
AM\1215878PL.docx PE658.378

PL Zjednoczona w różnorodności PL

14.10.2020 A8-0198/232

Poprawka 232
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Anne Sander
w imieniu grupy PPE
Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR
Petros Kokkalis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0198/2019
Eric Andrieu
Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych 
rozporządzeń
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 16

Tekst obowiązujący Poprawka

3a) art. 16 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 16 „Artykuł 16

Zasady ogólne dotyczące zbywania 
publicznych zapasów interwencyjnych

Zasady ogólne dotyczące zbywania 
publicznych zapasów interwencyjnych

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

1. Zbywanie 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, oraz

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

c) zapewnić zgodność z 
zobowiązaniami wynikającymi z umów 
międzynarodowych zawartych zgodnie z 
TFUE.

c) zapewnić zgodność z 
zobowiązaniami wynikającymi z umów 
międzynarodowych zawartych zgodnie z 
TFUE.

2. Zbywanie produktów zakupionych 
w ramach interwencji publicznej może 

2. Zbywanie produktów zakupionych 
w ramach interwencji publicznej może 
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odbyć się przez udostępnienie ich w 
ramach programu dystrybucji żywności 
wśród osób najbardziej potrzebujących w 
Unii określonego w odpowiednim unijnym 
akcie prawnym. W takich przypadkach 
wartość księgowa takich produktów 
odpowiada poziomowi odpowiednich 
ustalonych cen interwencyjnych, o których 
mowa w art. 14 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

odbyć się przez udostępnienie ich w 
ramach programu dystrybucji żywności 
wśród osób najbardziej potrzebujących w 
Unii określonego w odpowiednim unijnym 
akcie prawnym. W takich przypadkach 
wartość księgowa takich produktów 
odpowiada poziomowi odpowiednich 
ustalonych cen interwencyjnych, o których 
mowa w art. 14 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

2a. Państwa członkowskie informują 
Komisję, które przedsiębiorstwa korzystają 
z interwencji publicznej oraz skupują 
zapasy pochodzące z interwencji 
publicznej.

3. Co roku Komisja podaje do 
wiadomości publicznej zasady, na jakich 
produkty zakupione w ramach interwencji 
publicznej zostały sprzedane w ciągu 
poprzedniego roku.

3. Co roku Komisja podaje do 
wiadomości publicznej zasady, na jakich 
produkty zakupione w ramach interwencji 
publicznej zostały zakupione, w 
stosownych przypadkach, lub sprzedane w 
ciągu poprzedniego roku. Informacje te 
obejmują dane identyfikacyjne 
przedsiębiorstw, odnośne wielkości oraz 
ceny kupna i sprzedaży.”;

Or. en
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Poprawka 233
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Anne Sander
w imieniu grupy PPE

w imieniu grupy Renew
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR
Petros Kokkalis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0198/2019
Eric Andrieu
Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych 
rozporządzeń
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 68

Tekst obowiązujący Poprawka

5a) art. 68 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 68 „Artykuł 68

Przepisy przejściowe Przepisy przejściowe

1. Prawa do sadzenia przyznane 
producentom zgodnie z art. 85h, 85i lub 
85k rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
przed dniem 31 grudnia 2015 r., których ci 
producenci nie wykorzystali i które w tym 
dniu nie utraciły jeszcze ważności, mogą 
zostać od dnia 1 stycznia 2016 r. 
przekształcone w zezwolenia na 
warunkach określonych w niniejszym 
rozdziale.

1. Prawa do sadzenia przyznane 
producentom zgodnie z art. 85h, 85i lub 
85k rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
przed dniem 31 grudnia 2015 r., których ci 
producenci nie wykorzystali i które w tym 
dniu nie utraciły jeszcze ważności, mogą 
zostać od dnia 1 stycznia 2016 r. 
przekształcone w zezwolenia na 
warunkach określonych w niniejszym 
rozdziale.

Takie przekształcenie odbywa się na 
wniosek tych producentów złożony przed 
dniem 31 grudnia 2015 r. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 

Takie przekształcenie odbywa się na 
wniosek tych producentów złożony przed 
dniem 31 grudnia 2015 r. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
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umożliwieniu producentom składania 
takich wniosków o przekształcenie praw do 
sadzenia w zezwolenia do dnia 31 grudnia 
2020 r.

umożliwieniu producentom składania 
takich wniosków o przekształcenie praw do 
sadzenia w zezwolenia do dnia 31 grudnia 
2020 r.

1a. Po 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskiej mają możliwość – do 31 
grudnia 2025 r. – dokonania ponownego 
przydziału obszarów objętych prawami do 
sadzenia, które nie zostały przekształcone 
w zezwolenia, zgodnie z art. 66.

2. Zezwolenia udzielone na mocy ust. 
1 mają taki sam okres ważności co prawa 
do sadzenia, o których mowa w ust. 1. 
Jeżeli zezwolenia te nie zostaną 
wykorzystane, ich ważność kończy się 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r. lub, 
w przypadku gdy dane państwo 
członkowskie podjęło decyzję, o której 
mowa w ust. 1 akapit drugi, najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Zezwolenia udzielone na mocy ust. 
1 i 1a mają taki sam okres ważności co 
prawa do sadzenia, o których mowa w ust. 
1. Jeżeli zezwolenia te nie zostaną 
wykorzystane, ich ważność kończy się 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r. lub, 
w przypadku gdy dane państwo 
członkowskie podjęło decyzję, o której 
mowa w ust. 1 akapit drugi, najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2028 r.

3. Obszary objęte zezwoleniami 
udzielonymi na mocy ust. 1 nie są wliczane 
do celów art. 63.

3. Obszary objęte zezwoleniami 
udzielonymi na mocy ust. 1 nie są wliczane 
do celów art. 63.”;

Or. en



AM\1215878PL.docx PE658.378

PL Zjednoczona w różnorodności PL

14.10.2020 A8-0198/234

Poprawka 234
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Anne Sander
w imieniu grupy PPE

w imieniu grupy Renew
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR
Petros Kokkalis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0198/2019
Eric Andrieu
Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych 
rozporządzeń
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 75

Tekst obowiązujący Poprawka

5b) art. 75 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 75 „Artykuł 75

Ustanawianie i treść Ustanawianie i treść

1. Normy handlowe mogą mieć 
zastosowanie do jednego lub większej 
liczby następujących sektorów i 
produktów:

1. Normy handlowe mogą mieć 
zastosowanie do jednego lub większej 
liczby następujących sektorów i 
produktów:

a) oliwa z oliwek i oliwki stołowe; a) oliwa z oliwek i oliwki stołowe;

b) owoców i warzyw; b) owoców i warzyw;

c) przetworzone produkty z owoców i 
warzyw;

c) przetworzone produkty z owoców i 
warzyw;

d) bananów; d) bananów;

e) żywych roślin; e) żywych roślin;

f) jaja; f) jaja;
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g) mięsa drobiowego; g) mięsa drobiowego;

h) tłuszczów do smarowania 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

h) tłuszczów do smarowania 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

i) chmiel. i) chmiel;
ia) ryż;
ib) mleka i przetworów mlecznych;
ic) miód i produkty pszczelarskie;
id) wołowiny i cielęciny;
ie) baraniny;
if) wieprzowiny;
ig) konopie.

