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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację 
rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych 
produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie 
rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr
229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp 
Morza Egejskiego
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0394),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2, art. 114, art. 118 akapit pierwszy oraz art. 
349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0246/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ...1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia ...2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie 
przedstawione przez Komisję Rozwoju, Komisję Kontroli Budżetowej, Komisję 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
oraz Komisję Rozwoju Regionalnego (A8-0000/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C z ..., s. ... /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C z ..., s. ... /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Z uwagi na fakt, że struktury 
gospodarstw rolnych w danym państwie 
członkowskim mogą znacząco się różnić i 
że pomiędzy regionami mogą istnieć 
różnice pod względem wielkości 
gospodarstw, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość ograniczenia 
pojęcia gospodarstwa rolnego na szczeblu 
regionalnym w ramach systemu zezwoleń 
na nasadzenia, tak aby w ten sposób 
uwzględnić szczególne potrzeby 
poszczególnych regionów w ramach 
systemu zezwoleń na nowe nasadzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy koniecznie dostosować definicję gospodarstwa rolnego ukierunkowanego na uprawę 
winorośli. Obecnie gospodarstwo rolne zdefiniowane jest w rozporządzeniu 1307/2013 jako 
wszystkie działki rolne wykorzystywane przez ten sam podmiot prawny znajdujące się na 
terytorium danego państwa członkowskiego. Definicja ta nie jest dostosowana do 
regionalnego podejścia do zarządzania potencjałem produkcyjnym w uprawie winorośli ani 
nie jest z tym podejściem spójna.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Definicję nazwy pochodzenia 
należy dostosować do definicji zawartej w
Porozumieniu w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej12

(„porozumienie TRIPS”) zatwierdzonym 
decyzją Rady 94/800/WE13, w
szczególności do jego art. 22 ust. 1, i
uściślić w niej, że nazwa powinna określać 
produkt jako pochodzący z określonego 
regionu lub określonego miejsca.

skreśla się
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__________________

12 Wielostronne negocjacje handlowe w
ramach rundy urugwajskiej (1986–1994) 
– załącznik 1 – załącznik 1C –
Porozumienie w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(WTO) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 214).

13 Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 
grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w 
imieniu Wspólnoty Europejskiej w 
dziedzinach wchodzących w zakres jej 
kompetencji, porozumień będących 
wynikiem negocjacji wielostronnych w 
ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) 
(Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1).

Or. fr

Uzasadnienie

Skoro zachowaliśmy definicję nazwy pochodzenia przewidzianą w międzynarodowym 
Porozumieniu lizbońskim, motyw ten staje się niewłaściwy, ponieważ odnosi się do innej 
definicji nazwy pochodzenia zawartej w Porozumieniu w sprawie handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (TRIPS).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Z uwagi na wzrost 
zapotrzebowania konsumentów na 
innowacyjne produkty sektora wina o
niższej rzeczywistej zawartości alkoholu 
niż minimalna rzeczywista zawartość 
alkoholu określona dla produktów sektora 
wina w części II załącznika VII do 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, należy 
umożliwić produkcję takich 
innowacyjnych produktów sektora wina 
również na terenie Unii.

skreśla się

Or. fr
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Uzasadnienie

Utworzenie tej nowej kategorii win odalkoholizowanych nie spełnia warunków zawartych w 
definicji wina określonej w części II załącznika VII do rozporządzenia WORR. Wina 
odalkoholizowane wymagają bowiem dodania aromatów w celu zrekompensowania braku w 
nich alkoholu i swoim charakterem są bardziej zbliżone do produktów przemysłowych. Te 
produkty winopodobne nie mogą podlegać przepisom rozporządzenia WORR, ale powinny 
raczej podlegać przepisom rozporządzenia 251/2014 dotyczącego win aromatyzowanych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Należy przewidzieć definicje 
odalkoholizowanych produktów sektora 
wina i częściowo odalkoholizowanych 
produktów sektora wina. W definicjach 
tych należy uwzględnić definicje zawarte 
w rezolucjach Międzynarodowej 
Organizacji ds. Winorośli i Wina (OIV): 
OIV-ECO 433-2012 Beverage Obtained 
By Partial Dealcoholisation of Wine 
[Napój uzyskany w wyniku częściowej 
dealkoholizacji wina] oraz OIV-ECO 523-
2016 Wine With An Alcohol Content 
Modified by Dealcoholisation [Wina o
zawartości alkoholu zmienionej w wyniku 
dealkoholizacji].

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

Utworzenie tej nowej kategorii win odalkoholizowanych nie spełnia warunków zawartych w 
definicji wina określonej w części II załącznika VII do rozporządzenia WORR. Wina 
odalkoholizowane wymagają bowiem dodania aromatów w celu zrekompensowania braku w 
nich alkoholu i swoim charakterem są bardziej zbliżone do produktów przemysłowych. Te 
produkty winopodobne nie mogą podlegać przepisom rozporządzenia WORR, ale powinny 
raczej podlegać przepisom rozporządzenia 251/2014 dotyczącego win aromatyzowanych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22



