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15.10.2020 A8-0198/265

Poprawka 265
Benoît Biteau
w imieniu grupy Verts/ALE
Eric Andrieu

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 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Biorąc pod uwagę powtarzające się 
zakłócenia na rynkach rolnych, zwłaszcza 
w sektorze mleka i cukru, Komisja 
powinna zbadać perspektywę 
wprowadzenia nowych zdecydowanych 
środków regulacyjnych w celu 
ustabilizowania rynków, zapewnienia 
odpowiedniego poziomu życia ludności 
wiejskiej i zachowania suwerenności 
żywnościowej. Środki te mogłyby 
obejmować wprowadzenie nowych 
narzędzi regulacji podaży, ulepszenie 
poprzedniego systemu kwot lub 
wprowadzenie wsparcia antycyklicznego. 
Narzędzia te umożliwiłyby stabilizację i 
zabezpieczenie dochodów producentów 
oraz ochronę przed nadprodukcją 
strukturalną, która jest niezbędna do 
realizacji ambicji Zielonego Ładu w 
zakresie transformacji rolnej.

Or. en
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15.10.2020 A8-0198/266

Poprawka 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) w art. 15 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2a. Ustalając poziom ceny 
interwencyjnej, Rada stosuje obiektywne i 
przejrzyste kryteria, które są zgodne z 
celem, jakim jest zapewnienie 
odpowiedniego poziomu życia ludności 
wiejskiej zgodnie z art. 39 TFUE.”.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce apeluje się o większą przejrzystość w procesie decyzyjnym Rady.
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15.10.2020 A8-0198/267

Poprawka 267
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 4 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w art. 23 wprowadza się 
następujące zmiany:
(i) w ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) mleka spożywczego i jego wersji 
bezlaktozowych oraz roślinnych 
produktów alternatywnych w stosunku do 
mleka.”;
(ii) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Produkty dystrybuowane w ramach 
programu dla szkół nie zawierają żadnego 
z poniższych dodatków:
a) dodatku cukru;
b) dodatku soli;
c) dodatku tłuszczu;
d) dodatku substancji słodzących;
e) dodatku sztucznych wzmacniaczy 
smaku o oznaczeniach od E 620 do E 650 
określonych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1333/2008(1a).”.
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 
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31.12.2008, s. 16).

Or. en

Uzasadnienie

Pierwsza część poprawki ma na celu umożliwienie udostępniania w ramach programów 
szkolnych roślinnych produktów alternatywnych w stosunku do mleka. Jej druga część służy 
zapewnieniu, że żaden z produktów dystrybuowanych w ramach programów szkolnych nie 
będzie zawierał – bez wyjątku – dodatku cukru, soli, tłuszczu, substancji słodzących lub 
sztucznych wzmacniaczy smaku. Usunięto akapit drugi niniejszego artykułu rozporządzenia 
1308/2013, który umożliwia państwom członkowskim uzyskanie zezwolenia na stosowanie 
tych dodatków od krajowych organów ds. zdrowia i żywienia.
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15.10.2020 A8-0198/268

Poprawka 268
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 9 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 93 – ustęp 1 – litera a – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) który jest otrzymywany z odmian 
winorośli należących do Vitis vinifera lub 
z krzyżówki gatunku Vitis vinifera 
z innymi gatunkami rodzaju Vitis.”;

(v) który jest otrzymywany z odmian 
winorośli należących do Vitis vinifera lub 
Vitis Labrusca, lub z odmiany 
pochodzącej z krzyżówki gatunku Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca z innymi 
gatunkami rodzaju Vitis.;

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma odpowiedniego uzasadnienia dla wyłączenia odmian winorośli nienależących do 
gatunku Vitis vinifera z możliwości korzystania z nazwy pochodzenia. Odmiany winorośli, 
takie jak „Uhudler” czy „Fragolino” są tradycyjnie uprawiane w określonych regionach 
Europy, gdzie są silnie zakorzenione w kulturze lokalnej i mają duże znaczenie społeczno-
gospodarcze. Odmiany te należy chronić przed wszelkimi formami niewłaściwego 
wykorzystania za pomocą precyzyjnej specyfikacji produkcji, co przyniosłoby dodatkową 
korzyść w postaci zapewnienia wysokich norm jakości.
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15.10.2020 A8-0198/269