2. Aby uwzględnić oczekiwania 
konsumentów oraz poprawić warunki 
ekonomiczne produkcji i wprowadzania do 
obrotu, a także jakość produktów rolnych 
objętych ust. 1 i 4 niniejszego artykułu, 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
zgodnie z art. 227 aktów delegowanych 
dotyczących norm handlowych w podziale 
na sektory lub produkty 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, rozwoju 
odpowiednich norm międzynarodowych 
oraz zapobiegania powstawaniu przeszkód 
dla tworzenia innowacyjnych produktów.

2. Aby uwzględnić oczekiwania 
konsumentów oraz poprawić warunki 
ekonomiczne produkcji i wprowadzania do 
obrotu, a także jakość produktów rolnych 
objętych ust. 1 i 4 niniejszego artykułu, 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
zgodnie z art. 227 aktów delegowanych 
dotyczących norm handlowych w podziale 
na sektory lub produkty 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, rozwoju 
odpowiednich norm międzynarodowych 
oraz zapobiegania powstawaniu przeszkód 
dla tworzenia innowacyjnych produktów.

3. Bez uszczerbku dla art. 26 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1169/2011 normy 
handlowe, o których mowa w ust. 1, mogą 
dotyczyć co najmniej jednego 
z następujących wymogów określonych na 
podstawie sektora lub produktu i opartych 
na cechach charakterystycznych każdego 
sektora, potrzebie uregulowania 
wprowadzania do obrotu oraz na 
warunkach określonych w ust. 5 
niniejszego artykułu:

3. Bez uszczerbku dla art. 26 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1169/2011 normy 
handlowe, o których mowa w ust. 1, mogą 
dotyczyć co najmniej jednego 
z następujących wymogów określonych na 
podstawie sektora lub produktu i opartych 
na cechach charakterystycznych każdego 
sektora, potrzebie uregulowania 
wprowadzania do obrotu oraz na 
warunkach określonych w ust. 5 
niniejszego artykułu:

a) definicji technicznych, oznaczeń i 
opisów handlowych dotyczących sektorów 

a) definicji technicznych, oznaczeń i 
opisów handlowych dotyczących sektorów 
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innych niż określone w art. 78; innych niż określone w art. 78;

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

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

d) prezentacji, etykietowania 
związanego z obowiązkowymi normami 
handlowymi, opakowania, zasad 
stosowanych w stosunku do zakładów 
pakowania, oznakowania, roku zbioru oraz 
użycia szczególnych określeń, bez 
uszczerbku dla art. 92–123;

d) prezentacji, etykietowania 
związanego z obowiązkowymi normami 
handlowymi, opakowania, zasad 
stosowanych w stosunku do zakładów 
pakowania, oznakowania, roku zbioru oraz 
użycia szczególnych określeń, bez 
uszczerbku dla art. 92–123;

e) kryteriów takich jak wygląd, 
konsystencja, budowa, właściwości 
produktu i procentowa zawartość wody;

e) kryteriów takich jak wygląd, 
konsystencja, budowa, właściwości 
produktu i procentowa zawartość wody;

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 
zaawansowanych systemów 
zrównoważonej produkcji;

g) rodzaju działalności rolnej i metod 
produkcji, w tym praktyk enologicznych, 
praktyk w zakresie żywienia zwierząt i 
zaawansowanych systemów 
zrównoważonej produkcji;

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

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

i) częstotliwości odbioru, dostawy, 
ochrony i przygotowania, metody i 
temperatury konserwowania, 
przechowywania i transportu;

i) częstotliwości odbioru, dostawy, 
ochrony i przygotowania, metody i 
temperatury konserwowania, 
przechowywania i transportu;

j) miejsca produkcji lub pochodzenia, 
z wyjątkiem mięsa drobiowego i tłuszczów 
do smarowania;

j) miejsca produkcji lub pochodzenia;

k) ograniczeń w odniesieniu do 
stosowania niektórych substancji i praktyk;

k) ograniczeń w odniesieniu do 
stosowania niektórych substancji i praktyk;

l) szczególnego wykorzystania; l) szczególnego wykorzystania;

m) warunków regulujących zbywanie, 
posiadanie, obrót i wykorzystywanie 
produktów niespełniających norm 
handlowych przyjętych na podstawie ust. 1 
lub definicji, oznaczeń i opisów 

m) warunków regulujących zbywanie, 
posiadanie, obrót i wykorzystywanie 
produktów niespełniających norm 
handlowych przyjętych na podstawie ust. 1 
lub definicji, oznaczeń i opisów 
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handlowych, o których mowa w art. 78, jak 
również warunków regulujących zbywanie 
produktów ubocznych.

handlowych, o których mowa w art. 78, jak 
również warunków regulujących zbywanie 
produktów ubocznych;
ma) dobrostanu zwierząt.

4. Oprócz ust. 1, normy handlowe 
mogą mieć zastosowanie do sektora wina. 
Ust. 3 lit. f), g), h), k) i m) stosuje się do 
sektora wina.

4. Oprócz ust. 1, normy handlowe 
mogą mieć zastosowanie do sektora wina. 
Ust. 3 lit. f), g), h), k) i m) stosuje się do 
sektora wina.

5. Normy handlowe w odniesieniu do 
sektorów i produktów przyjęte na 
podstawie ust. 1 niniejszego artykułu 
ustanawia się bez uszczerbku dla art. 84–
88 oraz załącznika IX; normy te 
uwzględniają:

5. Normy handlowe w odniesieniu do 
sektorów i produktów przyjęte na 
podstawie ust. 1 niniejszego artykułu 
ustanawia się bez uszczerbku dla art. 84–
88 oraz załącznika IX; normy te 
uwzględniają:

a) specyfikę danego produktu; a) specyfikę danego produktu;

b) konieczność zapewnienia 
warunków ułatwiających wprowadzenie 
produktów do obrotu;

b) konieczność zapewnienia 
warunków ułatwiających wprowadzenie 
produktów do obrotu;

c) interes producentów polegający na 
przekazywaniu informacji o 
właściwościach produktu i produkcji oraz 
interes 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;

c) interes producentów polegający na 
przekazywaniu informacji o 
właściwościach produktu i produkcji oraz 
interes 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) dostępne metody określania cech 
fizycznych, chemicznych i 
organoleptycznych produktów;

d) dostępne metody określania cech 
fizycznych, chemicznych i 
organoleptycznych produktów;

e) standardowe zalecenia przyjęte 
przez organy międzynarodowe;

e) standardowe zalecenia przyjęte 
przez organy międzynarodowe;

f) potrzebę związaną z zachowaniem 
naturalnych i podstawowych właściwości 
produktów oraz z unikaniem 
wprowadzania istotnych zmian w składzie 
danego produktu.

f) potrzebę związaną z zachowaniem 
naturalnych i podstawowych właściwości 
produktów oraz z unikaniem 
wprowadzania istotnych zmian w składzie 
danego produktu.