PR\1167245PL.docx 9/80 PE623.922v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Komisji należy powierzyć 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, aby zapewnić stosowanie 
przepisów dotyczących etykietowania i
prezentacji produktów w sektorze wina 
również w odniesieniu do 
odalkoholizowanych lub częściowo 
odalkoholizowanych produktów sektora 
wina oraz aby ustanowić przepisy 
regulujące procesy dealkoholizacji 
stosowane w produkcji niektórych 
odalkoholizowanych lub częściowo 
odalkoholizowanych produktów sektora 
wina na terenie Unii i przepisy dotyczące 
warunków stosowania zamknięć w
sektorze wina celem uchronienia 
konsumentów przed wprowadzającym w
błąd stosowaniem pewnych rodzajów 
zamknięć kojarzonych z pewnymi 
napojami oraz przed niebezpiecznymi 
materiałami wykorzystywanymi do 
produkcji zamknięć, które mogą 
zanieczyszczać napoje. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

skreśla się

Or. fr
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Uzasadnienie

Utworzenie tej nowej kategorii win odalkoholizowanych nie spełnia warunków zawartych w 
definicji wina określonej w części II załącznika VII do rozporządzenia WORR. Wina 
odalkoholizowane wymagają bowiem dodania aromatów w celu zrekompensowania braku w 
nich alkoholu i swoim charakterem są bardziej zbliżone do produktów przemysłowych. Te 
produkty winopodobne nie mogą podlegać przepisom rozporządzenia WORR, ale powinny 
raczej podlegać przepisom rozporządzenia 251/2014 dotyczącego win aromatyzowanych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

-1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych, rozumianych jako wszystkie 
produkty wymienione w załączniku I do 
Traktatów, z wyjątkiem produktów 
rybołówstwa i akwakultury określonych w 
unijnych aktach ustawodawczych 
dotyczących wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury.

„1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych, rozumianych jako wszystkie 
produkty wymienione w załączniku I do 
Traktatów, z wyjątkiem produktów 
rybołówstwa i akwakultury określonych w 
unijnych aktach ustawodawczych 
dotyczących wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury.
Niniejsze rozporządzenie określa normy 
publiczne, zasady zapewniające 
przejrzystość na rynkach i narzędzia 
zarządzania kryzysami umożliwiające 
organom publicznym, a przede wszystkim 
Komisji, zagwarantowanie nadzoru nad 
rynkami rolnymi, jak również zarządzania 
nimi i ich regulacji. Niniejsze 
rozporządzenie obejmuje środki, którymi 
dysponuje Komisja, aby wywiązać się z 
obowiązków wynikających ze współpracy z 
organami odpowiedzialnymi za regulację 
rynków finansowych określonymi w 
rozporządzeniach nr 65/2014 i 596/2014.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Uzasadnienie

Usuwając interwencje sektorowe z rozporządzenia WORR, aby ująć je w nowym 
rozporządzeniu dotyczącym planów strategicznych, Komisja na nowo skupia rozporządzenie 
WORR wokół dźwigni, którymi dysponują organy publiczne w celu usprawnienia 
funkcjonowania rynków przez określenie norm publicznych, zasad dotyczących przejrzystości 
i środków działania na wypadek kryzysów. Proponowana poprawka precyzuje również 
obowiązek współpracy z organami regulującymi rynki finansowe wynikający z przeglądu 
dyrektywy dotyczącej rynków finansowych (MIFID2 – art. 79 ust. 7) i rozporządzenia w 
sprawie nadużyć na rynku (MAR – art. 25).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f

Tekst obowiązujący Poprawka

3a. art. 7 ust. 1 lit. f) otrzymuje 
brzmienie:

f) w odniesieniu do wieprzowiny 1 509,39
EUR za tonę tusz wieprzowych 
standardowej jakości określonych pod 
względem masy i zawartości chudego 
mięsa na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz wieprzowych, o której 
mowa w załączniku IV część B: (i) tusze 
ważące od 60 kg do mniej niż 120 kg: 
klasa E; (ii) tusze ważące od 120 kg do 180 
kg: klasa R.

„f) w odniesieniu do wieprzowiny 1 400
EUR za tonę tusz wieprzowych 
standardowej jakości określonych pod 
względem masy i zawartości chudego 
mięsa na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz wieprzowych, o której 
mowa w załączniku IV część B: (i) tusze 
ważące od 60 kg do mniej niż 120 kg: 
klasa E; (ii) tusze ważące od 120 kg do 180 
kg: klasa R.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Cena interwencyjna wieprzowiny nie była korygowana w dół, jak miało to miejsce w 
przypadku cen innych surowców rolnych, ponieważ wieprzowina nie była już wtedy objęta 
interwencją publiczną. Aby utrzymać logikę mechanizmu ochronnego poniżej kosztów 
produkcji, proponuje się aktualizację polegającą na nieznacznej korekcie w dół tego progu.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b) w art. 7 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:

ga) w odniesieniu do jagnięciny 4 500 
EUR za tonę tusz jagnięcych w wieku 
poniżej 12 miesięcy.

Or. fr

Uzasadnienie

Wysokość ceny interwencyjnej jagnięciny jest ustalona w taki sposób, aby stanowić 
mechanizm ochronny w przypadku poważnego kryzysu na rynku. Cena ta jest niższa od 
kosztów produkcji i stawek stosowanych w ciągu ostatnich pięciu lat.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

3c) art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Komisja poddaje progi referencyjne 
przewidziane w ust. 1 przeglądowi na 
podstawie obiektywnych kryteriów, w 
szczególności w świetle zmian w 
produkcji, zmian kosztów produkcji
(zwłaszcza środków produkcji) i zmian 
sytuacji na rynku. W razie konieczności
progi referencyjne aktualizuje się zgodnie 
ze zwykłą procedurą ustawodawczą w 
świetle zmian w produkcji i sytuacji na 
rynku.

