;
(ii) ilość mleka surowego, którą można 
dostarczyć i/lub która musi zostać 
dostarczona, wraz z terminem takich 
dostaw;
(iii) okres obowiązywania umowy, który 
może być ograniczony lub nieograniczony 
z klauzulami o rozwiązaniu umowy;
(iv) szczegóły dotyczące procedur i 
terminów płatności;
(v) ustalenia dotyczące odbioru lub 
dostawy mleka surowego; oraz
(vi) przepisy mające zastosowanie 
w przypadku zaistnienia siły wyższej.
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3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
umowa lub oferta umowy nie jest 
wymagana, gdy mleko surowe jest 
dostarczane przez rolnika do spółdzielni,
której rolnik jest członkiem, jeżeli statut 
tej spółdzielni lub zasady i decyzje w nim 
zawarte lub z niego wynikające zawierają 
przepisy o podobnych skutkach do 
przepisów określonych w ust. 2 lit. a), b) i 
c).
4. Wszystkie elementy umów na dostawę 
mleka surowego zawieranych przez 
rolników, nabywców mleka surowego lub 
przetwórców mleka surowego, w tym 
elementy określone w ust. 2 lit. c), są 
swobodnie negocjowane między stronami.
Niezależnie od przepisów akapitu 
pierwszego:
(i) jeśli państwo członkowskie postanowi 
wprowadzić obowiązek zawierania 
pisemnej umowy na dostawy zgodnie z 
ust. 1 niniejszego artykułu, może ono 
określić minimalny okres obowiązywania, 
który ma zastosowanie wyłącznie do 
umów pisemnych między rolnikiem i 
pierwszym skupującym mleko surowe. 
Taki minimalny okres obowiązywania 
umowy wynosi co najmniej sześć miesięcy 
i nie może on zakłócać właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego; 
i/lub
(ii) jeżeli państwo członkowskie 
postanowi, że pierwszy skupujący mleko 
surowe musi złożyć pisemną ofertę umowy 
rolnikowi zgodnie z ust. 1, może ono 
postanowić, że oferta musi obejmować 
minimalny okres obowiązywania umowy 
określony w tym celu przez prawo 
krajowe. Taki minimalny okres 
obowiązywania umowy wynosi co 
najmniej sześć miesięcy i nie może on 
zakłócać właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego.
Przepisy akapitu drugiego nie naruszają 
prawa producenta do sprzeciwienia się 
stosowaniu takiego minimalnego czasu 
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obowiązywania, pod warunkiem że 
producent złoży taki sprzeciw na piśmie. 
W takim przypadku strony mają swobodę 
negocjacji wszystkich elementów umowy, 
w tym elementów wymienionych w ust. 2 
lit. c).
5. Państwa członkowskie korzystające z 
możliwości, o których mowa w niniejszym 
artykule, powiadamiają Komisję o 
sposobie ich wykorzystywania.
6. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające środki niezbędne do 
jednolitego stosowania ust. 2 lit. a) i b) 
oraz ust. 3 niniejszego artykułu oraz 
środki dotyczące powiadomień wysyłanych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
niniejszym artykułem. 
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 162 ust. 2.

Or. en
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105 skreślony
Negocjacje umowne w sektorze mleka 