6. W celu uwzględnienia oczekiwań 
konsumentów oraz potrzeby poprawy 

6. W celu uwzględnienia oczekiwań 
konsumentów oraz potrzeby poprawy 
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warunków gospodarczych produkcji, 
wprowadzania do obrotu oraz jakości 
produktów rolnych, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania zgodnie z 
art. 227 aktów delegowanych w celu 
zmiany wykazu sektorów, o którym mowa 
w ust. 1. Takie akty delegowane są ściśle 
ograniczone do wykazanych potrzeb 
wynikających ze zmieniającego się popytu 
konsumpcyjnego, postępu technicznego 
lub konieczności unowocześnienia 
produkcji, a Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące tych aktów, w którym zawiera 
ocenę, w szczególności, potrzeb 
konsumentów, kosztów i obciążeń 
administracyjnych dla podmiotów 
gospodarczych, w tym wpływu na rynek 
wewnętrzny i na handel międzynarodowy, 
oraz korzyści dla producentów i 
konsumenta końcowego.

warunków gospodarczych produkcji, 
wprowadzania do obrotu oraz jakości 
produktów rolnych, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania zgodnie z 
art. 227 aktów delegowanych w celu 
zmiany wykazu sektorów, o którym mowa 
w ust. 1. Takie akty delegowane są ściśle 
ograniczone do wykazanych potrzeb 
wynikających ze zmieniającego się popytu 
konsumpcyjnego, postępu technicznego 
lub konieczności unowocześnienia 
produkcji, a Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące tych aktów, w którym zawiera 
ocenę, w szczególności, potrzeb 
konsumentów, kosztów i obciążeń 
administracyjnych dla podmiotów 
gospodarczych, w tym wpływu na rynek 
wewnętrzny i na handel międzynarodowy, 
oraz korzyści dla producentów i 
konsumenta końcowego.”
(Przypis nr 27 do ust. 3 pozostaje bez 
zmian.)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/235

Poprawka 235
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Anne Sander
w imieniu grupy PPE

w imieniu grupy Renew
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR
Petros Kokkalis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0198/2019
Eric Andrieu
Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych 
rozporządzeń
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 93

Tekst obowiązujący Poprawka

9) art. 9 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 93 „Artykuł 93

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. 92 ust. 1, spełniającego następujące 
wymogi:

a) „nazwa pochodzenia” oznacza 
nazwę regionu, określonego miejsca lub, w 
wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych 
przypadkach, państwa, bądź nazwę 
tradycyjnie używaną w danym miejscu, 
służącą do opisu produktu, o którym mowa 
w art. 92 ust. 1:

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

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

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

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

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

(iii) jego produkcja odbywa się na tym 
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. 92 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. 92 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 tego obszaru geograficznego;

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

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

(iii) jego produkcja odbywa się na tym 
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.

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) podlegały procedurze obejmowania 
ochroną nazw pochodzenia i oznaczeń 
geograficznych, określonej w niniejszej 
podsekcji.

d) podlegały procedurze obejmowania 
ochroną nazw pochodzenia i oznaczeń 
geograficznych, określonej w niniejszej 
podsekcji.

3. Nazwy pochodzenia i oznaczenia 
geograficzne, w tym odnoszące się do 
obszarów geograficznych w państwach 

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

trzecich, kwalifikują się do ochrony w Unii 
na podstawie przepisów określonych w 
niniejszej podsekcji.

4. Produkcja, o której mowa w ust. 1 
lit. a) ppkt (iii), obejmuje wszystkie 
działania od zbioru winogron do 
zakończenia procesów winiarskich, z 
wyjątkiem procesów poprodukcyjnych.

4. Produkcja, o której mowa w ust. 1 
lit. a) ppkt (iii), obejmuje wszystkie 
działania od zbioru winogron do 
zakończenia procesów winiarskich, z 
wyjątkiem procesów poprodukcyjnych.

5. Do celu stosowania ust. 1 lit. b) 
ppkt (ii) maksymalnie 15 % winogron, 
które może pochodzić spoza 
wyznaczonego obszaru, musi pochodzić z 
państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego, w którym położony jest ten 
obszar.

5. Do celu stosowania ust. 1 lit. b) 
ppkt (ii) maksymalnie 15 % winogron, 
które może pochodzić spoza 
wyznaczonego obszaru, musi pochodzić z 
państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego, w którym położony jest ten 
obszar.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Poprawka 236
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Anne Sander
w imieniu grupy PPE

w imieniu grupy Renew
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR
Petros Kokkalis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0198/2019
Eric Andrieu
Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych 
rozporządzeń
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 94

Tekst obowiązujący Poprawka

10) art. 94 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 94 „Artykuł 94

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:

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 

2. Specyfikacja produktu umożliwia 
zainteresowanym stronom kontrolę 
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odpowiednich warunków produkcji 
dotyczącej nazwy pochodzenia lub 
oznaczenia geograficznego. Specyfikacja 
produktu obejmuje co najmniej:

odpowiednich warunków produkcji 
dotyczącej nazwy pochodzenia lub 
oznaczenia geograficznego. Specyfikacja 
produktu obejmuje co najmniej:

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

b) opis wina lub win: b) opis wina lub win:

(i) w odniesieniu do nazwy 
pochodzenia – najważniejsze analityczne i 
organoleptyczne cechy charakterystyczne;

(i) w odniesieniu do nazwy 
pochodzenia – najważniejsze analityczne i 
organoleptyczne cechy charakterystyczne;

(ii) w odniesieniu do oznaczenia 
geograficznego – najważniejsze 
analityczne cechy charakterystyczne oraz 
ocenę lub oznaczenie jego 
organoleptycznych cech 
charakterystycznych;

(ii) w odniesieniu do oznaczenia 
geograficznego – najważniejsze 
analityczne cechy charakterystyczne oraz 
ocenę lub oznaczenie jego 
organoleptycznych cech 
charakterystycznych;

c) w stosownych przypadkach - 
szczególne praktyki enologiczne stosowane 
przy produkcji wina lub win, a także 
stosowne ograniczenia obowiązujące w 
przypadku produkcji tego wina lub tych 
win;

c) w stosownych przypadkach - 
szczególne praktyki enologiczne stosowane 
przy produkcji wina lub win, a także 
stosowne ograniczenia obowiązujące w 
przypadku produkcji tego wina lub tych 
win;

d) wytyczenie granic danego obszaru 
geograficznego;

d) wytyczenie granic danego obszaru 
geograficznego;

e) maksymalną wydajność z hektara; e) maksymalną wydajność z hektara;

f) wskazanie odmiany lub odmian 
winorośli, z których otrzymywane jest 
wino lub wina;

f) wskazanie odmiany lub odmian 
winorośli, z których otrzymywane jest 
wino lub wina;

g) szczegóły określające związek, o 
którym mowa w lit. a) ppkt (i) lub, w 
stosownych przypadkach, w art. 93 ust. 1 
lit. b) ppkt (i);

g) szczegóły określające następujące 
związki:

(i) w odniesieniu do chronionej 
nazwy pochodzenia – związek między 
jakością lub cechami charakterystycznymi 
produktu a środowiskiem geograficznym 
oraz opis czynników naturalnych i 
ludzkich w tym środowisku 
geograficznym, o którym mowa w art. 93 
ust. 1 lit. a) ppkt (i);
(ii) w odniesieniu do chronionego 
oznaczenia geograficznego – związek 
między określoną jakością, reputacją lub 
inną cechą charakterystyczną produktu a 
pochodzeniem geograficznym, o którym 
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mowa w art. 93 ust. 1 lit. b) ppkt (i);
ga) w stosownych przypadkach wkład 
w zrównoważony rozwój;

h) mające zastosowanie wymogi 
ustanowione w prawodawstwie unijnym 
lub krajowym lub, w przypadku gdy tak 
przewidziały państwa członkowskie, przez 
organizację zarządzającą chronioną nazwą 
pochodzenia lub chronionym oznaczeniem 
geograficznym przy uwzględnieniu faktu, 
że wymogi te powinny być obiektywne, 
niedyskryminacyjne i zgodne z prawem 
Unii;

h) mające zastosowanie wymogi 
ustanowione w prawodawstwie unijnym 
lub krajowym lub, w przypadku gdy tak 
przewidziały państwa członkowskie, przez 
organizację zarządzającą chronioną nazwą 
pochodzenia lub chronionym oznaczeniem 
geograficznym przy uwzględnieniu faktu, 
że wymogi te powinny być obiektywne, 
niedyskryminacyjne i zgodne z prawem 
Unii;

i) nazwę i adres organów lub 
jednostek dokonujących kontroli zgodności 
z wymogami specyfikacji produktu oraz 
ich szczegółowe zadania.

i) nazwę i adres organów lub 
jednostek dokonujących kontroli zgodności 
z wymogami specyfikacji produktu oraz 
ich szczegółowe zadania.

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

3. W przypadku gdy wniosek o 
objęcie ochroną dotyczy obszaru 
geograficznego w państwie trzecim, oprócz 
elementów przewidzianych w ust. 1 i 2 
zawiera on dowód, że dana nazwa jest 
chroniona w jej państwie pochodzenia.”;

Or. en



AM\1215878PL.docx PE658.378

PL Zjednoczona w różnorodności PL

14.10.2020 A8-0198/237

Poprawka 237
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Anne Sander
w imieniu grupy PPE

w imieniu grupy Renew
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR
Petros Kokkalis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0198/2019
Eric Andrieu
Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych 
rozporządzeń
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 105

Tekst obowiązujący Poprawka

14a) art. 105 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 105 „Artykuł 105

Zmiany w specyfikacji produktu Zmiany w specyfikacji produktu

Wnioskodawca spełniający warunki 
ustanowione w art. 95 może wystąpić o 
zatwierdzenie zmiany w 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. 94 
ust. 2 akapit drugi lit. d). Wnioski 
zawierają opis i uzasadnienie zmian, o 
które się występuje.

1. Wnioskodawca spełniający warunki 
ustanowione w art. 95 może wystąpić o 
zatwierdzenie zmiany w 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. 94 
ust. 2 akapit drugi lit. d). Wnioski 
zawierają opis i uzasadnienie zmian, o 
które się występuje.

1a. Zmiany w specyfikacji produktu 
klasyfikuje się w ramach dwóch kategorii 



AM\1215878PL.docx PE658.378

PL Zjednoczona w różnorodności PL

z uwagi na ich wagę: zmiany wymagające 
przeprowadzenia procedury zgłaszania 
sprzeciwu na poziomie Unii (zmiany na 
poziomie Unii) oraz zmiany wprowadzane 
na poziomie państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego (zmiany standardowe).
Zmianę uznaje się za zmianę na poziomie 
Unii, gdy:
a) polega ona na zmianie w 
chronionej nazwie pochodzenia lub 
chronionym oznaczeniu geograficznym;
b) polega ona na zmianie, skreśleniu 
lub dodaniu kategorii produktów sektora 
wina, o której mowa w załączniku VII 
część II;
c) będzie ona mogła potencjalnie 
unieważnić związek, o którym mowa w 
art. 93 ust. 1 lit. a) ppkt (i) lub lit. b) ppkt 
(i);
d) wiąże się ona z dalszymi 
ograniczeniami przy wprowadzaniu 
produktu do obrotu.
Wnioski o zmiany na poziomie Unii 
składane przez państwa trzecie lub przez 
producentów z państw trzecich muszą 
zawierać dowód, że wnioskowana zmiana 
jest zgodna z obowiązującymi w danych 
państwach trzecich przepisami 
dotyczącymi ochrony nazw pochodzenia 
lub oznaczeń geograficznych.
Wszelkie inne zmiany uznaje się za 
zmiany standardowe.
1b. Zmiana tymczasowa jest zmianą 
standardową dotyczącą tymczasowej 
zmiany specyfikacji produktu wynikającej 
z nałożenia obowiązkowych środków 
sanitarnych i fitosanitarnych przez organy 
publiczne lub związanej z katastrofami 
naturalnymi lub niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi formalnie 
uznanymi przez właściwe organy
1c. W przypadku zmiany warunków 
produkcji dotyczących winorośli 
przeznaczonych do produkcji chronionej 
nazwy pochodzenia, istniejące winorośle 
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nadal objęte są prawem do produkcji 
chronionej nazwy pochodzenia przez 
okres określony w specyfikacji produktu, 
najpóźniej do momentu wykarczowania.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/238

Poprawka 238
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Anne Sander
w imieniu grupy PPE

w imieniu grupy Renew
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR
Petros Kokkalis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0198/2019
Eric Andrieu
Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych 
rozporządzeń
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 153

Tekst obowiązujący Poprawka

22a) art. 153 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 153 „Artykuł 153

Uznawanie organizacji producentów Uznawanie organizacji producentów

1. W statucie organizacji producentów 
wymaga się od producentów będących jej 
członkami w szczególności:

1. W statucie organizacji producentów 
wymaga się od producentów będących jej 
członkami w szczególności:

a) stosowania przepisów przyjętych 
przez organizację producentów 
dotyczących sprawozdawczości 
produkcyjnej, produkcji, wprowadzania do 
obrotu i ochrony środowiska;

a) stosowania przepisów przyjętych 
przez organizację producentów 
dotyczących sprawozdawczości 
produkcyjnej, produkcji, wprowadzania do 
obrotu i ochrony środowiska;

b) przynależności, z tytułu 
wytwarzania określonego produktu w 
danym gospodarstwie, do tylko jednej 
organizacji producentów; jednakże 
państwa członkowskie mogą wprowadzić 
odstępstwo od tego warunku w należycie 

b) przynależności, z tytułu 
wytwarzania określonego produktu w 
danym gospodarstwie, do tylko jednej 
organizacji producentów;
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uzasadnionych przypadkach, gdy 
producenci będący członkami posiadają 
dwie różne jednostki produkcyjne 
znajdujące się na różnych obszarach 
geograficznych;
c) dostarczania informacji 
wymaganych przez organizację 
producentów do celów statystycznych.

c) dostarczania informacji 
wymaganych przez organizację 
producentów do celów statystycznych.

Państwa członkowskie mogą jednak 
odstąpić od stosowania akapitu 
pierwszego lit. b) w należycie 
uzasadnionych przypadkach:
(i) jeżeli producenci będący 
członkami posiadają dwie różne jednostki 
produkcyjne znajdujące się na różnych 
obszarach geograficznych, lub
(ii) jeżeli organizacja producentów 
uznana na mocy art. 152, do której 
producenci już należą, podjęła 
demokratyczną decyzję, zgodnie z ust. 2 
lit. c), o umożliwieniu producentom 
będącym członkami członkostwa w drugiej 
uznanej organizacji producentów na 
następujących warunkach:
– producenci będący członkami 
posiadają dany produkt przeznaczony do 
różnych zastosowań, a podstawowa 
organizacja producentów, do której 
producenci już należą, nie oferuje rynków 
zbytu dla drugiego zastosowania danego 
produktu zamierzonego przez 
producentów; lub
– w przeszłości producenci będący 
członkami organizacji producentów 
zobowiązali się do dostarczenia części 
swoich produktów, w drodze umów lub 
członkostwa w spółdzielniach, do kilku 
innych nabywców, i przynajmniej jeden z 
tych nabywców staje się uznaną 
organizacją producentów.

