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14.10.2020 A8-0198/242

Poprawka 242
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Anne Sander
w imieniu grupy PPE
Jérémy Decerle
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 e (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 164

Tekst obowiązujący Poprawka

22e) art. 164 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 164 „Artykuł 164

Rozszerzenie przepisów Rozszerzenie przepisów

1. W przypadku gdy uznaną 
organizację producentów, uznane 
zrzeszenie organizacji producentów lub 
uznaną organizację międzybranżową, 
działające na określonym obszarze 
gospodarczym lub obszarach 
gospodarczych państwa członkowskiego, 
uważa się za reprezentatywne dla produkcji 
lub przetwarzania danego produktu lub 
handlu nim, na wniosek tej organizacji 
odnośne państwo członkowskie może 
postanowić, że przez ograniczony okres 
niektóre porozumienia, decyzje podjęte w 
ramach tej organizacji lub jej uzgodnione 
praktyki będą wiążące dla innych 
podmiotów gospodarczych, osób 
fizycznych lub grup, które nie należą do tej 
organizacji lub zrzeszenia, a działają na 

1. W przypadku gdy uznaną 
organizację producentów, uznane 
zrzeszenie organizacji producentów lub 
uznaną organizację międzybranżową, 
działające na określonym obszarze 
gospodarczym lub obszarach 
gospodarczych państwa członkowskiego, 
uważa się za reprezentatywne dla produkcji 
lub przetwarzania danego produktu lub 
handlu nim, na wniosek tej organizacji 
odnośne państwo członkowskie może 
postanowić, że przez ograniczony okres 
niektóre porozumienia, decyzje podjęte w 
ramach tej organizacji lub jej uzgodnione 
praktyki będą wiążące dla innych 
podmiotów gospodarczych, osób 
fizycznych lub grup, które nie należą do tej 
organizacji lub zrzeszenia, a działają na 
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danym obszarze gospodarczym lub 
obszarach gospodarczych.

danym obszarze gospodarczym lub 
obszarach gospodarczych.

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

2. Do celów niniejszej sekcji, „obszar 
gospodarczy” oznacza strefę geograficzną 
utworzoną z przylegających lub 
sąsiadujących ze sobą regionów 
produkcyjnych, w których panują 
jednorodne warunki produkcji i 
wprowadzania do obrotu lub, w przypadku 
produktów o chronionej nazwie 
pochodzenia lub o chronionym 
oznaczeniu geograficznym uznanym na 
mocy prawa unijnego, strefę geograficzną 
określoną w specyfikacji produktu.

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

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

a) odpowiada za następującą część 
produkcji lub przetwarzania danego 
produktu lub produktów lub handlu nimi:

a) odpowiada za następującą część 
produkcji lub przetwarzania danego 
produktu lub produktów lub handlu nimi:

(i) w przypadku organizacji 
producentów w sektorze owoców i warzyw 
– co najmniej 60 %, lub

(i) w przypadku organizacji 
producentów w sektorze owoców i warzyw 
– co najmniej 60 %, lub

(ii) w pozostałych przypadkach – co 
najmniej dwie trzecie, oraz

(ii) w pozostałych przypadkach – co 
najmniej dwie trzecie, oraz

b) w przypadku organizacji 
producentów reprezentuje ponad 50 % 
odnośnych producentów.

b) w przypadku organizacji 
producentów reprezentuje ponad 50 % 
odnośnych producentów.

Jednakże w przypadku organizacji 
międzybranżowych, gdy określenie części 
produkcji lub przetwarzania danego 
produktu lub produktów lub handlu nimi 
stwarza praktyczne trudności, państwo 
członkowskie może ustanowić przepisy 
krajowe dotyczące określenia konkretnego 
poziomu reprezentatywności, o którym 
mowa w akapicie pierwszym lit. a) ppkt 
(ii).

Jednakże w przypadku organizacji 
międzybranżowych, gdy określenie części 
produkcji lub przetwarzania danego 
produktu lub produktów lub handlu nimi 
stwarza praktyczne trudności, państwo 
członkowskie może ustanowić przepisy 
krajowe dotyczące określenia konkretnego 
poziomu reprezentatywności, o którym 
mowa w akapicie pierwszym lit. a) ppkt 
(ii).

