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15.10.2020 A8-0198/256

Poprawka 256
Anne Sander
w imieniu grupy PPE
Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D

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
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Lepsze gospodarowanie glebą w 
uprawie winorośli wymaga przedłużenia 
zezwoleń na nowe nasadzenia z trzech do 
sześciu lat, jak miało to miejsce w 
przypadku poprzedniego rozporządzenia w 
sprawie prawa do ponownego sadzenia. 
Opóźnienie stosowania zezwolenia na 
nowe nasadzenia mogłoby pozytywnie 
wpłynąć na środowisko, ponieważ gleba 
mogłaby odpocząć, a zamiast stosować 
środki chemiczne, można by 
wyeliminować bakterie i wirusy w drodze 
naturalnego procesu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu lepsze gospodarowanie glebą w uprawie winorośli, dzięki przedłużeniu 
zezwoleń na nowe nasadzenia z trzech do ośmiu lat, jak miało to miejsce w przypadku 
poprzedniego rozporządzenia w sprawie prawa do ponownego sadzenia. Opóźnienie 
stosowania zezwolenia na nowe nasadzenia mogłoby pozytywnie wpłynąć na środowisko, 
ponieważ gleba mogłaby odpocząć, a bakterie i wirusy – zamiast środkami chemicznymi – 
można by wyeliminować drogą naturalną.
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15.10.2020 A8-0198/257

Poprawka 257
Anne Sander
w imieniu grupy PPE
Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

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 4 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

ba) art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Państwa członkowskie, które chcą 
skorzystać z programu pomocy 
ustanowionego zgodnie z ust. 1 (zwanego 
dalej „programem dla szkół”) i 
wnioskujące o odpowiednią pomoc unijną, 
traktują na zasadzie priorytetu – przy 
uwzględnieniu uwarunkowań krajowych – 
dystrybucję produktów z jednej lub obu 
poniższych grup:

„3. Państwa członkowskie, które chcą 
skorzystać z programu pomocy 
ustanowionego zgodnie z ust. 1 (zwanego 
dalej „programem dla szkół”) i 
wnioskujące o odpowiednią pomoc unijną, 
prowadzą – przy uwzględnieniu 
uwarunkowań krajowych – dystrybucję 
produktów z jednej lub obu poniższych 
grup:

a) owoce i warzywa oraz świeże produkty 
sektora bananów;

a) w przypadku owoców i warzyw:

b) mleko spożywcze i jego odmiany 
bezlaktozowe.

(i) priorytetowo owoce i warzywa oraz 
świeże produkty sektora bananów;
(ii) przetworzone produkty z owoców i 
warzyw;
b) w przypadku mleka i przetworów 
mlecznych:
(i) mleko spożywcze i jego odmiany 
bezlaktozowe;
(ii) ser, twaróg, jogurt i inne 
sfermentowane lub zakwaszone przetwory 
mleczne bez dodatku środków 
aromatyzujących, owoców, orzechów lub 
kakao.”;
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101)

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uproszczenie wdrażania programu „Owoce, warzywa i mleko w 
szkole” w państwach członkowskich, co umożliwi dzieciom odkrywanie różnorodności 
europejskich produktów rolnych i rolno-spożywczych i/lub zaspokojenie szczególnych potrzeb 
żywieniowych dzieci na danym terytorium.
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15.10.2020 A8-0198/258

Poprawka 258
Anne Sander
w imieniu grupy PPE

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 4 – litera b b (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

bb) skreśla się art. 23 ust. 4
4. Niezależnie od ust. 3, w celu 
propagowania spożywania konkretnych 
produktów lub w odpowiedzi na 
szczególne potrzeby żywieniowe dzieci na 
ich terytorium, państwa członkowskie 
mogą przewidzieć dystrybucję produktów z 
jednej lub obu poniższych grup:

“

a) przetworzonych produktów z owoców i 
warzyw – jako uzupełnienie produktów, o 
których mowa w ust. 3 lit. a);

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101)

Uzasadnienie

Poprawka ma charakter techniczny i jest powiązana z poprawką złożoną do art. 23 ust. 3, 
która ma na celu uproszczenie wdrażania programu „Owoce, warzywa i mleko w szkole” 
w państwach członkowskich oraz umożliwienie dzieciom odkrywania różnorodności 
europejskich produktów rolnych i rolno-spożywczych i/lub zaspokojenie szczególne potrzeb 
żywieniowych dzieci na danym terytorium.