„2. Komisja poddaje progi referencyjne 
przewidziane w ust. 1 przeglądowi na 
podstawie obiektywnych kryteriów, w 
szczególności w świetle zmian w 
produkcji, zmian kosztów produkcji
(zwłaszcza środków produkcji) i zmian 
sytuacji na rynku. Progi referencyjne 
aktualizuje się co roku w celu 
uwzględnienia inflacji.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Uzasadnienie

Progi referencyjne nie były aktualizowane od czasu ich obniżenia w połowie pierwszej dekady 
XXI wieku. W związku z tym, że są one ustalone na poziomie znacząco niższym od średnich 
kosztów produkcji w Europie, ich indeksacja na podstawie stopy inflacji nie może zatem 
wywoływać samonapędzających się skutków inflacyjnych, ale umożliwi podwyższenie zbyt 
niskich obecnie progów mechanizmu ochronnego.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 11 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d) w art. 11 dodaje się literę w
brzmieniu:

ea) cukru białego;

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku sektorów mięsa baraniego i wieprzowego istnieje znaczące ryzyko wystąpienia 
zakłóceń na rynkach ze względu na sytuację związaną z brexitem i sytuację zdrowotną 
(klasyczny pomór świń). Jeśli zaś chodzi o rynek cukru sytuacja jest niepokojąca. Te trzy 
rodzaje produkcji mogą korzystać z prywatnego przechowywania i proponuje się dodać je do 
wykazu produktów kwalifikujących się do interwencji publicznej.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 e (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 11 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3e) w art. 11 dodaje się literę w
brzmieniu:

eb) świeżego, schłodzonego lub 
mrożonego mięsa baraniego objętego 
kodami CN 0204;

Or. fr
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 f (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 11 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3f) w art. 11 dodaje się literę w
brzmieniu:

ec) świeżego, schłodzonego lub 
mrożonego mięsa wieprzowego objętego 
kodami CN ex 203;

Or. fr

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 g (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 12

Tekst obowiązujący Poprawka

3g) art. 12 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 12 „Artykuł 12

Okresy interwencji publicznej Okresy interwencji publicznej

Interwencja publiczna jest dostępna: Interwencja publiczna jest dostępna:

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
pszenicy durum, jęczmienia i kukurydzy –
od dnia 1 listopada do dnia 31 maja;

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
pszenicy durum, jęczmienia i kukurydzy –
przez cały rok;

b) w odniesieniu do ryżu niełuskanego – od 
dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca;

b) w odniesieniu do ryżu niełuskanego –
przez cały rok;

c) w odniesieniu do wołowiny i cielęciny –
przez cały rok;

c) w odniesieniu do wołowiny i cielęciny –
przez cały rok;

d) w odniesieniu do masła i
odtłuszczonego mleka w proszku – od dnia 
1 marca do dnia 30 września.

d) w odniesieniu do masła i
odtłuszczonego mleka w proszku – przez 
cały rok;

da) w odniesieniu do mięsa baraniego –
przez cały rok;
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db) w odniesieniu do wieprzowiny – przez 
cały rok;

dc) w odniesieniu do cukru białego –
przez cały rok.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Progi referencyjne dotyczące interwencji zostały podczas poprzednich reform obniżone do 
poziomu dostatecznie niskiego, aby nie mogły stanowić automatycznego mechanizmu zbytu, 
jak miało to miejsce zwłaszcza w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W związku z tym 
nie należy już ograniczać interwencji do określonych okresów: umożliwi to organowi 
regulacyjnemu szybsze reagowanie w sytuacji kryzysu. Mogliśmy ponadto stwierdzić, że 
rozwiązanie to okazało się bardzo przydatne podczas ostatniego kryzysu w sektorze 
mleczarskim.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3h) w art. 16 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

3a. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji informacje identyfikacyjne 
dotyczące przedsiębiorstw korzystających z 
interwencji publicznej oraz 
przedsiębiorstw skupujących zapasy 
pochodzące z interwencji publicznej, aby 
mogła ona wywiązać się z obowiązków 
określonych ust. 1 i 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Informacje identyfikacyjne dotyczące skupujących zapasy pochodzące z interwencji publicznej 
nie są systematycznie przekazywane Komisji, co nie pozwala jej określić skutków zakłóceń na 
rynku ani zapewnić przestrzegania umów międzynarodowych. Jest to tym ważniejsze, że przy 
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zastosowaniu procedur przetargowych sprzedaż zapasów może odbywać się na poziomie dużo 
niższym niż cena skupu, a różnica w cenie może być traktowana jako forma wsparcia.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 61

Tekst obowiązujący Poprawka

4a) art. 61 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 61 „Artykuł 61

Czas trwania Czas trwania

System zezwoleń na nasadzenia winorośli 
ustanowiony w niniejszym rozdziale
stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2030 r.; Komisja 
przeprowadzi przegląd śródokresowy w
celu ewaluacji funkcjonowania systemu
oraz, w stosownych przypadkach, 
przedstawi wnioski.

System zezwoleń na nasadzenia winorośli 
ustanowiony w niniejszym rozdziale
podlega przeglądowi Komisji w 2023 r. w
celu ewaluacji funkcjonowania tego
systemu, aby w stosownych przypadkach
przedstawić wnioski mające zwiększyć 
jego skuteczność.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539592399769&uri=CELEX:32013R1308)

Uzasadnienie

Wprowadzenie systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, który zastąpił system praw do 
sadzenia w wyniku reformy w 2013 r., jest rozwiązaniem zadowalającym. Należy zatem nadać 
temu systemowi trwały charakter przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązku przeprowadzenia 
przeglądu, aby przyczynić się, w razie potrzeby, do usprawnienia tego systemu. Data 
przeprowadzenia przeglądu wyznaczona jest z dostatecznym wyprzedzeniem, aby jego wyniki 
mogły zostać uwzględnione w pracach nad przygotowaniem kolejnego okresu 
programowania.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 63 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) w art. 63 ust. 2 dodaje się literę w 
brzmieniu:

ba) do celów zarządzania systemem 
zezwoleń na nasadzenia winorośli 
państwa członkowskie mogą określić, jeśli 
zaistnieje taka potrzeba na szczeblu 
regionalnym, maksymalną odległość 
między siedzibą gospodarstwa uprawy 
winorośli a najbardziej oddaloną 
uprawianą działką rolną.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy koniecznie dostosować definicję gospodarstwa rolnego ukierunkowanego na uprawę 
winorośli. Obecnie gospodarstwo rolne zdefiniowane jest w rozporządzeniu 1307/2013 jako 
wszystkie działki rolne wykorzystywane przez ten sam podmiot prawny znajdujące się na 
terytorium danego państwa członkowskiego. Definicja ta nie jest dostosowana do 
regionalnego podejścia do zarządzania potencjałem produkcyjnym w uprawie winorośli ani 
nie jest z tym podejściem spójna.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 63 – ustęp 3 – litera b

Tekst obowiązujący Poprawka

5b) art. 63 ust. 3 lit. b) otrzymuje 
brzmienie:

b) potrzebą uniknięcia dobrze 
udokumentowanego ryzyka znacznej
dewaluacji konkretnych chronionych nazw 
pochodzenia lub chronionych oznaczeń 
geograficznych.