W przypadku gdy wniosek o rozszerzenie 
przepisów na inne podmioty gospodarcze 
obejmuje więcej niż jeden obszar 
gospodarczy, organizacja lub zrzeszenie 
muszą wykazać minimalny poziom 

W przypadku gdy wniosek o rozszerzenie 
przepisów na inne podmioty gospodarcze 
obejmuje więcej niż jeden obszar 
gospodarczy, organizacja lub zrzeszenie 
muszą wykazać minimalny poziom 
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reprezentatywności, określony w akapicie 
pierwszym, w odniesieniu do każdej z 
branż, które skupia w każdym z 
reprezentowanych obszarów 
gospodarczych.

reprezentatywności, określony w akapicie 
pierwszym, w odniesieniu do każdej z 
branż, które skupia w każdym z 
reprezentowanych obszarów 
gospodarczych.

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

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

a) sprawozdawczości produkcyjnej i 
rynkowej;

a) sprawozdawczości produkcyjnej i 
rynkowej;

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

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

c) sporządzania znormalizowanych 
umów zgodnych z przepisami unijnymi;

c) sporządzania znormalizowanych 
umów i klauzul dotyczących podziału 
wartości i uczciwego wynagrodzenia 
zgodnych z przepisami unijnymi;

ca) sporządzania standardowych 
umów lub klauzul w sektorze wina, które 
są zgodne z przepisami unijnymi i które 
mogą obejmować okresy płatności dłuższe 
niż 60 dni na zasadzie odstępstwa od art. 3 
ust. 1 dyrektywy (UE) 2019/633, na zakup 
wina luzem w ramach pisemnych umów 
wieloletnich lub umów, które stają się 
wieloletnie, między producentem lub 
wyłącznym dostawcą wina a jego 
bezpośrednim nabywcą, pod warunkiem 
że obowiązywanie klauzul dotyczących 
tych terminów przedłużono do 31 
października 2021 r.;

d) wprowadzania do obrotu; d) wprowadzania do obrotu;

e) ochrony środowiska; e) ochrony środowiska;

f) środków promowania i 
wykorzystywania potencjału produktów;

f) środków promowania i 
wykorzystywania potencjału produktów;

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

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

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

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

i) badań mających na celu poprawę i) badań mających na celu poprawę 
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jakości produktów, jakości produktów,

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

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

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

k) określenia minimalnych norm w 
zakresie pakowania i prezentacji;

l) stosowania kwalifikowanego 
materiału siewnego i monitorowania 
jakości produktu;

l) stosowania kwalifikowanego 
materiału siewnego do produktów 
niewchodzących w zakres rozporządzenia 
(UE) 2018/848 i monitorowania jakości 
produktu;

m) zdrowia zwierząt i zdrowia roślin 
lub bezpieczeństwa żywności;

m) zapobiegania zagrożeniom 
fitosanitarnym, zagrożeniom zdrowia 
zwierząt, bezpieczeństwa żywności i 
środowiska oraz zarządzania nimi, w 
szczególności w drodze stworzenia 
funduszy wspólnego inwestowania lub 
wnoszenie wkładu do takich funduszy;

n) zarządzania produktami 
ubocznymi.

n) zarządzania produktami ubocznymi 
i ich waloryzacji;
na) opracowania, wdrożenia i 
kontrolowania norm technicznych 
umożliwiających precyzyjną ocenę 
właściwości produktu.

Przepisy te nie mogą powodować 
jakiejkolwiek szkody dla innych 
podmiotów gospodarczych w danym 
państwie członkowskim lub w Unii i nie 
mogą powodować żadnego ze skutków 
wymienionych art. 210 ust. 4 ani być 
sprzeczne z obowiązującym prawem Unii 
lub z obowiązującymi przepisami 
krajowymi.