AM\1215874PL.docx PE658.378v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

15.10.2020 A8-0198/259

Poprawka 259
Anne Sander
w imieniu grupy PPE
Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D

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 4 – litera b c (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) w art. 23 dodaje się ust. 8a w 
brzmieniu:
8a. Państwa członkowskie – jeżeli jest to 
uzasadnione przez organy krajowe 
odpowiedzialne za zdrowie i żywienie – 
mogą przewidzieć w swojej strategii 
krajowej, że produkty, o których mowa w 
ust. 3 i 5 niniejszego artykułu, są 
rozprowadzane w szkołach w tym samym 
czasie co zwykłe posiłki szkolne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uproszczenie wdrażania programu „Owoce, warzywa i mleko 
w szkole” w państwach członkowskich oraz umożliwienie dystrybucji odpowiednich 
produktów rolnych i rolno-spożywczych , o ile jest to uzasadnione przez organy krajowe 
odpowiedzialne za zdrowie i żywienie.
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15.10.2020 A8-0198/260

Poprawka 260
Anne Sander
w imieniu grupy PPE
Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

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 4 – litera b d (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23 – ustęp 11

Tekst obowiązujący Poprawka

bd) art. 23 ust. 11 otrzymuje 
brzmienie:

11. Państwa członkowskie dokonują 
wyboru produktów przeznaczonych do 
dystrybucji lub do objęcia towarzyszącymi 
środkami edukacyjnymi na podstawie 
obiektywnych kryteriów, wśród których 
znajduje się co najmniej jedno z 
poniższych: zdrowie i względy 
środowiskowe, sezonowość, różnorodność 
oraz dostępność lokalnych lub 
regionalnych produktów, przy czym w 
miarę możliwości priorytet przyznaje się 
produktom pochodzącym z Unii. Państwa 
członkowskie mogą zachęcać w 
szczególności do zakupu produktów 
lokalnych lub regionalnych, produktów 
ekologicznych, w krótkich łańcuchach 
dostaw lub z korzyściami dla środowiska 
oraz, w stosownych przypadkach, 
produktów uznanych w ramach systemów 
jakości ustanowionych w rozporządzeniu 
(UE) nr 1151/2012.

„11. Państwa członkowskie dokonują 
wyboru produktów przeznaczonych do 
dystrybucji lub do objęcia towarzyszącymi 
środkami edukacyjnymi na podstawie 
obiektywnych kryteriów, wśród których 
znajduje się co najmniej jedno z 
poniższych: zdrowie i względy 
środowiskowe, sezonowość, różnorodność 
oraz dostępność lokalnych lub 
regionalnych produktów, przy czym w 
miarę możliwości priorytet przyznaje się 
produktom pochodzącym z Unii. Państwa 
członkowskie mogą zachęcać w 
szczególności do zakupu produktów 
lokalnych lub regionalnych, produktów 
ekologicznych, w krótkich łańcuchach 
dostaw lub z korzyściami dla środowiska, 
w tym w zrównoważonych opakowaniach, 
oraz, w stosownych przypadkach, 
produktów uznanych w ramach systemów 
jakości ustanowionych w rozporządzeniu 
(UE) nr 1151/2012.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
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20190101&from=EN#tocId33)

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachęcanie do stosowania zrównoważonych opakowań w przypadku 
produktów rozprowadzanych w ramach tego programu.
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15.10.2020 A8-0198/261

Poprawka 261
Anne Sander
w imieniu grupy PPE
Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D

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 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 62 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

4a) art. 62 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, są 
ważne przez trzy lata od daty udzielenia. 
Producent, który nie wykorzystał 
udzielonego zezwolenia w okresie jego 
ważności, podlega karom 
administracyjnym zgodnie z art. 89 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