2. W statucie organizacji producentów 
przewiduje się ponadto:

2. W statucie organizacji producentów 
przewiduje się ponadto:

a) procedury określania, 
przyjmowania i zmiany przepisów, o 
których mowa w ust. 1 lit. a);

a) procedury określania, 
przyjmowania i zmiany przepisów, o 
których mowa w ust. 1 lit. a);
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b) zobowiązanie członków do 
wpłacania składek potrzebnych do 
finansowania organizacji producentów;

b) zobowiązanie członków do 
wpłacania składek potrzebnych do 
finansowania organizacji producentów;

c) przepisy umożliwiające 
producentom będącym członkami 
demokratyczną kontrolę ich organizacji i 
jej decyzji;

c) przepisy umożliwiające 
producentom będącym członkami 
demokratyczną kontrolę ich organizacji i 
jej decyzji, a także sprawozdań 
finansowych i budżetów;

d) kary za naruszenie obowiązków 
określonych w statucie, w szczególności za 
nieuiszczenie składek lub naruszenie zasad 
ustalonych przez organizację producentów;

d) kary za naruszenie obowiązków 
określonych w statucie, w szczególności za 
nieuiszczenie składek lub naruszenie zasad 
ustalonych przez organizację producentów;

e) zasady przyjmowania nowych 
członków, w szczególności minimalny 
okres członkostwa, który nie może 
wynosić mniej niż rok;

e) zasady przyjmowania nowych 
członków, w szczególności minimalny 
okres członkostwa, który nie może 
wynosić mniej niż rok;

f) zasady prowadzenia rachunkowości 
i opracowywania budżetu niezbędne dla 
funkcjonowania organizacji.

f) zasady prowadzenia rachunkowości 
i opracowywania budżetu niezbędne dla 
funkcjonowania organizacji.

2a. Statut organizacji producentów 
może również stanowić – w przypadku gdy 
organizacja producentów jest 
odpowiedzialna za sprzedaż niektórych 
lub wszystkich produktów swoich 
producentów będących członkami oraz w 
przypadku braku przeniesienia własności 
produktów przez producentów będących 
członkami na organizację producentów – 
że producenci będący członkami mogą 
nawiązywać kontakty z nabywcami, z 
wyjątkiem w kwestiach związanych z ceną 
lub wielkością sprzedaży tych produktów.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do 
organizacji producentów w sektorze mleka 
i przetworów mlecznych.

3. Ust. 1, 2 i 2a nie mają zastosowania 
do organizacji producentów w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych.

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/239

Poprawka 239
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Anne Sander
w imieniu grupy PPE

w imieniu grupy Renew
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR
Petros Kokkalis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0198/2019
Eric Andrieu
Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych 
rozporządzeń
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 157

Tekst obowiązujący Poprawka

22b) art. 157 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 157 „Artykuł 157

Organizacje międzybranżowe Organizacje międzybranżowe

1. Państwa członkowskie mogą, na 
wniosek, uznawać organizacje 
międzybranżowe z konkretnych sektorów 
wymienionych w art. 1 ust. 2, które:

1. Państwa członkowskie mogą, na 
wniosek, uznawać organizacje 
międzybranżowe z konkretnych sektorów 
wymienionych w art. 1 ust. 2, które:

a) składają się z przedstawicieli 
obszarów działalności gospodarczej 
związanej z produkcją oraz z co najmniej 
jednym z następujących etapów łańcucha 
dostaw: przetwórstwem lub handlem, w 
tym dystrybucją, produktami jednego lub 
większej liczby sektorów;

a) składają się z przedstawicieli 
obszarów działalności gospodarczej 
związanej z produkcją oraz z co najmniej 
jednym z następujących etapów łańcucha 
dostaw: przetwórstwem lub handlem, w 
tym dystrybucją, produktami jednego lub 
większej liczby sektorów;

b) powstały z inicjatywy wszystkich 
lub niektórych tworzących je organizacji 

b) powstały z inicjatywy wszystkich 
lub niektórych tworzących je organizacji 
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lub zrzeszeń; lub zrzeszeń;

c) dążą do określonego celu 
uwzględniającego interesy ich członków 
oraz konsumentów, który może obejmować 
w szczególności jeden z następujących 
celów:

c) dążą do określonego celu 
uwzględniającego interesy wszystkich 
swoich członków oraz konsumentów, który 
może obejmować w szczególności jeden z 
następujących celów:

(i) poprawa znajomości oraz 
przejrzystości produkcji i rynku, w tym 
poprzez publikację zagregowanych 
danych statystycznych na temat kosztów 
produkcji, cen, włączając w to w 
stosownych przypadkach wskaźniki cen, 
wielkości i czasu trwania zawartych 
wcześniej umów oraz poprzez dostarczanie 
analiz potencjalnego przyszłego rozwoju 
sytuacji na rynku na poziomie 
regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym;

(i) poprawa znajomości oraz 
przejrzystości produkcji i rynku przez:

publikację i/lub udostępnianie 
zagregowanych danych statystycznych na 
temat kosztów produkcji, cen, włączając w 
to w stosownych przypadkach wskaźniki 
cen, wielkości i czas trwania zawartych 
wcześniej umów, a także dane o marżach 
nakładanych na różnych etapach 
łańcucha dostaw;
– dostarczanie analiz potencjalnego 
przyszłego rozwoju sytuacji na rynku na 
poziomie regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym;

(ii) przewidywanie potencjału 
produkcyjnego oraz rejestrowanie cen 
rynkowych pochodzących ze źródeł 
publicznych;

(ii) przewidywanie potencjału 
produkcyjnego oraz rejestrowanie cen 
rynkowych pochodzących ze źródeł 
publicznych;

(iii) pomoc w lepszej koordynacji 
sposobu, w jaki produkty są wprowadzane 
do obrotu, w szczególności poprzez 
badania rynku i analizy rynkowe;

(iii) pomoc w lepszej koordynacji 
sposobu, w jaki produkty są wprowadzane 
do obrotu, w szczególności poprzez 
badania rynku i analizy rynkowe;

(iv) poszukiwanie potencjalnych 
rynków eksportowych;

(iv) poszukiwanie potencjalnych 
rynków eksportowych;

(v) bez uszczerbku dla w art. 148 i 168 
sporządzanie znormalizowanych 
formularzy umów zgodnych z przepisami 
Unii dotyczącymi sprzedaży produktów 
rolnych podmiotom skupującym lub 

(v) bez uszczerbku dla w art. 148 i 168 
sporządzanie znormalizowanych 
formularzy umów zgodnych z przepisami 
Unii dotyczącymi sprzedaży produktów 
rolnych podmiotom skupującym lub 