W stosownych przypadkach przepisy te 
obowiązują z zastrzeżeniem 
rozporządzenia (UE) 2018/848. Nie mogą 
przynosić jakiejkolwiek szkody innym 
podmiotom gospodarczym ani 
uniemożliwiać wejścia na rynek nowym 
podmiotom w danym państwie 
członkowskim lub w Unii i nie mogą 
przynosić żadnego ze skutków 
wymienionych w art. 210 ust. 4 ani być 
sprzeczne z obowiązującym prawem Unii 
lub z obowiązującymi przepisami 
krajowymi.

4a. W przypadku gdy Komisja 
przyjmie akt wykonawczy zgodnie z art. 
222 niniejszego rozporządzenia 
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upoważniający do niestosowania art. 101 
ust. 1 TFUE do porozumień i decyzji, o 
których mowa w art. 222 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, zakres tych porozumień i 
decyzji można rozszerzyć na warunkach 
określonych w niniejszym artykule.
4b. W przypadku gdy państwo 
członkowskie rozszerzy przepisy, o których 
mowa w ust. 1, dana organizacja 
zapewnia proporcjonalne środki w celu 
zagwarantowania zgodności z przepisami 
takich porozumień, które stały się 
obowiązkowe w wyniku rozszerzenia.

5. O rozszerzeniu przepisów, o 
którym mowa w ust. 1, informuje się 
podmioty gospodarcze poprzez ich 
opublikowanie w pełnym brzmieniu w 
organie promulgacyjnym danego państwa 
członkowskiego.

5. O rozszerzeniu przepisów, o 
którym mowa w ust. 1, informuje się 
podmioty gospodarcze poprzez ich 
opublikowanie w pełnym brzmieniu w 
organie promulgacyjnym danego państwa 
członkowskiego.

6. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
decyzjach podjętych na mocy niniejszego 
artykułu.

6. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
decyzjach podjętych na mocy niniejszego 
artykułu.”.

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Poprawka 243
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Anne Sander
w imieniu grupy PPE
Jérémy Decerle
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 f (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 167

Tekst obowiązujący Poprawka

22f) artykuł 167 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 167 „Artykuł 167

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

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

1. W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win, w 
tym winogron, moszczu i win, na bazie 
których są wyprodukowane, produkujące 
państwa członkowskie mogą określić 
zasady wprowadzania do obrotu, których 
celem będzie regulowanie podaży, w 
szczególności poprzez decyzje 
podejmowane przez organizacje 
międzybranżowe uznane na mocy art. 157 i 
158.

1. W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win, w 
tym winogron, moszczu i win, na bazie 
których są wyprodukowane, produkujące 
państwa członkowskie mogą określić 
zasady wprowadzania do obrotu, których 
celem będzie regulowanie podaży, w 
szczególności poprzez decyzje 
podejmowane przez organizacje 
międzybranżowe uznane na mocy art. 163a 
i 158.

Zasady takie muszą być proporcjonalne do 
wyznaczonych celów i nie mogą:

Zasady takie muszą być proporcjonalne do 
wyznaczonych celów i nie mogą:

a) odnosić się do jakiejkolwiek a) odnosić się do jakiejkolwiek 
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transakcji po pierwszym wprowadzeniu do 
obrotu danego produktu;

transakcji po pierwszym wprowadzeniu do 
obrotu danego produktu;

b) pozwalać na ustalanie cen, w tym 
jeśli ceny są ustalane jako wskazówka lub 
zalecenie;

b) pozwalać na ustalanie cen, w tym 
jeśli ceny są ustalane jako wskazówka lub 
zalecenie;

c) uniemożliwiać dostępu do znacznej 
części roczników win, które normalnie 
byłyby dostępne;

c) uniemożliwiać dostępu do znacznej 
części roczników win, które normalnie 
byłyby dostępne;

d) pozwalać na odmowę wydania 
krajowych i unijnych zaświadczeń 
wymaganych do wprowadzania win do 
obrotu i ich sprzedaży, w przypadku gdy 
takie wprowadzenie do obrotu jest zgodne 
z tymi zasadami.

d) pozwalać na odmowę wydania 
krajowych i unijnych zaświadczeń 
wymaganych do wprowadzania win do 
obrotu i ich sprzedaży, w przypadku gdy 
takie wprowadzenie do obrotu jest zgodne 
z tymi zasadami.