Poprawka 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 148

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22a) art. 148 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 148
Stosunki umowne w sektorze mleka i 
przetworów mlecznych
1. W przypadku gdy państwo członkowskie 
postanowi, że każda dostawa mleka 
surowego przez rolnika do przetwórcy 
mleka surowego na jego terytorium musi 
być przedmiotem pisemnej umowy między 
stronami, lub postanowi, że pierwsi 
skupujący muszą złożyć pisemną ofertę 
zawarcia umowy na dostawę mleka 
surowego przez rolników, taka umowa lub 
oferta umowy musi spełniać warunki 
określone w ust. 2.
W przypadku gdy państwo członkowskie 
postanowi, że dostawy mleka surowego 
przez rolnika do przetwórcy mleka 
surowego muszą być przedmiotem 
pisemnej umowy między stronami, musi 
ono również postanowić, który etap lub 
które etapy dostawy są objęte taką umową, 
jeżeli dostawa mleka surowego odbywa się 
za pośrednictwem jednego lub większej 
liczby nabywców.
Do celów niniejszego artykułu „nabywca” 
oznacza przedsiębiorstwo, które przewozi 
surowe mleko od rolnika lub innego 
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nabywcy do przetwórcy mleka surowego 
lub innego nabywcy, a w każdym takim 
przypadku ma miejsce przeniesienie 
prawa własności do mleka surowego.
1a. W przypadku gdy państwa 
członkowskie nie korzystają z możliwości 
przewidzianych w ust. 1 producent, 
organizacja producentów lub zrzeszenie 
organizacji producentów mogą wymagać, 
aby każda dostawa mleka surowego do 
przetwórcy mleka surowego była 
przedmiotem pisemnej umowy między 
stronami lub pisemnej oferty umowy od 
pierwszych podmiotów skupujących, na 
warunkach określonych w ust. 4 akapit 
pierwszy.
Jeśli pierwszym nabywcą jest 
mikroprzedsiębiorstwo bądź małe lub 
średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu 
zalecenia 2003/361/WE, umowa lub oferta 
umowy nie są obowiązkowe, z 
zastrzeżeniem możliwości korzystania 
przez strony ze standardowej umowy 
sporządzonej przez organizację 
międzybranżową.
2. Umowa lub oferta umowy, o których 
mowa w ust. 1 i 1a:
a) jest sporządzana przed dostawą;
b) jest sporządzana w formie pisemnej 
oraz
c) zawiera w szczególności następujące 
elementy:
(i) cenę do zapłaty za dostawę, która:
– jest niezmienna i określona w umowie 
lub
– jest obliczana poprzez połączenie 
różnych czynników określonych w 
umowie, które obejmują odnośne i łatwo 
zrozumiałe wskaźniki i wskaźniki 
gospodarcze oraz metodę obliczenia 
ostatecznej ceny, w oparciu o odnośne 
wskaźniki kosztów produkcji i kosztów 
rynkowych, które są łatwo dostępne i 
zrozumiałe oraz odzwierciedlają zmiany 
warunków na rynku, dostarczoną ilość 
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oraz jakość lub skład dostarczonego 
mleka surowego.
W tym celu państwa członkowskie, które 
postanowiły zastosować ust. 1, mogą 
określić wskaźniki zgodnie z 
obiektywnymi kryteriami i na podstawie 
aktualnych badań produkcji i łańcucha 
żywnościowego, aby można je było 
określić w dowolnym momencie;
(ii) ilość mleka surowego, którą można 
dostarczyć lub która musi zostać 
dostarczona, wraz z terminem dostawy, 
przy czym nie można wprowadzić zapisów 
o karach z powodu niewywiązania się ze 
zobowiązań w skali miesięcznej;