AM\1215878PL.docx PE658.378

PL Zjednoczona w różnorodności PL

dostawy produktów przetworzonych do 
dystrybutorów i sprzedawców 
detalicznych, z uwzględnieniem potrzeby 
zapewnienia sprawiedliwych warunków 
konkurencji i uniknięcia zakłóceń rynku;

dostawy produktów przetworzonych do 
dystrybutorów i sprzedawców 
detalicznych, z uwzględnieniem potrzeby 
zapewnienia sprawiedliwych warunków 
konkurencji i uniknięcia zakłóceń rynku. 
Znormalizowane formularze umów, o 
których mowa powyżej, mogą obejmować 
co najmniej dwa przedsiębiorstwa 
działające na różnym poziomie łańcucha 
produkcji, przetwarzania lub dystrybucji 
oraz zawierają odpowiednie i łatwo 
zrozumiałe wskaźniki i indeksy 
gospodarcze oraz metody obliczania 
końcowej ceny, oparte na odpowiednich 
kosztach produkcji i ich zmianach oraz do 
nich się odnoszące, a także uwzględnia się 
w nich kategorie produktów i różne 
możliwości rynkowe w tym zakresie, 
wskaźniki wyceny produktów, ceny 
produktów rolnych lub spożywczych 
obserwowane na rynkach i wahania tych 
cen oraz kryteria dotyczące składu, 
jakości, identyfikowalności i treści 
specyfikacji produktu;

(vi) pełniejsze wykorzystanie 
potencjału produktów, w tym na poziomie 
rynków zbytu, oraz opracowywanie 
inicjatyw mających zwiększyć 
konkurencyjność i innowacyjność 
gospodarczą;

(vi) pełniejsze wykorzystanie 
potencjału produktów, w tym na poziomie 
rynków zbytu, oraz opracowywanie 
inicjatyw mających zwiększyć 
konkurencyjność i innowacyjność 
gospodarczą;

(vii) dostarczanie informacji i 
prowadzenie badań niezbędnych do 
wprowadzania innowacji, racjonalizacji i 
usprawnienia produkcji oraz dostosowania 
jej – a w stosownym przypadku także 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu – 
pod kątem produktów bardziej 
odpowiadających wymaganiom rynku oraz 
gustom i oczekiwaniom konsumentów, w 
szczególności w odniesieniu do jakości 
produktu, w tym specyfiki produktów o 
chronionej nazwie pochodzenia lub o 
chronionym oznaczeniu geograficznym, i 
ochrony środowiska;

(vii) dostarczanie informacji i 
prowadzenie badań niezbędnych do 
wprowadzania innowacji, racjonalizacji i 
usprawnienia produkcji oraz dostosowania 
jej – a w stosownym przypadku także 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu – 
pod kątem produktów bardziej 
odpowiadających wymaganiom rynku oraz 
gustom i oczekiwaniom konsumentów, w 
szczególności w odniesieniu do jakości 
produktu, w tym specyfiki produktów o 
chronionej nazwie pochodzenia lub o 
chronionym oznaczeniu geograficznym, i 
ochrony środowiska, działania na rzecz 
klimatu, zdrowia i dobrostanu zwierząt;

(viii) poszukiwanie sposobów 
ograniczenia stosowania środków ochrony 

(viii) poszukiwanie sposobów 
ograniczenia stosowania środków ochrony 
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zdrowia zwierząt lub środków ochrony 
roślin, poprawa zarządzania innymi 
środkami produkcji, zapewnienie jakości 
produktów oraz ochrony gleby i wody, 
promowania bezpieczeństwa żywności, 
zwłaszcza dzięki identyfikowalności 
produktów, oraz poprawa zdrowia i 
dobrostanu zwierząt;

zdrowia zwierząt lub środków ochrony 
roślin, poprawa zarządzania innymi 
środkami produkcji, zapewnienie jakości 
produktów oraz ochrony gleby i wody, 
promowania bezpieczeństwa żywności, 
zwłaszcza dzięki identyfikowalności 
produktów, oraz poprawa zdrowia i 
dobrostanu zwierząt;

(ix) rozwijanie metod i instrumentów 
służących podniesieniu jakości produktów 
na wszystkich etapach produkcji oraz, w 
stosownych przypadkach, przetwarzania i 
wprowadzania do obrotu;

(ix) rozwijanie metod i instrumentów 
służących podniesieniu jakości produktów 
na wszystkich etapach produkcji oraz, w 
stosownych przypadkach, przetwarzania i 
wprowadzania do obrotu;

(x) prowadzenie wszelkich działań 
mających na celu utrzymanie, ochronę i 
promowanie rolnictwa ekologicznego oraz 
nazw pochodzenia, znaków jakości i 
oznaczeń geograficznych;

(x) prowadzenie wszelkich działań 
mających na celu utrzymanie, ochronę i 
promowanie rolnictwa ekologicznego oraz 
nazw pochodzenia, znaków jakości i 
oznaczeń geograficznych;

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

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

(xii) zachęcanie do zdrowej i 
odpowiedzialnej konsumpcji produktów w 
ramach rynku wewnętrznego informowanie 
o szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją;

(xii) zachęcanie do zdrowej i 
odpowiedzialnej konsumpcji produktów w 
ramach rynku wewnętrznego informowanie 
o szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją;

(xiii) wspieranie konsumpcji lub 
przekazywanie informacji dotyczących 
produktów na rynku wewnętrznym i 
rynkach zewnętrznych;

(xiii) wspieranie konsumpcji lub 
przekazywanie informacji dotyczących 
produktów na rynku wewnętrznym i 
rynkach zewnętrznych;

(xiv) branie udziału w gospodarowaniu 
produktami ubocznymi i odpadami oraz 
przyczynianie się do zmniejszania ilości 
odpadów.

(xiv) branie udziału w gospodarowaniu 
produktami ubocznymi i opracowywaniu 
inicjatyw w celu ich waloryzacji oraz 
przyczynianie się do zmniejszania ilości 
odpadów;

(xv) ustanawianie klauzul dotyczących 
podziału wartości w rozumieniu art. 172a, 
w tym również zysków i strat, 
określających sposób, w jaki organizacje 
te dzielą między sobą wszelkie wartości 
związane ze zmianą cen odnośnych 
produktów na odnośnym rynku lub innych 
rynkach towarowych;

(xv) ustanawianie zasad dystrybucji 
wartości między podmiotami w łańcuchu 
wartości, w tym  klauzul dotyczących 
podziału wartości, w tym również zysków 
i strat, określających sposób, w jaki dzielą 
między sobą wszelkie wartości związane 
ze zmianą cen odnośnych produktów na 
odnośnym rynku lub innych rynkach 
towarowych. Zasady te mogą przybrać 
formę znormalizowanych klauzul 
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dotyczących podziału wartości w 
rozumieniu art. 172a lub zawierać bądź 
odnosić się do wskaźników 
ekonomicznych, takich jak odnośne koszty 
produkcji i wprowadzania do obrotu oraz 
ich zmiany, ceny produktów rolnych i 
spożywczych rejestrowane na danych 
rynkach i ich zmiany, a także ilości, skład, 
jakość, identyfikowalność lub 
przestrzeganie danych produktów, a także 
uwzględniają koszty produkcji;
(xva) ustanawianie znormalizowanych 
klauzul dotyczących uczciwego 
wynagrodzenia kosztów poniesionych 
przez rolników za spełnianie 
pozaprawnych wymogów dotyczących 
środowiska, klimatu, zdrowia zwierząt, 
dobrostanu zwierząt, w tym metod 
obliczania tych kosztów;

(xvi) wdrażanie działań dotyczących 
zapobiegania i zarządzania w dziedzinie 
zdrowia zwierząt, ochrony roślin i ryzyk 
środowiskowych.