2. O przepisach, o których mowa w 
ust. 1, należy informować podmioty 
gospodarcze poprzez opublikowanie w 
pełnym brzmieniu w organie 
promulgacyjnym danego państwa 
członkowskiego.

2. O przepisach, o których mowa w 
ust. 1, należy informować podmioty 
gospodarcze poprzez opublikowanie w 
pełnym brzmieniu w organie 
promulgacyjnym danego państwa 
członkowskiego.

3. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
decyzjach podjętych na mocy niniejszego 
artykułu.

3. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
decyzjach podjętych na mocy niniejszego 
artykułu.”.

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Poprawka 244
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 1 – akapit 1 – punkt 22 g (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 172 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22g) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 172a
Rozkład wartości produktu w przypadku 
organizacji międzybranżowych
Z zastrzeżeniem wszelkich konkretnych 
klauzul dotyczących podziału wartości w 
sektorze cukru rolnicy, w tym również 
zrzeszenia rolników, oraz ich pierwszy 
podmiot skupujący, a także jeden lub 
większa liczba podmiotów działających na 
różnych poziomach łańcucha produkcji, 
przetwarzania lub dystrybucji, mogą 
uzgodnić klauzule dotyczące podziału 
wartości, w tym również zysków i strat 
rynkowych, określające sposób, w jaki 
podmioty te dzielą między sobą wszelkie 
wartości związane ze zmianą cen 
odnośnych produktów na odnośnym 
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rynku lub innych rynkach towarowych.”.

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Poprawka 245
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 1 – akapit 1 – punkt 22 h (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 172 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22h) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 172b 
Rozkład wartości produktów o chronionej 
nazwie pochodzenia lub chronionym 
oznaczeniu geograficznym
W przypadku produktów o chronionej 
nazwie pochodzenia lub chronionym 
oznaczeniu geograficznym uznanych na 
mocy prawa unijnego organizacje 
międzybranżowe uznane na mocy art. 157 
mogą przyjąć przepisy dotyczące rozkładu 
wartości pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi na różnych etapach 
produkcji oraz, w stosownych 
przypadkach, przetwarzania i 
wprowadzania do obrotu, w związku z 
czym mogą, na zasadzie odstępstwa od art. 
101 ust. 1 TFUE, wystąpić z wnioskiem o 
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rozszerzenie w oparciu o art. 164 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia.
Takie rozszerzone porozumienia, decyzje 
lub uzgodnione praktyki są 
proporcjonalne do wyznaczonych celów i 
nie mogą:
a) obejmować ustalania cen 
produktów końcowych sprzedawanych 
konsumentom;
b) nie eliminują konkurencji w 
odniesieniu do znacznej części danych 
produktów;
c) w znaczący sposób naruszają 
równowagę między poszczególnymi 
etapami łańcucha wartości danego 
sektora.”.

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Poprawka 246
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Anne Sander
w imieniu grupy PPE
Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew
Petros Kokkalis
w imieniu grupy GUE/NGL
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE

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 26 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Część IV – rozdział I – artykuł 206 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 206a
Odsprzedaż ze stratą
1. Produkty rolne z sektora 
wymienionego w art. 1 ust. 2 nie są 
odsprzedawane ze stratą.
2. W uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie mogą zezwolić na 
zwolnienia z ust. 1 w przypadkach, gdy 
odsprzedaż produktów rolnych ze strata 
ma na celu uniknięcie marnotrawienia 
żywności.
Aby zapewnić równe warunki działania, 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 227; akty te uzupełniałyby 
to rozporządzenie i zostałyby w nich 
określone kryteria zwolnień dotyczących 
odpadów żywności, o których mowa 
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w ust. 1.
3. Na potrzeby niniejszego artykułu:
a) „odsprzedaż ze stratą” oznacza 
sprzedaż produktów rolnych poniżej ceny 
zakupu netto, która jest rozumiana jako 
cena zakupu zgodnie z fakturą, 
powiększona o koszty transportu i podatki 
nałożone na transakcję oraz 
pomniejszona o proporcjonalną część 
wszystkich korzyści finansowych 
przyznanych nabywcy przez dostawcę;
b) „odpady żywności” oznaczają 
wszelką żywność zdefiniowaną w art. 2 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, 
która stała się odpadami.”;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Poprawka 247
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Anne Sander
w imieniu grupy PPE
Jérémy Decerle
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 26 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 220