i przetworów mlecznych
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 
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wspólnej produkcji lub jej części.
2. Organizacje producentów mogą 
prowadzić negocjacje:
a) bez względu na to, czy ma miejsce 
przeniesienie prawa własności do mleka 
surowego przez rolników na organizację 
producentów;
b) bez względu na to, czy negocjowana 
cena jest taka sama w odniesieniu do 
wspólnej produkcji niektórych lub 
wszystkich rolników należących do 
organizacji;
c) o ile całkowita ilość mleka surowego 
objęta takimi negocjacjami prowadzonymi 
przez daną organizację producentów nie 
przekracza:
(i) 3,5% całkowitej produkcji Unii; oraz
(ii) 33% całkowitej produkcji krajowej 
któregokolwiek z państw członkowskich, 
których produkcji dotyczą przedmiotowe 
negocjacje prowadzone przez tę 
organizację producentów; oraz
(iii) 33% całkowitej łącznej produkcji 
krajowej wszystkich państw 
członkowskich, których produkcji dotyczą 
przedmiotowe negocjacje prowadzone 
przez tę organizację producentów;
d) o ile zainteresowani rolnicy nie są 
członkami jakiejkolwiek innej organizacji 
producentów, która również negocjuje 
takie umowy w ich imieniu; oraz
e) pod warunkiem, że organizacja 
producentów powiadomi właściwe organy 
państwa członkowskiego lub państw 
członkowskich, w którym(-ch) działa.
3. Do celów niniejszego artykułu 
odniesienia do organizacji producentów 
obejmują również zrzeszenia takich 
organizacji producentów. Uwzględniając 
potrzebę zagwarantowania odpowiedniego 
monitorowania tych zrzeszeń, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych 
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dotyczących warunków ich uznawania.
4. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 2 lit. c) ppkt (ii) i (iii), nawet jeżeli nie 
została przekroczona wartość graniczna 
33%, organ ds. konkurencji, o którym 
mowa w akapicie drugim, może w 
indywidualnym przypadku podjąć decyzję 
o niedopuszczeniu do prowadzenia 
negocjacji przez daną organizację 
producentów, jeżeli uzna on, że jest to 
niezbędne, aby zapobiec wykluczeniu 
konkurencji lub aby uniknąć poważnych 
szkód po stronie przetwórców mleka 
surowego stanowiących MŚP na 
podległym mu obszarze.
W odniesieniu do negocjacji 
obejmujących produkcję więcej niż 
jednego państwa członkowskiego decyzję, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
podejmuje Komisja w drodze aktu 
wykonawczego przyjętego zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. W 
pozostałych przypadkach przedmiotową 
decyzję podejmuje krajowy organ ds. 
konkurencji tego państwa 
członkowskiego, którego produkcji 
dotyczą negocjacje. 
Decyzje, o których mowa w akapitach 
pierwszym i drugim, nie wchodzą w życie 
wcześniej niż w dniu poinformowania o 
nich zainteresowanych przedsiębiorstw.
5. Do celów niniejszego artykułu:
a) „krajowy organ ds. konkurencji” 
oznacza organ, o którym mowa w art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1/2003;
b) „MŚP” oznacza mikro-, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu 
zalecenia Komisji 2003/361/WE.

Or. en
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Poprawka 95
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Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 288

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105a
Negocjacje umowne w sektorze mleka 

i przetworów mlecznych
1. Organizacja producentów w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych, uznana 
zgodnie z art. 106 i 106a, może, w imieniu 
należących do niej rolników, negocjować 
w zakresie całej ich wspólnej produkcji 
lub jej części, umowy o dostawę mleka 
surowego do przetwórcy mleka surowego 
lub do nabywcy mleka surowego w 
rozumieniu art. 104a ust. 1 akapit drugi.
2. Negocjacje mogą być prowadzone przez 
organizację producentów:
a) bez względu na to, czy ma miejsce 
przeniesienie prawa własności do mleka 
surowego przez rolników na organizację 
producentów;
b) bez względu na to, czy negocjowana 
cena jest taka sama w odniesieniu do 
wspólnej produkcji niektórych lub 
wszystkich rolników należących do 
organizacji;
c) pod warunkiem że w odniesieniu do 
danej organizacji producentów:
(i) ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami nie przekracza 3,5% 
całkowitej produkcji unijnej, oraz
(ii) ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami, produkowana w danym 
państwie członkowskim, nie przekracza 
33% całkowitej produkcji krajowej tego 
państwa członkowskiego;
(iii) ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami, dostarczana w danym 