(xvi) promowanie i wdrażanie działań 
dotyczących zapobiegania, kontroli i 
zarządzania w dziedzinie zdrowia zwierząt, 
ochrony roślin i ryzyk środowiskowych w 
tym poprzez ustanowienie funduszy 
wspólnego inwestowania i zarządzanie 
nimi lub poprzez wnoszenie wkładu do 
takich funduszy, z których wypłaca się 
rolnikom rekompensaty finansowe z 
tytułu kosztów i strat gospodarczych 
wynikających z promowania i wdrażania 
takich środków;
(xvia) przyczynianie się do większej 
przejrzystości w stosunkach handlowych 
między poszczególnymi elementami 
łańcucha, zwłaszcza za sprawą 
opracowywania, wdrażania i 
kontrolowania przestrzegania norm 
technicznych przez przedsiębiorców danej 
branży.

1a. Państwa członkowskie mogą, na 
wniosek, podjąć więcej niż jedną decyzję 
w sprawie uznania w przypadku 
organizacji międzybranżowej działającej w 
kilku sektorach, o których mowa w art. 1 
ust. 2, pod warunkiem że dana organizacja 
międzybranżowa spełnia warunki, o 
których mowa w ust. 1 oraz, w stosownych 

1a. Państwa członkowskie mogą, na 
wniosek, podjąć więcej niż jedną decyzję 
w sprawie uznania w przypadku 
organizacji międzybranżowej działającej w 
kilku sektorach, o których mowa w art. 1 
ust. 2, pod warunkiem że dana organizacja 
międzybranżowa spełnia warunki, o 
których mowa w ust. 1 oraz, w stosownych 
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przypadkach, w ust. 3, w odniesieniu do 
każdego sektora, dla którego występuje 
ona o uznanie.

przypadkach, w ust. 3, w odniesieniu do 
każdego sektora, dla którego występuje 
ona o uznanie.

2. W należycie uzasadnionych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
zadecydować na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminacyjnych kryteriów, że 
warunek określony w art. 158 ust. 1 lit. c) 
jest spełniony poprzez ograniczenie liczby 
organizacji międzybranżowych na 
poziomie regionalnym lub krajowym, 
jeżeli jest to przewidziane w przepisach 
krajowych obowiązujących przed dniem 1 
stycznia 2014 r. oraz w przypadku gdy nie 
wpływa to negatywnie na właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

2. W należycie uzasadnionych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
zadecydować na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminacyjnych kryteriów, że 
warunek określony w art. 158 ust. 1 lit. c) 
jest spełniony poprzez ograniczenie liczby 
organizacji międzybranżowych na 
poziomie regionalnym lub krajowym, 
jeżeli jest to przewidziane w przepisach 
krajowych obowiązujących przed dniem 1 
stycznia 2014 r. oraz w przypadku gdy nie 
wpływa to negatywnie na właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w 
odniesieniu do sektora mleka i 
przetworów mlecznych państwa 
członkowskie mogą uznać organizacje 
międzybranżowe, które:
a) formalnie wystąpiły o uznanie i 
zrzeszają przedstawicieli obszarów 
działalności gospodarczej związanych z 
produkcją mleka surowego oraz 
związanych z przynajmniej jednym z 
następujących elementów łańcucha 
dostaw: przetwarzanie produktów sektora 
mleka i przetworów mlecznych lub handel 
nimi, w tym ich dystrybucja;
b) zostały utworzone z inicjatywy 
wszystkich lub niektórych przedstawicieli, 
o których mowa w lit. a);
c) prowadzą, w jednym regionie Unii 
lub większej ich liczbie, z uwzględnieniem 
interesów członków tych organizacji 
międzybranżowych oraz interesów 
konsumentów jedno lub większą liczbę 
następujących działań:
(i) poprawa znajomości oraz 
przejrzystości produkcji i rynku, w tym 
poprzez publikację danych statystycznych 
na temat cen, wielkości i czasu trwania 
zawartych wcześniej umów na dostawy 
mleka surowego oraz poprzez 
dostarczanie analiz potencjalnego 
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przyszłego rozwoju sytuacji na rynku na 
poziomie regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym;
(ii) pomoc w lepszej koordynacji 
sposobu, w jaki produkty sektora mleka i 
przetworów mlecznych są wprowadzane 
do obrotu, w szczególności poprzez 
badania rynku i analizy rynkowe;
(iii) promowanie spożycia mleka i 
przetworów mlecznych na rynku 
wewnętrznym i zewnętrznym oraz 
dostarczanie informacji na ten temat;
(iv) poszukiwanie potencjalnych 
rynków eksportowych;
(v) sporządzanie standardowych 
zgodnych z przepisami Unii wzorów umów 
sprzedaży mleka surowego nabywcom lub 
dostarczania przetworzonych produktów 
dystrybutorom i sprzedawcom detalicznym 
z uwzględnieniem potrzeby osiągnięcia 
warunków uczciwej konkurencji i 
unikania zakłóceń na rynku;
(vi) udzielanie informacji i 
prowadzenie badań niezbędnych do 
dostosowania produkcji na korzyść 
produktów lepiej dopasowanych do 
wymogów rynkowych oraz gustów i 
oczekiwań klientów, w szczególności w 
odniesieniu do jakości produktów i 
ochrony środowiska;
(vii) utrzymywanie i rozwój potencjału 
produkcyjnego sektora mleczarskiego, 
między innymi dzięki promowaniu 
innowacji i wspieraniu programów w 
zakresie badań stosowanych i rozwoju, 
aby w pełni wykorzystać cały potencjał 
mleka i przetworów mlecznych, zwłaszcza 
z myślą o tworzeniu produktów mających 
wartość dodaną, które będą 
atrakcyjniejsze dla konsumentów;
(viii) poszukiwanie sposobów 
ograniczenia stosowania środków ochrony 
zdrowia zwierząt, poprawa zarządzania 
innymi środkami produkcji oraz poprawa 
bezpieczeństwa żywności i zdrowia 
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zwierząt;
(ix) rozwijanie metod i instrumentów 
służących podniesieniu jakości produktów 
na wszystkich etapach produkcji i 
wprowadzania do obrotu;
(x) wykorzystywanie potencjału i 
ochrona oraz promowanie rolnictwa 
ekologicznego, jak również produkcja 
produktów z nazwami pochodzenia, 
znakami jakości i oznaczeniami 
geograficznymi; oraz
(xi) promowanie zintegrowanej 
produkcji oraz innych metod produkcji 
korzystnych dla środowiska.