„3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 
są ważne przez trzy lata od daty udzielenia. 
Producent, który nie wykorzystał 
udzielonego zezwolenia w okresie jego 
ważności, podlega karom 
administracyjnym zgodnie z art. 89 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Jednak 
państwa członkowskie mogą postanowić, 
że zezwolenia, o których mowa w ust. 66 
ust. 1, są ważne przez sześć lat od daty 
udzielenia.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101)

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu lepsze gospodarowanie glebą w uprawie winorośli, dzięki przedłużeniu 
zezwoleń na nowe nasadzenia z trzech do ośmiu lat, jak miało to miejsce w przypadku 
poprzedniego rozporządzenia w sprawie prawa do ponownego sadzenia. Opóźnienie 
stosowania zezwolenia na nowe nasadzenia mogłoby pozytywnie wpłynąć na środowisko, 
ponieważ gleba mogłaby odpocząć, a bakterie i wirusy – zamiast środkami chemicznymi – 
można by wyeliminować drogą naturalną.
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15.10.2020 A8-0198/262

Poprawka 262
Anne Sander
w imieniu grupy PPE

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 78

Tekst obowiązujący Poprawka

5a) art. 78 otrzymuje brzmienie:
1. Oprócz, w stosownych przypadkach, 
mających zastosowanie norm handlowych 
stosuje się definicje, oznaczenia i opisy 
handlowe określone w załączniku VII do 
następujących sektorów lub produktów:

„1. Oprócz, w stosownych przypadkach, 
mających zastosowanie norm handlowych 
stosuje się definicje, oznaczenia i opisy 
handlowe określone w załączniku VII do 
następujących sektorów lub produktów:

a) wołowiny i cielęciny; a) wołowiny i cielęciny;

b) wina; b) wina;

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

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

d) mięsa drobiowego; d) mięsa drobiowego;

e) jaj; e) jaj;

f) tłuszczów do smarowania 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi; 
oraz

f) tłuszczów do smarowania 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

g) oliwy z oliwek i oliwek stołowych. g) oliwy z oliwek i oliwek stołowych;
2. Definicje, oznaczenia lub opisy 
handlowe określone w załączniku VII 
mogą być używane w Unii wyłącznie w 
celu wprowadzenia na rynek produktu 
spełniającego odpowiednie wymogi 
ustanowione w tym załączniku.

h) wieprzowiny;

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 227 aktów 
delegowanych dotyczących zmian, 
odstępstw lub wyłączeń w odniesieniu do 

i) baraniny;
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definicji i opisów handlowych 
przewidzianych w załączniku VII. Te akty 
delegowane są ściśle ograniczone do 
wykazanych potrzeb wynikających ze 
zmieniającego się popytu 
konsumpcyjnego, postępu technicznego 
lub potrzeby unowocześnienia produkcji.

4. W celu zapewnienia, aby podmioty i 
państwa członkowskie jasno i właściwie 
rozumiały definicje i opisy handlowe 
przewidziane w załączniku VII, Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania zgodnie 
z art. 227 aktów delegowanych 
dotyczących zasad specyfikacji i 
stosowania tych definicji i norm.

j) mięsa koziego;

5. Aby uwzględnić oczekiwania 
konsumentów i zmiany na rynku 
przetworów mlecznych, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania zgodnie z 
art. 227 aktów delegowanych 
określających przetwory mleczne, w 
odniesieniu do których podaje się gatunek 
zwierzęcia, od którego dane mleko 
pochodzi, jeżeli nie jest to mleko krowie, 
oraz określających niezbędne przepisy.