(iii) okres obowiązywania umowy, który 
może być ograniczony lub nieograniczony, 
z klauzulami dotyczącymi rozwiązania 
umowy; (iv) szczegóły dotyczące terminów 
i procedur płatności;
(v) ustalenia dotyczące odbioru lub 
dostawy mleka surowego oraz
(vi) przepisy mające zastosowanie w 
przypadku zaistnienia siły wyższej.
3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 1a 
umowa lub oferta umowy nie są 
wymagane w przypadku, gdy mleko 
surowe jest dostarczane do spółdzielni 
przez jej członka, jeżeli statut tej 
spółdzielni lub zasady i decyzje w nim 
przewidziane lub z niego wynikające 
zawierają przepisy o skutkach podobnych 
do przepisów zawartych w ust. 2 lit. a), b) i 
c).
4. Wszystkie elementy umów na dostawę 
mleka surowego zawieranych przez 
rolników, nabywców lub przetwórców 
mleka surowego, w tym elementy 
określone w ust. 2 lit. c), są dowolnie 
negocjowane przez strony.
Niezależnie od akapitu pierwszego, 
zastosowanie ma jedna z poniższych liter 
lub większa ich liczba:
a) w przypadku gdy zgodnie z ust. 1 
państwo członkowskie postanowi 
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wprowadzić obowiązek zawierania 
pisemnej umowy o dostawę mleka 
surowego, może ono wprowadzić:
(i) obowiązek uzgodnienia przez strony 
stosunku danej dostarczonej ilości do ceny 
do zapłaty za tę dostawę;
(ii) minimalny okres obowiązywania, 
który ma zastosowanie wyłącznie do 
umów pisemnych między rolnikiem a 
pierwszym nabywcą mleka surowego; taki 
minimalny okres obowiązywania umowy 
wynosi co najmniej sześć miesięcy i nie 
może zakłócać właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego;
b) w przypadku gdy państwo członkowskie 
postanowi, że pierwszy nabywca mleka 
surowego musi złożyć rolnikowi pisemną 
ofertę umowy zgodnie z ust. 1, może 
postanowić, że oferta musi obejmować 
minimalny okres obowiązywania umowy 
określony w tym celu w prawie krajowym; 
taki minimalny czas obowiązywania 
wynosi co najmniej sześć miesięcy i nie 
może zakłócać właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Akapit drugi obowiązuje z zastrzeżeniem 
prawa rolnika do odmowy stosowania 
takiego minimalnego okresu 
obowiązywania, pod warunkiem że złoży 
taką odmowę na piśmie. W takim 
przypadku strony mają swobodę 
negocjacji wszystkich elementów umowy, 
w tym elementów, o których mowa w ust. 
2 lit. c).
5. Państwa członkowskie korzystające z 
możliwości, o których mowa w niniejszym 
artykule, powiadamiają Komisję o 
sposobie ich stosowania.
6. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające środki niezbędne do 
jednolitego stosowania ust. 2 lit. a) i b) 
oraz ust. 3 oraz środki dotyczące 
powiadomień, jakie państwa członkowskie 
mają składać zgodnie z niniejszym 
artykułem. Akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
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której mowa w art. 229 ust. 2.”.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka dostosowuje sformułowania dotyczące umów zawarte w ust. 2 lit. c) ppkt (i) tiret 
drugie do sformułowań dotyczących umów zawartych w kompromisowym tekście art. 157. 
Zagwarantowanie jednolitego uwzględniania metody obliczania ceny końcowej w różnych 
rodzajach umów w różnych sektorach jest kwestią spójności.
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15.10.2020 A8-0198/270