PE497.939v01-00 136/141 AM\915996PL.doc

PL

państwie członkowskim, nie przekracza 
33% całkowitej produkcji krajowej tego 
państwa członkowskiego;
d) pod warunkiem że należący do niej 
rolnicy nie są członkami żadnej innej 
organizacji producentów, która również 
negocjuje takie umowy w ich imieniu; 
państwa członkowskie mogą jednak 
odstąpić od tego warunku w należycie 
uzasadnionych przypadkach, gdy rolnicy 
posiadają dwie różne jednostki 
produkcyjne znajdujące się na różnych 
obszarach geograficznych;
e) pod warunkiem że mleko surowe nie 
podlega obowiązkowi dostaw 
wynikającemu z członkostwa rolnika 
w spółdzielni zgodnie z warunkami 
określonymi w statucie spółdzielni lub 
przepisach i decyzjach w nim zawartych 
lub z niego wynikających; oraz
f) pod warunkiem że organizacja 
producentów powiadomi właściwe organy 
państwa członkowskiego lub państw 
członkowskich, w których działa, o ilości 
mleka surowego objętej takimi 
negocjacjami.
3. Nie naruszając warunków określonych 
w ust. 2 lit. c) ppkt (ii) oraz (iii), 
organizacja producentów może prowadzić 
negocjacje zgodnie z ust. 1, pod 
warunkiem że w przypadku tej organizacji 
producentów ilość mleka surowego objęta 
negocjacjami, która jest produkowana lub 
dostarczana w państwie członkowskim o 
całkowitej rocznej produkcji mleka 
surowego poniżej 500 000 ton nie 
przekracza 45% całkowitej produkcji 
krajowej tego państwa członkowskiego.
4. Na użytek niniejszego artykułu 
odniesienia do organizacji producentów 
obejmują również zrzeszenia takich 
organizacji producentów.
5. W celu zastosowania ust. 2 lit. c) i ust. 3 
Komisja publikuje – w sposób, który uzna 
za stosowny – wielkość produkcji mleka 
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surowego w Unii i państwach 
członkowskich przy wykorzystaniu 
najbardziej aktualnych dostępnych 
informacji.
6. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 2 lit. c) i ust. 3, nawet jeżeli określone 
tam wartości graniczne nie zostały 
przekroczone, krajowy organ ds. 
konkurencji, o którym mowa w akapicie 
drugim niniejszego ustępu, może w 
indywidualnym przypadku podjąć decyzję 
o ponownym rozpoczęciu danych 
negocjacji lub niedopuszczeniu do ich 
prowadzenia przez daną organizację 
producentów, jeżeli uzna on, że jest to 
niezbędne, aby zapobiec wykluczeniu 
konkurencji lub aby uniknąć na 
podległym mu obszarze poważnych szkód 
po stronie przetwórców mleka surowego 
będących MŚP.
W odniesieniu do negocjacji 
obejmujących więcej niż jedno państwo 
członkowskie decyzję, o której mowa w 
akapicie pierwszym, podejmuje Komisja w 
drodze aktu wykonawczego przyjętego bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3. 
W pozostałych przypadkach przedmiotową 
decyzję podejmuje krajowy organ ds. 
konkurencji państwa członkowskiego, 
którego dotyczą negocjacje.
Decyzje, o których mowa w niniejszym 
ustępie, nie wchodzą w życie wcześniej niż 
w dniu poinformowania o nich 
zainteresowanych przedsiębiorstw.
7. Do celów niniejszego artykułu:
a) „krajowy organ ds. konkurencji”
oznacza organ, o którym mowa w art. 5 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z 
dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie reguł konkurencji 
ustanowionych w art. 101 i 102 Traktatu;
b) „MŚP” oznacza mikro-, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu 
zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 
maja 2003 r. dotyczącego definicji 
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mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw.
8. Państwa członkowskie, w których 
odbywają się negocjacje zgodnie z 
niniejszym artykułem, powiadamiają 
Komisję o zastosowaniu ust. 2 lit. f) i 
ust. 6.
9. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjmowania zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określania 
dodatkowych przepisów dotyczących 
obliczania ilości mleka surowego objętego 
negocjacjami, o których mowa w ust. 2 i 3.
10. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjąć szczegółowe 
przepisy dotyczące powiadamiania, o 
którym mowa w ust. 2 lit. f) niniejszego 
artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 96
Michel Dantin
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 289