„b) potrzebą uniknięcia ryzyka dewaluacji 
konkretnych chronionych nazw 
pochodzenia lub chronionych oznaczeń 
geograficznych.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)
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Uzasadnienie

Obecne brzmienie lit. b) jest trudne do zinterpretowania; jest ono doprecyzowane i 
uzupełnione w lit. c).

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 63 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c) w art. 63 ust. 3 dodaje się literę w 
brzmieniu:

ba) chęcią przyczynienia się do rozwoju 
danych produktów przy jednoczesnym 
utrzymaniu ich jakości. 

Or. fr

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 64 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst obowiązujący Poprawka

5d) w art. 64 ust. 1 akapit drugi 
wprowadzenie otrzymuje brzmienie:

Do celów niniejszego artykułu państwa 
członkowskie mogą stosować jako kryteria 
kwalifikowalności jedno lub większą 
liczbę następujących obiektywnych i 
niedyskryminacyjnych kryteriów:

„Do celów niniejszego artykułu państwa 
członkowskie mogą, na szczeblu krajowym 
lub regionalnym, stosować jako kryteria 
kwalifikowalności jedno lub większą 
liczbę następujących obiektywnych i 
niedyskryminacyjnych kryteriów:”

Or. fr

Uzasadnienie

Podczas przyznawania zezwoleń na nowe nasadzenia państwa członkowskie mogą stosować 
kryteria kwalifikujące na szczeblu krajowym, a poprawka doprecyzowuje, że może to również 
odbywać się na szczeblu regionalnym.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 e (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 65 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5e) w art. 65 dodaje się akapit w 
brzmieniu:

W sytuacji gdy państwo członkowskie 
stosuje art. 63 ust. 2, wszczyna ono 
oficjalną procedurę wstępną, która 
umożliwia uwzględnienie opinii 
reprezentatywnych organizacji 
branżowych uznanych na szczeblu 
regionalnym zgodnie z ustawodawstwem 
tego państwa członkowskiego.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przedstawiciele krajowych i regionalnych organizacji branżowych brali 
udział w procedurze wydawania zezwoleń na nowe nasadzenia określonej w art. 63 ust. 2.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 f (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 73

Tekst obowiązujący Poprawka

5f) art. 73 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 73 „Artykuł 73

Zakres stosowania Zakres stosowania

Bez uszczerbku dla innych przepisów 
stosowanych do produktów rolnych, jak 
również bez uszczerbku dla przepisów 
przyjętych w sektorze weterynaryjnym, 
fitosanitarnym i spożywczym w celu 
zapewnienia, aby produkty spełniały 

Bez uszczerbku dla innych przepisów 
stosowanych do produktów rolnych, jak 
również bez uszczerbku dla przepisów 
przyjętych w sektorze weterynaryjnym, 
fitosanitarnym i spożywczym w celu 
zapewnienia, aby produkty spełniały 
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normy higieniczne i zdrowotne, oraz w 
celu ochrony zdrowia zwierząt, roślin i 
ludzi, w niniejszej sekcji ustanawia się 
przepisy dotyczące norm handlowych.

normy higieniczne i zdrowotne, oraz w 
celu ochrony zdrowia zwierząt, roślin i 
ludzi, jak również w celu zapewnienia 
równych warunków konkurencji dla 
producentów europejskich i producentów 
z państw trzecich, w niniejszej sekcji 
ustanawia się przepisy dotyczące norm 
handlowych.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

WORR określa zasady wprowadzania do obrotu dotyczące dużej liczby produktów. Bez 
przestrzegania tych zasad produkty nie mogą być wprowadzane na rynek UE. Te normy 
dotyczące wprowadzania do obrotu muszą obejmować zagwarantowanie równych warunków 
konkurencji dla producentów europejskich i producentów z państw trzecich, aby zapewnić 
przestrzeganie zasady równorzędności.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 g (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5g) w art. 75 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:

ia) wołowina;

Or. fr

Uzasadnienie

Obecnie sektor wołowiny nie jest ujęty w wykazie sektorów, dla których można określać 
normy handlowe.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 h (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera i b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5h) w art. 75 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:

ib) mięso baranie; 

Or. fr

Uzasadnienie

Obecnie sektor mięsa baraniego nie jest ujęty w wykazie sektorów, dla których można 
określać normy handlowe.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 i (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera i c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5i) w art. 75 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:

ic) wieprzowina;

Or. fr

Uzasadnienie

Obecnie sektor wieprzowiny nie jest ujęty w wykazie sektorów, dla których można określać 
normy handlowe.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 j (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera i d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5j) w art. 75 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:

id) mleko i przetwory mleczne.
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Or. fr

Uzasadnienie

Obecnie sektor mleka i przetworów mlecznych nie jest ujęty w wykazie sektorów, dla których 
można określać normy handlowe.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 k (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 75 – ustęp 3 – litera g

Tekst obowiązujący Poprawka

5k) art. 75 ust. 3 lit. g) otrzymuje 
brzmienie:

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

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

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Praktyki handlowe mogą również dotyczyć sposobu żywienia zwierząt.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 l (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 75 – ustęp 3 – litera j

Tekst obowiązujący Poprawka

5l) art. 75 ust. 3 lit. j) otrzymuje 
brzmienie:

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

„j) miejsca produkcji lub pochodzenia;”

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Konsumenci w UE domagają się coraz większej ilości informacji na temat miejsca produkcji i 
pochodzenia wszystkich nabywanych przez siebie produktów.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 m (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 75 – ustęp 3 – litera m a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5m) w art. 75 ust. 3 dodaje się literę w 
brzmieniu:

ma) dobrostanu zwierząt.