(Ustęp 3 i wszystkie jego akapity zostają 
skreślone w niniejszej poprawce.)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/240

Poprawka 240
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Anne Sander
w imieniu grupy PPE

w imieniu grupy Renew
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR
Petros Kokkalis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0198/2019
Eric Andrieu
Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych 
rozporządzeń
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 158

Tekst obowiązujący Poprawka

22c) art. 158 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 158 „Artykuł 158

Uznawanie organizacji międzybranżowych Uznawanie organizacji międzybranżowych

1. Państwa członkowskie mogą 
uznawać organizacje międzybranżowe, 
które wystąpiły o takie uznanie, pod 
warunkiem że organizacje te:

1. Państwa członkowskie mogą 
uznawać organizacje międzybranżowe, 
które wystąpiły o takie uznanie, pod 
warunkiem że organizacje te:

a) spełniają wymogi określone w art. 
157;

a) spełniają wymogi określone w art. 
157;

b) prowadzą działalność w jednym lub 
większej liczbie regionów na danym 
terytorium;

b) prowadzą działalność w jednym lub 
większej liczbie regionów na danym 
terytorium;

c) mają znaczący udział w 
działalności gospodarczej, o której mowa 
w art. 157 ust. 1 lit. a);

c) mają znaczący udział w 
działalności gospodarczej, o której mowa 
w art. 157 ust. 1 lit. a);

ca) gwarantują zrównoważoną 
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reprezentację etapów łańcucha dostaw, 
o którym mowa w art. 157 ust. 1 lit. a);

d) same nie biorą udziału w produkcji, 
przetwórstwie lub handlu produktami, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych w 
art. 162.

d) same nie biorą udziału w produkcji, 
przetwórstwie lub handlu produktami, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych w 
art. 162.

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, że organizacje międzybranżowe, 
które zostały uznane na mocy prawa 
krajowego przed dniem 1 stycznia 2014 r. i 
które spełniają warunki określone w ust. 1 
niniejszego artykułu, będą uznawane za 
organizacje międzybranżowe na mocy art. 
157.

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, że organizacje międzybranżowe, 
które zostały uznane na mocy prawa 
krajowego przed dniem 1 stycznia 2014 r. i 
które spełniają warunki określone w ust. 1 
niniejszego artykułu, będą uznawane za 
organizacje międzybranżowe na mocy art. 
157.

3. Organizacje międzybranżowe, które 
zostały uznane na mocy prawa krajowego 
przed dniem 1 stycznia 2014 r., lecz które 
nie spełniają warunków określonych w ust. 
1 niniejszego artykułu, mogą nadal 
kontynuować działalność na mocy prawa 
krajowego do dnia 1 stycznia 2015 r.

3. Organizacje międzybranżowe, które 
zostały uznane na mocy prawa krajowego 
przed dniem 1 stycznia 2014 r., lecz które 
nie spełniają warunków określonych w ust. 
1 niniejszego artykułu, mogą nadal 
kontynuować działalność na mocy prawa 
krajowego do dnia 1 stycznia 2015 r.

4. Państwa członkowskie mogą uznać 
organizacje międzybranżowe ze 
wszystkich sektorów istniejące przed 
dniem 1 stycznia 2014 r., niezależnie od 
tego, czy zostały one uznane na ich 
wniosek, czy ustanowione na mocy prawa, 
nawet jeżeli nie spełniają warunku 
określonego w art. 157 ust. 1 lit. b) lub art. 
157 ust. 3 lit. b).

4. Państwa członkowskie mogą uznać 
organizacje międzybranżowe ze 
wszystkich sektorów istniejące przed 
dniem 1 stycznia 2014 r., niezależnie od 
tego, czy zostały one uznane na ich 
wniosek, czy ustanowione na mocy prawa, 
nawet jeżeli nie spełniają warunku 
określonego w art. 157 ust. 1 lit. b) lub art. 
157 ust. 3 lit. b).

5. Przy uznawaniu organizacji 
międzybranżowej zgodnie z ust. 1 lub ust. 
2 państwa członkowskie:

5. Przy uznawaniu organizacji 
międzybranżowej zgodnie z ust. 1 lub ust. 
2 państwa członkowskie:

a) w terminie czterech miesięcy od 
złożenia wniosku wraz ze wszystkimi 
odpowiednimi dokumentami 
uzupełniającymi decydują o tym, czy 
dokonać uznania; wniosek ten składa się w 
państwie członkowskim, w którym 
organizacja ma siedzibę;

a) w terminie czterech miesięcy od 
złożenia wniosku wraz ze wszystkimi 
odpowiednimi dokumentami 
uzupełniającymi decydują o tym, czy 
dokonać uznania; wniosek ten składa się w 
państwie członkowskim, w którym 
organizacja ma siedzibę;

b) w ustalonych przez siebie 
odstępach czasu przeprowadzają kontrole, 
aby sprawdzić, czy uznane organizacje 
międzybranżowe spełniają warunki 
dotyczące ich uznania;

b) w ustalonych przez siebie 
odstępach czasu przeprowadzają kontrole, 
aby sprawdzić, czy uznane organizacje 
międzybranżowe spełniają warunki 
dotyczące ich uznania;
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c) w przypadku niestosowania się do 
przepisów niniejszego rozdziału lub 
nieprawidłowości we wdrażaniu środków 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu nakładają na te organizacje 
mające zastosowanie kary, które określają, 
a w razie konieczności decydują czy 
uznanie powinno zostać cofnięte;

c) w przypadku niestosowania się do 
przepisów niniejszego rozdziału lub 
nieprawidłowości we wdrażaniu środków 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu nakładają na te organizacje 
mające zastosowanie kary, które określają, 
a w razie konieczności decydują czy 
uznanie powinno zostać cofnięte;

d) cofają uznanie, jeżeli wymogi i 
warunki uznania przewidziane w 
niniejszym artykule nie są już spełnione;

d) cofają uznanie, jeżeli wymogi i 
warunki uznania przewidziane w 
niniejszym artykule nie są już spełnione;

e) informują Komisję do dnia 31 
marca każdego roku o każdej decyzji o 
przyznaniu, odmowie lub cofnięciu 
uznania podjętej w poprzednim roku 
kalendarzowym.

e) informują Komisję do dnia 31 
marca każdego roku o każdej decyzji o 
przyznaniu, odmowie lub cofnięciu 
uznania podjętej w poprzednim roku 
kalendarzowym.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/241

Poprawka 241
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Anne Sander
w imieniu grupy PPE

w imieniu grupy Renew
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR
Petros Kokkalis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0198/2019
Eric Andrieu
Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych 
rozporządzeń
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 163 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22d) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 163a

Uznawanie organizacji 
międzybranżowych w sektorze wina
1. Państwa członkowskie mogą, na 
wniosek, uznać organizacje 
międzybranżowe na szczeblu krajowym 
lub na szczeblu obszaru produkcji w 
odniesieniu do produktów sektora wina, 
pod warunkiem że organizacje te:
a) składają się z przedstawicieli 
obszarów działalności gospodarczej 
związanej z produkcją oraz z co najmniej 
jednym z następujących etapów łańcucha 
dostaw: przetwórstwem lub handlem, w 
tym dystrybucją produktów;
b) spełniają wymogi określone w art. 
157 lit. b) i c).
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W przypadku produktów o chronionej 
nazwie pochodzenia lub chronionym 
oznaczeniu geograficznym uznanych na 
mocy prawa Unii przedstawiciele 
obszarów działalności gospodarczej, o 
których mowa w akapicie pierwszym lit. 
a), mogą obejmować wnioskodawców, o 
których mowa w art. 95.
2. Korzystając z możliwości 
uznawania organizacji międzybranżowych 
w sektorze wina zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu, stosuje się 
odpowiednio art. 158.”;

Or. en