Tekst obowiązujący Poprawka

26b) art. 220 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 220 „Artykuł 220

Środki dotyczące chorób zwierząt i utrata 
zaufania konsumentów spowodowana 
zagrożeniami dla zdrowia ludzi, zdrowia 
zwierząt lub zdrowia roślin

Środki dotyczące chorób zwierząt i roślin 
oraz szkodników atakujących rośliny, a 
także utrata zaufania konsumentów 
spowodowana zagrożeniami zdrowia ludzi, 
zdrowia zwierząt lub zdrowia roślin

1. Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze przyjmujące nadzwyczajne 
środki wsparcia rynku dotkniętego 
trudnościami w celu uwzględnienia:

1. Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze przyjmujące nadzwyczajne 
środki wsparcia rynku dotkniętego 
trudnościami w celu uwzględnienia:

a) ograniczeń dla handlu wewnątrz 
Unii i z państwami trzecimi, które to 
ograniczenia mogą wynikać ze stosowania 
środków zwalczania rozprzestrzeniania się 
chorób zwierząt; oraz

a) ograniczeń handlu wewnątrz Unii i 
handlu z państwami trzecimi, które to 
ograniczenia mogą wynikać ze stosowania 
środków zwalczania rozprzestrzeniania się 
chorób zwierząt lub rozprzestrzeniania się 
chorób roślin i atakujących je szkodników 
oraz

b) poważnych zakłóceń na rynku b) poważnych zakłóceń na rynku 
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bezpośrednio związanych z utratą zaufania 
konsumentów spowodowaną zagrożeniami 
dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub 
zdrowia roślin oraz ryzykiem chorób.

bezpośrednio związanych z utratą zaufania 
konsumentów spowodowaną zagrożeniami 
dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub 
zdrowia roślin oraz ryzykiem chorób.

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 229 ust. 2;

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 229 ust. 2;

2. Środki przewidziane w ust. 1 mają 
zastosowanie do któregokolwiek spośród 
następujących sektorów:

2. Środki przewidziane w ust. 1 mają 
zastosowanie do wszystkich pozostałych 
produktów rolnych, za wyjątkiem tych 
wymienionych w załączniku I część XXIV 
sekcja 2.

a) wołowiny i cielęciny;
b) mleka i przetworów mlecznych;
c) wieprzowiny;
d) baraniny i koziny;
e) jaja;
f) mięsa drobiowego.
Środki przewidziane w ust. 1 akapit 
pierwszy lit. b), związane z utratą zaufania 
konsumentów spowodowaną 
zagrożeniami dla zdrowia publicznego lub 
zdrowia roślin, mają zastosowanie 
również do wszelkich innych produktów 
rolnych z wyjątkiem wymienionych w 
załączniku I część XXIV sekcja 2.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych w trybie pilnym, o 
którym mowa w art. 228, rozszerzających 
wykaz produktów zawarty w pierwszych 
dwóch akapitach niniejszego ustępu.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych w trybie pilnym, o 
którym mowa w art. 228, rozszerzających 
wykaz produktów, o którym mowa w 
pierwszym akapicie.

3. Środki przewidziane w ust. 1 
podejmowane są na wniosek 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

3. Środki przewidziane w ust. 1 
podejmowane są na wniosek 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

4. Środki przewidziane w ust. 1 akapit 
pierwszy lit. a) mogą być podejmowane 
tylko, jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie szybko zastosowało środki 
zdrowotne i weterynaryjne w celu 
wyeliminowania choroby, oraz jedynie w 
zakresie i przedziale czasowym 
niezbędnym do wsparcia odnośnego rynku.