Or. fr

Uzasadnienie

Dobrostan zwierząt również może być przedmiotem norm handlowych.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 93 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) którego jakość i właściwości są 
zasadniczo lub wyłącznie związane ze 
szczególnym środowiskiem 
geograficznym, z właściwymi dla niego
czynnikami przyrodniczymi oraz, w
stosownych przypadkach, czynnikami
ludzkimi;

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

Or. fr



PE623.922v01-00 24/80 PR\1167245PL.docxPL

Uzasadnienie

Zaproponowana w poprawce definicja nazwy pochodzenia opiera się na definicji określonej 
na szczeblu międzynarodowym w Porozumieniu lizbońskim przy jednoczesnym uwzględnieniu 
specyfiki UE.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 93 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) w art. 93 ust. 1 lit. a) dodaje się 
podpunkt w brzmieniu:

(iia) nazwa jest tradycyjnie stosowana w 
określonym miejscu;

Or. fr

Uzasadnienie

Zaproponowana w poprawce definicja nazwy pochodzenia opiera się na definicji określonej 
na szczeblu międzynarodowym w Porozumieniu lizbońskim.

Poprawka 31

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. fr

Uzasadnienie

Komisja proponuje zwiększenie liczby odmian winorośli, w przypadku których zezwala się na 
nasadzenia i ponowne nasadzenia. Powinna istnieć możliwość wykorzystywania tych nowych 
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odmian w produktach objętych nazwą pochodzenia przez zainteresowanych plantatorów 
winorośli, jeśli dane państwo postanowi je zakwalifikować, a tym samym zezwolić na ich 
stosowanie na swoim terytorium.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 103 – ustęp 2 – litera a – podpunkt ii

Tekst obowiązujący Poprawka

13a) w art. 103 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) 
otrzymuje brzmienie:

(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;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539613221684&uri=CELEX:32013R1308)

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wzmocnienie mechanizmu ochronnego dla chronionej nazwy 
pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego w sektorze winiarskim.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 103 – ustęp 2 – litera b

Tekst obowiązujący Poprawka

13b) w art. 103 ust. 2 lit. b) otrzymuje 
brzmienie:

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 

„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 



PE623.922v01-00 26/80 PR\1167245PL.docxPL

tym z towarzyszącym jej określeniem 
takim jak: „w stylu”, „typu”, „zgodnie z 
metodą”, „jak wytworzone w”, „imitacja”,
„o smaku”, „podobne do” i tym podobne;

tym z towarzyszącym jej określeniem 
takim jak: „w stylu”, „typu”, „zgodnie z 
metodą”, „jak wytworzone w”, „imitacja”,
„o smaku”, „podobne do” i tym podobne, 
w tym również w sytuacji, gdy produkty te 
są wykorzystywane jako składnik.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Uzasadnienie

Należy koniecznie wzmocnić mechanizm ochronny dla chronionej nazwy pochodzenia lub 
chronionego oznaczenia geograficznego w sektorze winiarskim w przypadku, gdy objęte nimi 
produkty są wykorzystywane jako składniki środka spożywczego. Przepis tego typu istnieje już 
w rozporządzeniu nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 103 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13c) w art. 103 ust. 2 dodaje się literę w 
brzmieniu:

da) wszelkimi informacjami 
rozpowszechnianymi w złej wierze 
dotyczącymi nazwy winnicy, która jest 
podobna, w części lub w całości, do nazwy 
chronionej lub która może wprowadzać w 
błąd.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy koniecznie wzmocnić mechanizm ochronny dla oznaczeń geograficznych w internecie 
w drodze uzupełnienia istniejących przepisów. Poprawka ta ma w szczególności na celu 
ochronę nazw winnic.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17
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Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 116 a – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W celu weryfikacji zgodności ze 
specyfikacją właściwe organy kontrolne 
lub wyznaczone organy, o których mowa 
w art. 90 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 
1306/2013, mogą kontrolować 
przedsiębiorców mających siedzibę w 
innym państwie członkowskim w sytuacji, 
gdy uczestniczą oni w pakowaniu 
produktu objętego chronioną nazwą 
pochodzenia zarejestrowaną na 
terytorium tego państwa. Zważywszy na 
zaufanie, którym wyznaczone organy, o 
których mowa w art. 90 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, mogą 
obdarzać przedsiębiorców i ich produkty 
na podstawie wyników wcześniejszych 
kontroli, organy te mogą ukierunkowywać 
swoje działania na uprzednio określone 
główne punkty podlegające kontroli w 
odniesieniu do specyfikacji i o których 
przedsiębiorcy ci zostali wcześniej 
powiadomieni.