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105b
Regulacja podaży sera o chronionej 
nazwie pochodzenia lub chronionym 

oznaczeniu geograficznym
1. Na wniosek organizacji producentów 
uznanej na mocy art. 106 i 106a, 
organizacji międzybranżowej uznanej na 
mocy art. 108 ust. 1 i art. 108a lub grupy 
podmiotów, o której mowa w art. 5 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 510/2006, 
państwa członkowskie mogą ustanowić na 
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czas określony wiążące przepisy 
regulujące podaż sera korzystającego z 
chronionej nazwy pochodzenia lub 
chronionego oznaczenia geograficznego 
na mocy art. 2 ust. 1 lit. a) i lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 510/2006.
2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, 
muszą być zgodne z warunkami 
określonymi w ust. 4 i są one uzależnione 
od uprzedniego zawarcia porozumienia 
między stronami na danym obszarze 
geograficznym, o którym mowa w art. 4 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) 
nr 510/2006. Takie porozumienie musi 
być zawarte przez co najmniej dwie trzecie 
producentów mleka lub ich 
przedstawicieli produkujących co 
najmniej dwie trzecie mleka surowego 
wykorzystywanego do produkcji sera, o 
którym mowa w ust. 1, oraz, w 
odpowiednich przypadkach, przez co 
najmniej dwie trzecie producentów 
wspomnianego sera, których wielkość 
produkcji odpowiada co najmniej dwóm 
trzecim produkcji tego sera na obszarze 
geograficznym, o którym mowa w art. 4 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) 
nr 510/2006.
3. Na użytek ust. 1, w odniesieniu do sera 
objętego chronionym oznaczeniem 
geograficznym, obszar geograficzny 
pochodzenia mleka surowego, 
wymieniony w specyfikacji produktu 
danego sera, pokrywa się z obszarem 
geograficznym, o którym mowa w art. 4 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) 
nr 510/2006, dotyczącym tego sera.
4. Przepisy, o których mowa w ust. 1:
a) dotyczą jedynie zarządzania dostawami 
danego produktu i mają na celu 
dostosowanie podaży danego sera do 
popytu;
b) dotyczą tylko danego produktu;
c) mogą być wiążące przez nie dłużej niż 
trzy lata, a ich obowiązywanie może zostać 
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przedłużone po tym okresie w następstwie 
złożenia nowego wniosku, o którym mowa 
w ust. 1;
d) nie mogą powodować uszczerbku dla 
handlu produktami innymi niż są objęte 
przepisami, o których mowa w ust. 1;
e) nie odnoszą się do transakcji 
przeprowadzonych po pierwszym 
wprowadzeniu danego sera do obrotu;
f) nie mogą umożliwiać ustalania cen, 
w tym również w przypadku gdy ceny są 
ustalane w charakterze wytycznych lub 
zalecenia;
g) nie mogą uniemożliwiać dostępu do 
znacznej ilości danego produktu, która 
normalnie byłaby dostępna;
h) nie mogą prowadzić do dyskryminacji, 
tworzyć barier dla nowych uczestników 
rynku ani wywierać negatywnego wpływu 
na drobnych producentów;
i) przyczyniają się do podtrzymania 
jakości i/lub rozwoju danego produktu;
j) nie mogą naruszać art. 105a.
5. Przepisy, o których mowa w ust. 1, są 
publikowane w organie promulgacyjnym 
danego państwa członkowskiego.
6. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole w celu zadbania spełnienie 
warunków określonych w ust. 4, 
a w przypadku stwierdzenia przez 
właściwe władze, że warunki te nie są 
spełniane, uchylają przepisy, o których 
mowa w ust. 1.
7. Państwa członkowskie powiadamiają 
niezwłocznie Komisję o przyjętych 
przepisach, o których mowa w ust. 1. 
Komisja informuje państwa członkowskie 
o każdym powiadomieniu o takich 
przepisach.
8. Komisja może w dowolnym czasie 
przyjmować akty wykonawcze nakładające 
na państwo członkowskie obowiązek 
uchylenia przepisów określonych przez to 



AM\915996PL.doc 141/141 PE497.939v01-00

PL

państwo członkowskie zgodnie z ust. 1 
w przypadku stwierdzenia przez Komisję, 
że przepisy te nie są zgodne z warunkami 
określonymi w ust. 4, uniemożliwiają lub 
zakłócają konkurencję na znacznym 
obszarze rynku lub zagrażają wolnemu 
handlowi lub osiągnięciu celów art. 39 
TFUE. 
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje 
się bez zastosowania procedury, o której 
mowa w art. 162 ust. 2 lub 3.

Or. en