Poprawka 270
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 22 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 149

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22b) art. 149 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 149
Negocjacje umowne w sektorze mleka i 
przetworów mlecznych
1. Organizacja producentów w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych, którą 
uznano na mocy art. 161 ust. 1, może w 
imieniu swoich członków będących 
rolnikami negocjować – w odniesieniu do 
części lub całości ich wspólnej produkcji – 
umowy o dostawę przez rolnika mleka 
surowego przetwórcy mleka surowego lub 
nabywcy w rozumieniu art. 148 ust. 1 
akapit trzeci.
2. Negocjacje mogą być prowadzone przez 
organizację producentów:
a) bez względu na to, czy ma miejsce 
przeniesienie prawa własności do mleka 
surowego przez rolników na organizację 
producentów;
b) bez względu na to, czy negocjowana 
cena jest taka sama w odniesieniu do 
wspólnej produkcji niektórych lub 
wszystkich rolników należących do 
organizacji;
c) pod warunkiem że w odniesieniu do 
danej organizacji producentów spełnione 
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są wszystkie poniższe warunki:
(i) ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami nie przekracza 7,5 % 
całkowitej produkcji unijnej,
(ii) ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami produkowana w danym 
państwie członkowskim nie przekracza 45 
% całkowitej produkcji krajowej tego 
państwa członkowskiego oraz
(iii) ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami dostarczana w danym 
państwie członkowskim nie przekracza 45 
% całkowitej produkcji krajowej tego 
państwa członkowskiego;
d) pod warunkiem że zainteresowani 
rolnicy nie są członkami jakiejkolwiek 
innej organizacji producentów, która 
również negocjuje takie umowy w ich 
imieniu; jednakże państwa członkowskie 
mogą odstąpić od tego warunku w 
uzasadnionych przypadkach, gdy rolnicy 
posiadają dwie różne jednostki 
produkcyjne znajdujące się na różnych 
obszarach geograficznych;
e) pod warunkiem że mleko surowe nie 
podlega obowiązkowi dostaw 
wynikającemu z członkostwa rolnika w 
spółdzielni zgodnie z warunkami 
określonymi w statucie spółdzielni lub 
przepisach i decyzjach w nim zawartych 
lub z niego wynikających oraz
f) pod warunkiem że organizacja 
producentów powiadomi właściwe organy 
państwa członkowskiego lub państw 
członkowskich, w których działa, o ilości 
mleka surowego objętej takimi 
negocjacjami.
3. Niezależnie od warunków określonych 
w ust. 2 lit. c) ppkt (ii) oraz (iii), 
organizacja producentów może prowadzić 
negocjacje zgodnie z ust. 1, pod 
warunkiem że w przypadku tej organizacji 
producentów ilość mleka surowego objęta 
negocjacjami, która jest produkowana lub 
dostarczana w państwie członkowskim 
o całkowitej rocznej produkcji mleka 
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surowego poniżej 500 000 ton, nie 
przekracza 45 % całkowitej produkcji 
krajowej tego państwa członkowskiego.
4. Do celów niniejszego artykułu 
odniesienia do organizacji producentów 
obejmują zrzeszenia takich organizacji 
producentów.
5. Do celów stosowania ust. 2 lit. c) i ust. 3 
Komisja podaje do wiadomości publicznej 
– w sposób, który uzna za stosowny – 
wielkość produkcji mleka surowego w 
Unii i państwach członkowskich przy 
wykorzystaniu najbardziej aktualnych 
dostępnych informacji.
6. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 lit. c) i 
ust. 3, w przypadku gdy nie zostały 
przekroczone określone w nim progi, 
organ ds. konkurencji, o którym mowa w 
akapicie drugim, może w konkretnym 
przypadku podjąć decyzję o ponownym 
rozpoczęciu danych negocjacji przez daną 
organizację producentów albo 
niedopuszczeniu do ich prowadzenia, 
jeżeli uzna on, że jest to niezbędne, aby 
zapobiec wykluczeniu konkurencji lub aby 
uniknąć na podległym mu obszarze 
poważnych szkód po stronie przetwórców 
mleka surowego będących MŚP.
W przypadku negocjacji obejmujących 
więcej niż jedno państwo członkowski 
decyzję, o której mowa w akapicie 
pierwszym, podejmuje Komisja bez 
zastosowania procedury, o której mowa w 
art. 229 ust. 2 lub 3. W pozostałych 
przypadkach decyzję taką podejmuje 
krajowy organ ds. konkurencji państwa 
członkowskiego, którego dotyczą 
negocjacje.
Decyzje, o których mowa w niniejszym 
ustępie, nie mają zastosowania wcześniej 
niż w dniu powiadomienia o nich 
zainteresowanych przedsiębiorstw.
7. Na potrzeby niniejszego artykułu:
a) „krajowy organ ochrony konkurencji” 
oznacza organ, o którym mowa w art. 5 



AM\1215904PL.docx PE658.378v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003[1b];
b) „MŚP” oznacza mikroprzedsiębiorstwo 
oraz małe lub średnie przedsiębiorstwo w 
rozumieniu zalecenia 2003/361/WE.
8. Państwa członkowskie, w których 
odbywają się negocjacje zgodnie z 
niniejszym artykułem, powiadamiają 
Komisję o zastosowaniu ust. 2 lit. f) i ust. 
6.”.
_________________
1b Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 
dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie reguł konkurencji 
ustanowionych w art. 101 i 102 Traktatu 
(Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

W tym artykule zmieniono lit. c), aby zwiększyć ilość mleka surowego, która może być 
negocjowana wspólnie przez organizację producentów, aby organizacja ta miała większą 
wagę w negocjacjach z większymi podmiotami, znajdującymi się dalej w łańcuchu dostaw. 
Zmiany te wprowadzono w ust. 2 lit. c) ppkt (i)–(iii).
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15.10.2020 A8-0198/271