Or. fr

Uzasadnienie

Występują obecnie luki w kontroli win objętych chronioną nazwa pochodzenia, gdy wina te 
opuszczają państwo członkowskie, w którym są produkowane. Organy przeprowadzające 
kontrole wina muszą mieć możliwość przeprowadzania lub zlecenia przeprowadzania kontroli 
w innym państwie członkowskim, aby ograniczyć oszustwa i zagwarantować konsumentom 
oryginalność produktu.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się literę w
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brzmieniu:

ga) informacja o wartości odżywczej, 
której treść może ograniczać się wyłącznie 
do podania wartości energetycznej

Or. fr

Uzasadnienie

Wartość energetyczna win musi zostać obowiązkowo umieszczona na etykiecie.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a b (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w ust. 1 dodaje się literę w
brzmieniu:

gb) wykaz składników

Or. fr

Uzasadnienie

Wykaz składników wina musi zostać obowiązkowo umieszczony na etykiecie.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a c (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) dodaje się ustęp w brzmieniu:

3a. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. gb) 
wykaz składników może zostać podany 
również w sposób inny niż na etykiecie, o 
ile na etykiecie umieszczone zostanie 
wyraźne i bezpośrednie odesłanie. Wykaz 
ten nie może być umieszczany razem z 
innymi informacjami służącymi celom 
handlowym lub marketingowym.
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Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi odstępstwo od obowiązku umieszczania wykazu składników na etykiecie 
butelek wina. Obowiązkowe podanie wykazu składników może zostać zrealizowane w formie 
elektronicznej.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a d (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 119 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ad) dodaje się ustęp w brzmieniu:

3b. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1 lit. ga) wartość 
energetyczną wyraża się w przeliczeniu na 
100 ml produktu. Można ją również 
wyrażać w odniesieniu do porcji lub 
jednostki, o ile ta porcja lub jednostka 
wyrażona jest ilościowo, a liczba 
zawartych porcji lub jednostek jest podana 
na opakowaniu. Wartość energetyczna 
jest:

a) obliczana za pomocą współczynników 
konwersji określonych w załączniku XIV 
do rozporządzenia 1169/2011 w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności;

b) wyrażana w postaci wartości średnich 
określonych na podstawie:

(i) analizy produktu przeprowadzonej 
przez jego producenta, lub

(ii) ogólnie ustalonych i przyjętych danych 
dla poszczególnych rodzajów wina.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka zawiera informacje umożliwiające dokonanie oceny wartości energetycznej win.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 121 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19a) w art. 121 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:

2a. Podczas prezentacji informacji o 
wartości odżywczej, o której mowa w art. 
119 ust. 1 lit. ga), wyraz „energia” można 
zastąpić literą „E”.

Or. fr

Uzasadnienie

Obowiązkowe umieszczenie na butelce wyrazu „energia” może przyjąć formę litery „E” bez 
konieczności umieszczania tej informacji w jednym lub większej liczbie języków urzędowych 
UE, co stanowi uproszczenie dla plantatorów winorośli i obniża koszty etykietowania.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 122 – ustęp 1 – litera b – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w lit. b) dodaje się podpunkt w 
brzmieniu:

(va) przepisów dotyczących art. 119 ust. 1 
lit. ga)

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych obejmujących przepisy 
dotyczące umieszczania na etykietach informacji o wartości energetycznej win.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 – litera a b (nowa)
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Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 122 – ustęp 1 – litera b – podpunkt v b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w lit. b) dodaje się podpunkt w 
brzmieniu:

(vb) przepisów dotyczących art. 119 ust. 1 
lit. gb)

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych obejmujących przepisy 
dotyczące umieszczania na etykietach wykazu składników zawartych w winach.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 149 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22a) w art. 149 ust. 2 skreśla się lit. a);

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Zbiorowe negocjacje w imieniu i na rzecz rolników będących członkami danej organizacji 
dotyczą wyłącznie struktur niehandlowych bez przenoszenia prawa własności. Oznacza to, że 
spółdzielnie, które sprzedają produkty swoich członków, są właścicielami tych produktów i 
nie dotyczą ich zatem negocjacje zbiorowe, ponieważ działają one jako jeden podmiot. 
Kwestia mleka została dostosowana w art. 152 ust. 1a przez skreślenie odniesienia do 
przeniesienia prawa własności.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 b (nowy)
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Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 151 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

22b) art. 151 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. pierwsi 
skupujący mleko surowe deklarują 
właściwemu organowi krajowemu ilości 
mleka surowego, które im dostarczono 
każdego miesiąca.

„Od dnia 1 kwietnia 2015 r. pierwsi 
skupujący mleko surowe deklarują 
właściwemu organowi krajowemu ilości 
mleka surowego, które im dostarczono 
każdego miesiąca, oraz średnią cenę 
skupu. Stosuje się rozróżnienie w 
zależności od tego, czy produkcja 
pochodzi z rolnictwa ekologicznego, czy 
nie.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Aby zapewnić lepsze monitorowanie rynku mleka, oprócz ilości pozyskanego mleka surowego 
należy podać również średnie ceny skupu. Procedura składania deklaracji już funkcjonuje i 
chodzi wyłącznie o dodanie obowiązku gromadzenia informacji uzupełniającej. Argument, 
zgodnie z którym ustalenie ceny mogłoby opóźnić gromadzenie informacji o ilościach, jest nie 
do przyjęcia: przedmiotem art. 148 jest bowiem właśnie skłanianie gromadzących dane do 
możliwie jak najszybszego ustalenia ceny skupu na podstawie umów pisemnych.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 151 – akapit 3

Tekst obowiązujący Poprawka

22c) art. 151 akapit trzeci otrzymuje 
brzmienie:

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o ilości mleka surowego, o której
mowa w akapicie pierwszym.

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o ilości mleka surowego i średniej 
cenie, o których mowa w akapicie 
pierwszym.”

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Aby zapewnić lepsze monitorowanie rynku mleka, oprócz ilości pozyskanego mleka surowego 
należy podać również średnie ceny skupu. Procedura składania deklaracji już funkcjonuje i 
chodzi wyłącznie o dodanie obowiązku gromadzenia informacji uzupełniającej. Argument, 
zgodnie z którym ustalenie ceny mogłoby opóźnić gromadzenie informacji o ilościach, jest nie 
do przyjęcia: przedmiotem art. 148 jest bowiem właśnie skłanianie gromadzących dane do 
możliwie jak najszybszego ustalenia ceny skupu na podstawie umów pisemnych.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 152 – ustęp 1 a – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

22d) art. 152 ust. 1a akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

Na zasadzie odstępstwa od art. 101 ust. 1 
TFUE organizacja producentów uznana na 
mocy ust. 1 niniejszego artykułu może 
planować produkcję produktów rolnych, 
optymalizować koszty ich produkcji, 
wprowadzać je do obrotu oraz negocjować 
umowy dotyczące ich dostaw w imieniu 
swoich członków w odniesieniu do całości 
lub części ich łącznej produkcji.

