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Poprawka 276
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 22 a (nowy)Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 157 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

22a) 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;

składają się z przedstawicieli obszarów 
działalności gospodarczej związanej z 
produkcją, w tym przedstawicieli 
organizacji producentów, 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 
lub zrzeszeń;
c) dążą do określonego celu 
uwzględniającego interesy ich 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 
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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;
(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;
(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 
dostawy produktów przetworzonych do 
dystrybutorów i sprzedawców 
detalicznych, z uwzględnieniem potrzeby 
zapewnienia sprawiedliwych warunków 
konkurencji i uniknięcia zakłóceń rynku;
(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 
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ochrony środowiska;
(viii) poszukiwanie sposobów 
ograniczenia stosowania środków ochrony 
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;
(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;
(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;
(xiv) branie udziału w gospodarowaniu 
produktami ubocznymi i odpadami 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;
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(xvi) wdrażanie działań dotyczących 
zapobiegania i zarządzania w dziedzinie 
zdrowia zwierząt, ochrony roślin i ryzyk 
środowiskowych.
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 
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.
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 
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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 
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 
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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 
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;
(xi) promowanie zintegrowanej 
produkcji oraz innych metod produkcji 
korzystnych dla środowiska;
(xii) 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; oraz
(xiii) wdrażanie działań dotyczących 
zapobiegania i zarządzania w dziedzinie 
zdrowia zwierząt, ochrony roślin i ryzyk 
środowiskowych.

Or. fr
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14.10.2020 A8-0198/277

Poprawka 277
Eric Andrieu
w imieniu grupy S&D
Benoît Biteau
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 a (nowy)Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 219 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 219b 
Środki stabilizacji produkcji w okresach 
poważnych zakłóceń na rynku
1. Jeżeli Komisja przyjęła akty 
delegowane zgodnie z art. 219a, a istnieje 
prawdopodobieństwo, że poważne 
zakłócenia na rynku utrzymają się lub 
pogłębią, Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 227 uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie w celu uzupełnienia 
środków przyjętych na mocy art. 219a 
przez nałożenie opłaty na wszystkich 
producentów w sektorze, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2, którzy zwiększają swoje 
dostawy w porównaniu z tym samym 
okresem roku poprzedniego:
a) w tym samym okresie 
zdefiniowanym w art. 219a, w przypadku 
należycie uzasadnionej szczególnie pilnej 
potrzeby;
b) w nowym okresie ograniczenia, 
jeżeli uczestnictwo producentów zgodnie z 
art. 219a nie było wystarczające do 
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przywrócenia równowagi na rynku.
2. Uruchamiając środki, o których 
mowa w ust. 1, Komisja uwzględnia 
zmiany kosztów produkcji, w 
szczególności kosztów środków produkcji.
3. Aby zapewnić skuteczne i 
odpowiednie wdrażanie tego programu, 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia, 
zgodnie z art. 227, aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
określających:
a) wielkość i warunki w odniesieniu 
do opłaty nakładanej na producentów, 
którzy zwiększają wielkość lub ilość 
produkcji w okresie ograniczenia;
b) szczególne warunki wdrażania 
uzupełniające ten program programem 
ograniczania wielkości produkcji, o 
którym mowa w art. 219a.
4. Środkom tym w razie potrzeby 
mogą towarzyszyć środki przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu, w 
szczególności w art. 222.
5. Jeżeli środki podjęte zgodnie z art. 
219a i ust. 1-4 niniejszego artykułu są 
nadal niewystarczające, aby zaradzić 
poważnym zakłóceniom równowagi na 
rynku, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 227 w celu uzupełnienia 
środków przewidzianych w art. 219a i w 
niniejszym artykule poprzez nałożenie na 
wszystkich producentów w jednym z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia 
obowiązkowych ograniczeń ilościowych 
na określony czas. W takim przypadku na 
wszystkich producentów, którzy nie 
zmniejszają swojej produkcji o wymagany 
odsetek, nakłada się opłatę
Obowiązkowe ograniczenia ilościowe 
wprowadza się:
a) w tym samym okresie 
zdefiniowanym w art. 219a, w przypadku 
należycie uzasadnionej szczególnie pilnej 
potrzeby; lub
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b) w nowym okresie ograniczenia, 
jeżeli uczestnictwo producentów zgodnie z 
art. 219a lub niniejszym artykułem nie 
było wystarczające do przywrócenia 
równowagi na rynku.
Nowy okres ograniczenia, o którym mowa 
w akapicie drugim lit. b), może zostać w 
razie potrzeby przedłużony. Aby zapewnić 
skuteczne i proporcjonalne wdrażanie 
tego programu, Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania, zgodnie z art. 227 
niniejszego rozporządzenia, aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie określających:
a) długość okresu obowiązkowego 
zmniejszenia wielkości produkcji oraz, w 
razie potrzeby, jego przedłużenie;
b) odsetek obowiązkowego 
zmniejszenia dla każdego producenta;
c)  poziom i warunki opłaty 
nakładanej na producentów, którzy nie 
zmniejszają wielkości produkcji w okresie 
zmniejszonej produkcji;
d) szczegółowe warunki stosowania 
tego obowiązkowego zmniejszenia 
produkcji zgodnie z art. 219a i ust. 1–4 
niniejszego artykułu.”

Or. fr



AM\1215931PL.docx PE658.378v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

14.10.2020 A8-0198/278

Poprawka 278
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 33 a (nowy)Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część II – punkt 3 – litera a

Tekst obowiązujący Poprawka

33a) w załączniku VII część II pkt 3 
lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) posiada rzeczywistą zawartość 
alkoholu nie mniejszą niż 15 % obj. i nie 
większą niż 22 % obj.; Wyjątkowo, a także 
w przypadku win o długim okresie 
leżakowania limity te mogą się różnić w 
przypadku niektórych win likierowych 
objętych nazwą pochodzenia lub 
oznaczeniem geograficznym w wykazie 
ustanowionym przez Komisję w drodze 
aktów delegowanych przyjętych zgodnie z 
art. 75 ust. 2, pod warunkiem że:
– wina poddane procesowi leżakowania 
odpowiadają definicji win likierowych; 
oraz
– rzeczywista zawartość alkoholu w 
dojrzałym winie jest nie mniejsza niż 14 % 
obj.;”

Or. en