Poprawka 271
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 22 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 164

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22c) art. 164 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 164
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 danym obszarze gospodarczym lub 
obszarach gospodarczych.
2. Do celów niniejszej sekcji, „obszar 
gospodarczy” oznacza strefę geograficzną 
utworzoną z przylegających do siebie lub 
sąsiadujących ze sobą regionów 
produkcyjnych, w których panują 
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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, gdy 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:
(i) w przypadku organizacji producentów 
w sektorze owoców i warzyw – co najmniej 
60 % lub
(ii) w pozostałych przypadkach – co 
najmniej dwie trzecie oraz
b) w przypadku organizacji producentów 
reprezentuje ponad 50 % odnośnych 
producentów.
Jednakże w przypadku organizacji 
międzybranżowych, gdy określenie części 
produkcji lub przetwarzania danego 
produktu lub produktów lub handlu nimi 
stwarza trudności praktyczne, państwo 
członkowskie może wprowadzić przepisy 
krajowe określające konkretny poziom 
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 
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 
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z następujących celów:
a) sprawozdawczości produkcyjnej i 
rynkowej;
b) surowszych przepisów w zakresie 
produkcji niż przepisy unijne lub krajowe;
c) sporządzania standardowych umów i 
klauzul dotyczących podziału wartości i 
uczciwego wynagrodzenia zgodnych z 
przepisami unijnymi;
d) wprowadzania do obrotu;
e) ochrony środowiska;
f) środków promowania i 
wykorzystywania potencjału produktów;
g) środków ochrony rolnictwa 
ekologicznego, jak również nazw 
pochodzenia, znaków jakości i oznaczeń 
geograficznych;
h) badań w celu dodania wartości do 
produktów, w szczególności poprzez nowe 
zastosowania, które nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia publicznego;
i) badań mających na celu poprawę 
jakości produktów;
j) badań, w szczególności nad metodami 
uprawy pozwalającymi na ograniczenie 
stosowania środków ochrony roślin lub 
środków ochrony zdrowia zwierząt i 
zagwarantowanie zachowania stanu gleby 
oraz zachowania lub poprawy stanu 
środowiska;
k) zapobiegania zagrożeniom 
fitosanitarnym, zagrożeniom zdrowia 
zwierząt, bezpieczeństwa żywności i 
środowiska, w szczególności w drodze 
stworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania lub wnoszenia wkładu do 
takich funduszy;
l) zarządzania produktami ubocznymi i 
ich waloryzacji;
la) opracowania, wdrożenia i 
kontrolowania norm technicznych 
umożliwiających precyzyjną ocenę 
właściwości produktu.



AM\1215904PL.docx PE658.378v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Przepisy te obowiązują z zastrzeżeniem 
rozporządzenia (UE) 2018/848. Nie 
przynoszą one jakiejkolwiek szkody innym 
podmiotom, w tym podmiotom 
ekologicznym, ani nie uniemożliwiają 
wejścia na rynek nowym podmiotom w 
danym państwie członkowskim lub w Unii 
i nie przynoszą żadnego ze skutków 
wymienionych w art. 210 ust. 4 ani nie są 
sprzeczne z obowiązującym prawem Unii 
lub z obowiązującymi przepisami 
krajowymi.
4a. Jeżeli Komisja przyjmie akt 
wykonawczy zgodnie z art. 222 niniejszego 
rozporządzenia 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.
6. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich decyzjach podjętych 
na mocy niniejszego artykułu.”.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie, że producenci ekologiczni nie poniosą szkody w 
związku z wprowadzeniem przepisów, które nie są dostosowane do ich sektora. 
Wyeliminowano nią również możliwość nakładania przepisów dotyczących opakowań i 
nasion na podmioty niebędące członkami organizacji producentów, zważywszy że te dwa 
zagadnienia szczególnie dotykają mniejszych producentów i tych, którzy prowadzą sprzedaż 
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bezpośrednią lub sprzedaż w krótkich łańcuchach dostaw.
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15.10.2020 A8-0198/272

Poprawka 272
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 22 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 165