„Organizacja producentów uznana na 
mocy ust. 1 niniejszego artykułu może 
planować produkcję produktów rolnych, 
optymalizować koszty ich produkcji, 
wprowadzać je do obrotu oraz negocjować 
umowy dotyczące ich dostaw w imieniu 
swoich członków w odniesieniu do całości 
lub części ich łącznej produkcji, o ile jedno 
z działań, o których mowa w ust. 1 lit. b) 
ppkt (i)-(vii) niniejszego artykułu, jest 
rzeczywiście realizowane, przyczyniając 
się w ten sposób do osiągania celów 
określonych w art. 39 TFUE.

Działanie dotyczące negocjacji 
zbiorowych, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, może odbywać się:”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Porozumienia, praktyki i decyzje, które należą do zadań i celów organizacji producentów 
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określonych przez WPR wymykają się przepisom dotyczącym konkurencji, o czym 
przypomniał rzecznik generalny Nils Wahl i Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie 
dotyczącej francuskiego rynku cykorii. Chodzi o wykluczenie wynikające z niezbędnej 
realizacji zadań powierzonych przez ustawodawcę kluczowym uczestnikom WORR. 
Odniesienie do art. 101 ust. 1 TFUE nie ma już uzasadnienia.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 e (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 152 – ustęp 1 a – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22e) skreśla się art. 152 ust. 1a lit. a);

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Skreśla się tę część, ponieważ została już uwzględniona w zmienionym art. 152a akapit 
pierwszy. Zmiany te stanowią doprecyzowanie art. 152 ust. 1a.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 f (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 152 – ustęp 1 a – akapit 2 – litera b

Tekst obowiązujący Poprawka

22f) w art. 152 ust. 1a akapit drugi lit. 
b) otrzymuje brzmienie:

b) pod warunkiem że organizacja 
producentów koncentruje podaż i 
wprowadza do obrotu produkty swoich 
członków, bez względu na to, czy ma 
miejsce przeniesienie prawa własności do 
produktów rolnych przez producentów na 
organizację producentów;

„b) pod warunkiem że organizacja 
producentów koncentruje podaż i 
wprowadza do obrotu produkty swoich 
członków, bez przeniesienia prawa 
własności do tych produktów na 
organizację producentów;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/PL/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Zbiorowe negocjacje w imieniu i na rzecz rolników będących członkami danej organizacji 
dotyczą wyłącznie struktur niehandlowych bez przenoszenia prawa własności. Oznacza to, że 
organizacje producentów, które sprzedają produkty swoich członków, są właścicielami tych 
produktów i nie dotyczą ich zatem negocjacje zbiorowe, ponieważ działają one jako jeden 
podmiot. W związku z tym skreśla się odniesienie do przeniesienia własności.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 g (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 157 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst obowiązujący Poprawka

22g) art. 157 ust. 1 lit. c) otrzymuje 
brzmienie:

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

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

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Organizacje międzybranżowe, którymi często kierują dominujące w sektorze podmioty 
gospodarcze, muszą dążyć do obrony interesów wszystkich swoich członków, w tym 
podmiotów najsłabszych pod względem gospodarczym lub podmiotów zajmujących się 
bardziej marginalnymi rodzajami produkcji lub działalności.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 h (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 157 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22h) w art. 157 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:

ca) przyczyniają się do większej 
przejrzystości w relacjach handlowych 
między poszczególnymi uczestnikami 
łańcucha, zwłaszcza za sprawą 
opracowywania, wdrażania i 
kontrolowania przestrzegania norm 
technicznych przez przedsiębiorców danej 
branży;

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacje międzybranżowe mogą obecnie określać zasady dotyczące wprowadzania 
produktów do obrotu. Mogą one również przyjmować normy techniczne (zawartość tłuszczu, 
marmurkowatość mięsa itd.) mające na celu harmonizację oceny właściwości danego 
produktu w całym łańcuchu, aby nie zniekształcać konkurencji między przedsiębiorcami. 
Należy zatem utrzymać wprowadzanie i kontrolowanie tych norm technicznych jako zadanie 
organizacji międzybranżowych.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 i (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 157 – ustęp 1 – litera c – podpunkt v

Tekst obowiązujący Poprawka

22i) art. 157 ust. 1 lit. c) ppkt (v) 
otrzymuje brzmienie:

(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;

„(v) bez uszczerbku dla w art. 148 i 168 
sporządzanie znormalizowanych 
formularzy umów, mogących wiązać 
dwóch lub większą liczbę przedsiębiorców 
z danej branży, 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; te 
znormalizowane formularze umów mogą 
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zawierać odpowiednie wskaźniki i indeksy 
gospodarcze stworzone na podstawie 
odpowiednich kosztów produkcji i ich 
zmian, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
w treści specyfikacji technicznych 
kategorii produktów i ich różnych form 
zbytu, wskaźników wyceny produktów, cen 
produktów rolnych i spożywczych 
notowanych na rynkach i ich zmian, jak 
również kryteriów związanych ze składem, 
jakością i identyfikowalnością.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Organizacje międzybranżowe mogą pomóc w zawieraniu umów między dwoma lub większą 
liczbą uczestników łańcucha dostaw (umowa trójstronna) i mogą zapewnić bardziej 
precyzyjne elementy treści zawartej w obecnie obowiązujących znormalizowanych 
formularzach umów. Rozwiązania te ułatwiłyby zawieranie umów w ramach danej branży i 
umożliwiłyby tworzenie wartości, w szczególności dzięki poprawie jakości. Przyczyniłoby się 
to również do zwiększenia dochodów rolników.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 j (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 157 – ustęp 1 – litera c – podpunkt xv