k) koniny oraz

l) mięsa króliczego.
2. Definicje, oznaczenia lub opisy 
handlowe określone w załączniku VII 
mogą być używane w Unii wyłącznie w 
celu wprowadzenia na rynek i promocji 
produktu spełniającego odpowiednie 
wymogi ustanowione w tym załączniku. 
Załącznik VII może określać warunki, na 
jakich takie oznaczenia lub opisy 
handlowe są chronione, w czasie 
wprowadzania do obrotu lub promocji, 
przed bezprawnym wykorzystaniem 
handlowym, niewłaściwym stosowaniem, 
naśladowaniem lub przywołaniem.
3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 227 aktów 
delegowanych dotyczących zmian, 
odstępstw lub wyłączeń w odniesieniu do 
definicji i opisów handlowych 
przewidzianych w załączniku VII, z 
wyjątkiem tych przewidzianych w części 
Ia. Te akty delegowane są ściśle 
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ograniczone do wykazanych potrzeb 
wynikających ze zmieniającego się popytu 
konsumpcyjnego, postępu technicznego 
lub potrzeby unowocześnienia produkcji.

4. W celu zapewnienia, aby podmioty i 
państwa członkowskie jasno i właściwie 
rozumiały definicje i opisy handlowe 
przewidziane w załączniku VII, Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania zgodnie 
z art. 227 aktów delegowanych 
dotyczących zasad specyfikacji i 
stosowania tych definicji i norm.

4a. Aby zapewnić przejrzystość rynku, 
spełnić oczekiwania konsumentów i 
uwzględnić rozwój rynku mięsa, Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania zgodnie 
z art. 227 aktów delegowanych 
uzupełniających załącznik VII część Ia 
poprzez określenie nazw handlowych i 
opisów mięsa, kawałków mięsa i 
produktów mięsnych zarezerwowanych 
wyłącznie dla jadalnych części zwierząt i 
produktów zawierających mięso zgodnie z 
przepisami przewidzianymi w tej części 
załącznika VII.
5. Aby uwzględnić oczekiwania 
konsumentów i zmiany na rynku 
przetworów mlecznych, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania zgodnie z 
art. 227 aktów delegowanych 
określających przetwory mleczne, w 
odniesieniu do których podaje się gatunek 
zwierzęcia, od którego dane mleko 
pochodzi, jeżeli nie jest to mleko krowie, 
oraz określających niezbędne przepisy.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101)

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu rozszerzenie zakresu norm handlowych (definicji, oznaczeń i opisów 
handlowych) oraz powierzenie Komisji uprawnień umożliwiających jej przyjmowanie aktów 
delegowanych uzupełniających załącznik VII część Ia poprzez określenie nazw handlowych i 
opisów mięsa, kawałków mięsa i produktów mięsnych zarezerwowanych wyłącznie dla 
jadalnych części zwierząt i produktów zawierających mięso zgodnie z przepisami 
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przewidzianymi w tej części załącznika VII.
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15.10.2020 A8-0198/263

Poprawka 263
Anne Sander
w imieniu grupy PPE
Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D

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 103

Tekst obowiązujący Poprawka

14a) art. 103 otrzymuje brzmienie:
1. Chroniona nazwa pochodzenia i 
chronione oznaczenie geograficzne mogą 
być stosowane przez wszelkie podmioty 
gospodarcze wprowadzające do obrotu 
wino, które zostało wyprodukowane 
zgodnie z odpowiednią specyfikacją 
produktu.

„1. Chroniona nazwa pochodzenia i 
chronione oznaczenie geograficzne mogą 
być stosowane przez wszelkie podmioty 
gospodarcze wprowadzające do obrotu 
wino, które zostało wyprodukowane 
zgodnie z odpowiednią specyfikacją 
produktu.

2. Chroniona nazwa pochodzenia i 
chronione oznaczenie geograficzne oraz 
wino, w odniesieniu do którego chronione 
oznaczenie jest stosowane zgodnie ze 
specyfikacją produktu, są chronione przed:

2. Chroniona nazwa pochodzenia i 
chronione oznaczenie geograficzne oraz 
wino, w odniesieniu do którego chronione 
oznaczenie jest stosowane zgodnie ze 
specyfikacją produktu, są chronione przed:

a) wszelkim bezpośrednim lub 
niebezpośrednim wykorzystaniem tej 
chronionej nazwy w celach handlowych:

a) wszelkim bezpośrednim lub 
niebezpośrednim wykorzystaniem tej 
chronionej nazwy w celach handlowych:

(i) w odniesieniu do porównywalnych 
produktów niezgodnych ze specyfikacją 
produktu objętego chronioną nazwą; oraz

(i) w odniesieniu do porównywalnych 
produktów niezgodnych ze specyfikacją 
produktu objętego chronioną nazwą; oraz

(ii) w zakresie, w jakim takie zastosowanie 
wykorzystuje reputację nazwy pochodzenia 
lub oznaczenia geograficznego;

(ii) w zakresie, w jakim takie zastosowanie 
wykorzystuje, osłabia lub umniejsza 
reputację nazwy pochodzenia lub 
oznaczenia geograficznego, w tym gdy 
produkty z nazwą zarejestrowaną są 
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wykorzystywane jako składnik;

b) wszelkim niewłaściwym stosowaniem, 
naśladowaniem lub przywołaniem, nawet 
jeśli podano prawdziwe pochodzenie 
produktu lub usługi lub jeżeli podano 
chronioną nazwę w tłumaczeniu, w formie 
transkrybowanej lub transliterowanej, w 
tym z towarzyszącym jej określeniem 
takim jak: „w stylu”, „typu”, „zgodnie z 
metodą”, „jak produkowane w”, 
„imitacja”, „o smaku”, „podobne do” lub 
podobne;

b) wszelkim niewłaściwym stosowaniem, 
naśladowaniem lub przywołaniem, nawet 
jeśli podano prawdziwe pochodzenie 
produktu lub usługi lub jeżeli podano 
chronioną nazwę w tłumaczeniu, w formie 
transkrybowanej lub transliterowanej, w 
tym z towarzyszącym jej określeniem 
takim jak: „w stylu”, „typu”, „zgodnie z 
metodą”, „jak produkowane w”, 
„imitacja”, „o smaku”, „podobne do” lub 
podobne, w tym również w sytuacji, gdy 
produkty te są wykorzystywane jako 
składniki;

c) wszelkim innym nieprawdziwym lub 
wprowadzającym w błąd oznaczeniem 
miejsca wytworzenia, pochodzenia, 
charakteru lub zasadniczych cech 
produktu, na wewnętrznym lub 
zewnętrznym opakowaniu, w materiałach 
reklamowych lub dokumentach 
związanych z danym produktem sektora 
wina, oraz pakowaniem produktu w 
pojemnik, który mógłby błędnie sugerować 
miejsce pochodzenia wyrobu;

c) wszelkim innym nieprawdziwym lub 
wprowadzającym w błąd oznaczeniem 
miejsca wytworzenia, pochodzenia, 
charakteru lub zasadniczych cech 
produktu, na wewnętrznym lub 
zewnętrznym opakowaniu, w materiałach 
reklamowych lub dokumentach 
związanych z danym produktem sektora 
wina, oraz pakowaniem produktu w 
pojemnik, który mógłby błędnie sugerować 
miejsce pochodzenia wyrobu;

d) wszelkimi innymi praktykami 
mogącymi wprowadzić konsumentów w 
błąd co do prawdziwego pochodzenia 
produktu;

d) wszelkimi innymi praktykami 
mogącymi wprowadzić konsumentów w 
błąd co do prawdziwego pochodzenia 
produktu;

3. Chronione nazwy pochodzenia i 
chronione oznaczenia geograficzne nie 
stają się w Unii nazwami rodzajowymi w 
rozumieniu art. 101 ust. 1.

da) wszelkimi przypadkami wskazywania 
w złej wierze nazwy winnicy, która 
częściowo lub w całości jest podobna do 
nazwy chronionej lub może zostać z nią 
pomylona.
3. Chronione nazwy pochodzenia i 
chronione oznaczenia geograficzne nie 
stają się w Unii nazwami rodzajowymi w 
rozumieniu art. 101 ust. 1.