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22d) skreśla się art. 165.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu skreślenie art. 165 dotyczącego składek producentów niebędących 
członkami. To, że producenci, którzy nie są członkami organizacji producentów, mogli 
pomimo to a) być zmuszeni do przestrzegania przepisów narzuconych przez organizację 
producentów konkretnej wielkości i b) zostać następnie zobowiązani do wnoszenia wkładu 
finansowego z tytułu wprowadzenia tych przepisów, jest niesprawiedliwe i niedemokratyczne. 
Producenci niebędący członkami organizacji producentów nie są z oczywistych względów 
zaangażowani w proces decyzyjny tych organizacji, a zatem nieproporcjonalnym wymogiem 
byłoby zobligowanie ich do płacenia w związku z wprowadzeniem przepisów, w których 
wprowadzaniu nie brali demokratycznie udziału.
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15.10.2020 A8-0198/273

Poprawka 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 e (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 168

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22e) art. 168 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 168
Stosunki umowne
1. Z zastrzeżeniem art. 148 dotyczącego 
sektora mleka i przetworów mlecznych 
oraz art. 125 dotyczącego sektora cukru, 
jeśli państwo członkowskie postanowi, w 
odniesieniu do produktów rolnych 
należących do sektora, o którym mowa w 
art. 1 ust. 2, innego niż sektory mleka i 
przetworów mlecznych oraz cukru,
a) że każda dostawa na jego terytorium 
tych produktów przez producenta 
przetwórcy lub dystrybutorowi musi być 
przedmiotem pisemnej umowy między 
stronami lub
b) że pierwsi nabywcy muszą złożyć 
pisemną ofertę zawarcia umowy dostawy 
na jego terytorium tych produktów 
rolnych przez producenta, taka umowa 
lub oferta umowy musi spełniać warunki 
określone w ust. 4 i ust. 6.
1a. W przypadku gdy państwa 
członkowskie nie korzystają z możliwości 
przewidzianych w ust. 1 producent, 
organizacja producentów lub zrzeszenie 
organizacji producentów, w odniesieniu 
do produktów rolnych w sektorze, o 
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którym mowa w art. 1 ust. 2, innym niż 
sektor mleka i przetworów mlecznych oraz 
sektor cukru, mogą wymagać, aby każda 
dostawa ich produktów do przetwórcy lub 
dystrybutora była przedmiotem pisemnej 
umowy między stronami lub pisemnej 
oferty umowy od pierwszych nabywców, 
na warunkach określonych w ust. 4 i w 
ust. 6 akapit pierwszy.
Jeśli pierwszym nabywcą jest 
mikroprzedsiębiorstwo bądź małe lub 
średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu 
zalecenia 2003/361/WE, umowa lub oferta 
umowy nie jest obowiązkowa, z 
zastrzeżeniem możliwości korzystania 
przez strony ze standardowej umowy 
sporządzonej przez organizację 
międzybranżową.
2. W przypadku gdy państwo członkowskie 
postanowi, że dostawy produktów objętych 
niniejszym artykułem przez producenta do 
przetwórcy muszą być przedmiotem 
pisemnej umowy między stronami, musi 
ono również postanowić, który etap lub 
które etapy dostawy są objęte taką umową, 
jeżeli dostawa odnośnych produktów 
odbywa się za pomocą jednego lub 
większej liczby pośredników.
Państwa członkowskie zapewniają, że 
przepisy, które przyjmują na mocy 
niniejszego artykułu nie będą zakłócały 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.
3. W przypadku określonym w ust. 2 
państwo członkowskie może wprowadzić 
mechanizm mediacji dla przypadków, w 
których brak jest obopólnej zgody na 
zawarcie takiej umowy, zapewniając w ten 
sposób sprawiedliwość w tych stosunkach 
umownych.
4. Umowa lub oferta umowy, o której 
mowa w ust. 1 i 1a:
a) jest sporządzana przed dostawą;
b) jest sporządzona w formie pisemnej 
oraz
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c) zawiera w szczególności następujące 
elementy:
(i) cenę do zapłaty za dostawę, która:
– jest niezmienna i określona w umowie 
lub
– jest obliczana poprzez połączenie 
różnych czynników określonych w 
umowie, które obejmują odnośne i łatwo 
zrozumiałe wskaźniki i wskaźniki 