4. Środki przewidziane w ust. 1 akapit 
pierwszy lit. a) mogą być podejmowane 
tylko, jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie szybko zastosowało środki 
zdrowotne, weterynaryjne i fitosanitarne 
w celu wyeliminowania choroby oraz aby 
monitorować, kontrolować i eliminować 
rozprzestrzenianie się szkodników, oraz 



AM\1215893PL.docx PE658.378v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

jedynie w zakresie i przedziale czasowym 
niezbędnym do wsparcia odnośnego rynku.

5. Unia zapewnia częściowe 
finansowanie środków przewidzianych 
w ust. 1 odpowiadające 50 % wydatków 
poniesionych przez państwa członkowskie.

5. Unia zapewnia częściowe 
finansowanie środków przewidzianych 
w ust. 1 odpowiadające 50 % wydatków 
poniesionych przez państwa członkowskie.

Jednakże w odniesieniu do sektorów 
wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów 
mlecznych, wieprzowiny oraz baraniny i 
koziny Unia zapewnia częściowe 
finansowanie odpowiadające 60 % takich 
wydatków, jeżeli wydatki te poniesiono 
w związku ze zwalczaniem pryszczycy.

Jednakże w odniesieniu do sektorów 
wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów 
mlecznych, wieprzowiny oraz baraniny i 
koziny Unia zapewnia częściowe 
finansowanie odpowiadające 60 % takich 
wydatków, jeżeli wydatki te poniesiono 
w związku ze zwalczaniem pryszczycy.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy producenci mają 
swój udział w wydatkach ponoszonych 
przez państwa członkowskie, nie 
powodowało to zakłóceń konkurencji 
między producentami w różnych 
państwach członkowskich.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby w przypadku gdy producenci mają 
swój udział w wydatkach ponoszonych 
przez państwa członkowskie, nie 
powodowało to zakłóceń konkurencji 
między producentami w różnych 
państwach członkowskich.”.

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/248

Poprawka 248
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 1 – akapit 1 – punkt 26 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 222 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26c) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 222a 
Monitorowanie zakłóceń na rynku i plany 
zarządzania nimi
1. W celu osiągnięcia celów WPR 
określonych w art. 39 TFUE, w 
szczególności celu szczegółowego, jakim 
jest stabilizacja rynku, o której jest mowa 
w art. 1a lit. b) niniejszego 
rozporządzenia, Komisja opracowuje 
plany monitorowania zakłóceń na rynku i 
zarządzania nimi, w których to planach 
zostanie zdefiniowana jej strategia 
interwencji dla każdego produktu rolnego, 
o którym mowa w art. 1 niniejszego 
rozporządzenia.
2. Komisja opiera strategię 
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interwencji na pracach unijnego 
obserwatorium produktów rolnych, o 
którym mowa w art. 218a, a także na 
mechanizmie wczesnego ostrzegania 
przewidzianym w art. 218b.
3. W przypadku zakłóceń na rynku 
Komisja skutecznie i terminowo 
wprowadza środki nadzwyczajne, o 
których mowa w rozdziale I część V, w 
stosownych przypadkach w uzupełnieniu 
do środków interwencji rynkowej, o 
których mowa w części II tytuł I, z myślą o 
szybkim przywróceniu równowagi na 
danym rynku, a jednocześnie aby 
zapewnić najodpowiedniejszą reakcję dla 
każdego sektora, w którym wystąpiły 
zakłócenia.
4. Komisja opracowuje ramy 
wykonania, które umożliwią 
sprawozdawczość, monitorowanie oraz 
ocenę monitorowania zakłóceń rynku, 
oraz plany zarządzania w trakcie ich 
wdrażania.
5. Do 30 listopada każdego roku 
Komisja publikuje sprawozdanie roczne z 
realizacji planów monitorowania zakłóceń 
na rynku i zarządzania nimi, a także 
ulepszeń swej strategii interwencji.
Co roku Komisja przedstawia 
sprawozdanie roczne Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie; celem 
sprawozdania jest ocena skuteczności 
planu pod względem jego wpływu, 
wydajności, skuteczności i spójności 
narzędzi przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, a także ocena 
wykorzystania przez Komisję jej 
uprawnień oraz budżetu w odniesieniu do 
monitorowania zakłóceń na rynku, 
zapobiegania im i zarządzania nimi.”.

Or. en