3a. Ochrona, o której mowa w ust. 2, ma 
zastosowanie również do towarów 
wprowadzanych na obszar celny Unii bez 
dopuszczenia ich do swobodnego obrotu 
na obszarze celnym Unii oraz do towarów 
sprzedawanych za pośrednictwem 
środków handlu elektronicznego w Unii.
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3b. Jeżeli obszar geograficzny wina 
objętego chronioną nazwą pochodzenia 
objęty jest inną chronioną nazwą 
pochodzenia, której obszar geograficzny 
jest większy, państwa członkowskie mogą 
określić warunki, na jakich dane wina 
mogą korzystać z tej innej chronionej 
nazwy pochodzenia. Warunki te muszą 
zostać włączone do specyfikacji produktu 
danych win.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20190101)

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uregulowanie praktyki polegającej na tym, że wina o chronionej nazwie 
pochodzenia (ChNP) i chronionym oznaczeniu geograficznym (ChOG), których obszar 
geograficzny obejmuje większy obszar geograficzny objęty inną ChNP lub ChOG, mogą 
korzystać z innej ChNP lub ChOG lub mogą być mieszane z winami objętymi tymi ChNP lub 
ChOG. Państwa członkowskie powinny określić warunki, na jakich taka praktyka jest 
dozwolona. Warunki te powinny zostać włączone do specyfikacji produktu danych win.
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15.10.2020 A8-0198/264

Poprawka 264
Anne Sander
w imieniu grupy PPE

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 31 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część I a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31a) W załączniku VII dodaje się część 
Ia w brzmieniu:
CZĘŚĆ Ia: Mięso, produkty mięsne i 
surowe wyroby mięsne
I. Definicje
Do celów niniejszej części załącznika 
»mięso« oznacza jadalne części zwierząt, o 
których mowa w pkt 1.2–1.8 załącznika I 
do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w 
tym krew.
»Surowe wyroby mięsne« oznaczają 
świeże mięso, w tym mięso rozdrobnione 
na kawałki, do którego dodano środki 
spożywcze, środki smakowe lub dodatki, 
lub które poddano procesom, które nie 
zmieniają wewnętrznej struktury włókien 
mięśniowych mięsa w stopniu 
wystarczającym do wyeliminowania cech 
świeżego mięsa.
»Produkty mięsne« to wyroby 
przetworzone, uzyskane w wyniku 
przetworzenia mięsa lub dalszego 
przetworzenia takich wyrobów 
przetworzonych, co w konsekwencji 
powoduje usunięcie właściwości mięsa 
świeżego z powierzchni obrobionej.
II. Opis handlowy
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Nazwy związane z mięsem oraz terminy i 
nazwy handlowe stosowane do oznaczania 
mięsa, kawałków mięsa i produktów 
mięsnych zgodnie z art. 17 rozporządzenia 
(UE) nr 1169/2011, są zastrzeżone 
wyłącznie dla jadalnych części zwierząt i 
produktów zawierających mięso.
Opis handlowy produktów z mięsa 
drobiowego i kawałków drobiu 
wymienionych w art. 1 rozporządzenia 
(UE) nr 543/2008 wprowadzającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze, o 
których mowa w przepisach przyjętych na 
mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 
1234/2007, jest zastrzeżony wyłącznie do 
jadalnych części zwierząt i produktów 
zawierających mięso drobiowe.
Tego opisu handlowego nie używa się ani 
nie umieszcza się na etykietach w celu 
opisania, wprowadzenia do obrotu lub 
promowania środków spożywczych 
zawierających więcej niż 3 % białka 
roślinnego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić przejrzystość rynku, spełnić oczekiwania konsumentów i uwzględnić rozwój 
rynku mięsa, poprawka ma na celu wprowadzenie definicji „mięsa”, „surowych wyrobów 
mięsnych” i „produktów mięsnych”, a także ochronę opisu handlowego mięsa, kawałków 
mięsa i produktów mięsnych przed zastosowaniem do produktów, które mięsa nie zawierają 
lub nie powstały z jadalnych części danego zwierzęcia. Należy zapewnić elastyczność w 
odniesieniu do produktów spożywczych zawierających mięso lub jadalne części odnośnych 
zwierząt oraz maksymalnie 3 % białka roślinnego.