gospodarcze oraz metodę obliczenia 
ostatecznej ceny w oparciu o odnośne 
wskaźniki kosztów produkcji i kosztów 
rynkowych i w odniesieniu do odnośnych 
wskaźników kosztów produkcji i kosztów 
rynkowych, które są łatwo dostępne i 
zrozumiałe i odzwierciedlają zmianę 
warunków na rynku, dostarczoną ilość 
oraz jakość lub skład dostarczonych 
produktów rolnych.
W tym celu państwa członkowskie, które 
postanowiły zastosować ust. 1, mogą 
określić wskaźniki zgodnie z 
obiektywnymi kryteriami i na podstawie 
aktualnych badań dotyczących produkcji i 
łańcucha żywnościowego, aby ich 
określenie było możliwe w dowolnym 
momencie;
(ii) ilość i jakość odnośnych produktów, 
które można dostarczyć lub które muszą 
zostać dostarczone, wraz z terminem 
takich dostaw;
(iii) okres obowiązywania umowy, który 
może być ograniczony lub nieograniczony, 
z klauzulami dotyczącymi rozwiązania 
umowy;
(iv) szczegóły dotyczące terminów i 
procedur płatności;
(v) ustalenia dotyczące odbioru lub 
dostawy produktów rolnych oraz
(vi) przepisy mające zastosowanie w 
przypadku zaistnienia siły wyższej.
5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 1a 
umowa lub oferta umowy nie są 
wymagane w przypadku, gdy odnośne 
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produkty są dostarczane do spółdzielni 
przez jednego z jej członków, jeżeli statut 
tej spółdzielni lub zasady i decyzje w nim 
przewidziane lub z niego wynikające 
zawierają przepisy o skutkach podobnych 
do przepisów określonych w ust. 4 lit. a), 
b) i c).
6. Wszystkie elementy umów na dostawę 
produktów rolnych zawieranych przez 
producentów, odbiorców, przetwórców lub 
dystrybutorów, w tym elementy określone 
w ust. 4 lit. c), są dowolnie negocjowane 
między stronami. Niezależnie od akapitu 
pierwszego, zastosowanie ma jedna z 
poniższych liter lub obydwie te litery:
a) w przypadku gdy państwo członkowskie 
postanowi wprowadzić obowiązek 
zawierania pisemnej umowy na dostawy 
produktów rolnych zgodnie z ust. 1, może 
ono określić minimalny okres 
obowiązywania, który ma zastosowanie 
wyłącznie do umów pisemnych między 
producentem a pierwszym nabywcą 
produktów rolnych; taki minimalny okres 
obowiązywania umowy wynosi co 
najmniej sześć miesięcy i nie zakłóca 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego;
b) w przypadku gdy państwo członkowskie 
postanowi, że pierwszy nabywca 
produktów rolnych musi złożyć 
producentowi pisemną ofertę umowy 
zgodnie z ust. 1, może postanowić, że 
oferta musi obejmować minimalny okres 
obowiązywania umowy określony w tym 
celu przez prawo krajowe; taki minimalny 
czas obowiązywania wynosi co najmniej 
sześć miesięcy i nie zakłóca właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Akapit drugi obowiązuje z zastrzeżeniem 
prawa producenta do odmowy stosowania 
takiego minimalnego okresu 
obowiązywania, pod warunkiem że zgłosi 
taką odmowę na piśmie. W takim 
przypadku strony mają swobodę 
negocjacji wszystkich elementów umowy, 
w tym elementów, o których mowa w ust. 
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4 lit. c).
7. Państwa członkowskie korzystające z 
możliwości, o których mowa w niniejszym 
artykule, dokładają starań, aby przyjęte 
przepisy nie zakłócały właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o sposobie stosowania wszelkich 
środków wprowadzonych na mocy 
niniejszego artykułu.
8. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające środki niezbędne do 
jednolitego stosowania ust. 4 lit. a) i b) 
oraz ust. 5 oraz środki dotyczące 
powiadomień, jakie państwa członkowskie 
mają składać zgodnie z niniejszym 
artykułem.
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 229 ust. 2.”.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka dostosowuje sformułowania dotyczące umów, zawarte tutaj w ust. 4 lit. c) ppkt (i) 
tiret drugie, do sformułowań dotyczących umów zawartych w kompromisowym tekście art. 
157. Zagwarantowanie jednolitego uwzględniania metody obliczania ceny końcowej w 
różnych rodzajach umów w różnych sektorach jest kwestią spójności.