Tekst obowiązujący Poprawka

22j) art. 157 ust. 1 lit. c) ppkt (xv) 
otrzymuje brzmienie:

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

„(xv) ustanawianie klauzul dotyczących 
podziału wartości, w tym również zysków i 
strat, określających sposób, w jaki 
organizacje te dzielą między uczestnikami 
łańcucha dostaw wszelkie wartości 
związane ze zmianą cen odnośnych 
produktów na odnośnym rynku lub innych 
rynkach towarowych;”

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Organizacje branżowe mogą odgrywać pewną rolę w lepszym podziale wartości w ramach 
łańcucha dostaw. WORR umożliwia natomiast określanie klauzul dotyczących podziału 
wartości wyłącznie między rolnikiem a jego pierwszym skupującym. Niepewność skupującego 
co do możliwości przeniesienia swoich zobowiązań na swojego nabywcę stanowi przeszkodę 
utrudniającą wycenę produktów wewnątrz poszczególnych branż (zwłaszcza tych o długich 
łańcuchach dostaw) i rewaloryzację cen dla producentów.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 k (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 164 – ustęp 4 – litera c

Tekst obowiązujący Poprawka

22k) art. 164 ust. 4 lit. c) otrzymuje 
brzmienie:

c) sporządzania znormalizowanych umów 
zgodnych z przepisami unijnymi;

„c) sporządzania znormalizowanych umów
i klauzul, zwłaszcza dotyczących podziału 
wartości, zgodnych z przepisami Unii;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest umożliwienie organizacjom międzybranżowym domaganie się 
rozszerzenia znormalizowanych klauzul dotyczących podziału wartości, aby zagwarantować 
większą przejrzystość w ramach stosunków umownych wewnątrz poszczególnych branż, 
wzmocnić pozycję rolników przez umożliwienie im bardziej systematycznego korzystania z 
lepszego podziału wartości dodanej, a tym samym zwiększenia ich dochodów.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 l (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 164 – ustęp 4 – litera n a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22l) w art. 164 ust. 4 dodaje się literę w 
brzmieniu:

na) opracowania, wdrożenia i 
kontrolowania norm technicznych 
umożliwiających precyzyjną ocenę 
właściwości produktu;

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacje międzybranżowe mogą przyjmować normy techniczne (zawartość tłuszczu, 
marmurkowatość mięsa itd.) mające na celu harmonizację oceny właściwości danego 
produktu w całym łańcuchu dostaw, aby nie zniekształcać konkurencji między 
przedsiębiorcami. Należy zatem nie tylko móc utrzymać wprowadzanie i kontrolowanie tych 
norm technicznych, ale także móc je rozciągnąć na podmioty niebędące członkami tych 
organizacji.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 m (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 166 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22m) dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 166a

Regulowanie podaży produktów innych 
niż sery, wino i szynka objętych chronioną 
nazwą pochodzenia lub chronionym 
oznaczeniem geograficznym oraz 
produktów krajowych opatrzonych 
znakiem jakości

1. Na wniosek organizacji producentów 
uznanej na mocy art. 152 ust. 3, 
organizacji międzybranżowej uznanej na 
mocy art. 157 ust. 3 lub grupy podmiotów, 
o której mowa w art. 3 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, 
państwa członkowskie mogą ustanowić, 
na czas określony, wiążące przepisy 
regulujące podaż ich produktów objętych 
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chronioną nazwą pochodzenia lub 
chronionym oznaczeniem geograficznym 
na mocy art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1151/2012, lub ich produktu 
objętego krajowym systemem jakości.

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, są uzależnione od 
uprzedniego zawarcia porozumienia 
między stronami na obszarze 
geograficznym, o którym mowa w art. 7 
ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
1151/2012. Porozumienie to zawiera się 
między co najmniej dwoma trzecimi 
producentów lub ich przedstawicieli 
odpowiadających za co najmniej dwie 
trzecie produkcji danego produktu i, w 
stosownych przypadkach, co najmniej 
dwie trzecie producentów i produkcji
danego produktu na obszarze 
geograficznym, o którym mowa w art. 7 
ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 
1151/2012. Te same proporcje mają 
zastosowanie do liczby producentów i do 
produkcji w przypadku produktów 
objętych krajowymi systemami jakości.

3. Przepisy, o których mowa w ust. 1:

a) dotyczą jedynie zarządzania dostawami 
danego produktu i mają na celu 
dostosowanie podaży danego produktu do 
popytu;

b) dotyczą tylko danego produktu;

c) mogą być wiążące przez nie dłużej niż 
trzy lata, a ich obowiązywanie może zostać 
przedłużone po tym okresie w następstwie 
złożenia nowego wniosku, o którym mowa 
w ust. 1;

d) nie mogą powodować uszczerbku dla 
handlu produktami innymi niż te, których 
dotyczą te przepisy;

e) nie odnoszą się do jakichkolwiek 
transakcji przeprowadzonych po 
pierwszym wprowadzeniu danego 
produktu do obrotu;

f) nie mogą umożliwiać ustalania cen, w 
tym również w przypadku gdy ceny są 
ustalane w charakterze wytycznych lub 
zalecenia;
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g) nie mogą uniemożliwiać dostępu do 
znacznej ilości danego produktu, która 
normalnie byłaby dostępna;

h) nie mogą prowadzić do dyskryminacji, 
tworzyć barier dla nowych uczestników 
rynku ani wywierać negatywnego wpływu 
na drobnych producentów;

i) przyczyniają się do podtrzymania 
jakości (w tym pod względem zdrowotnym) 
lub do rozwoju danego produktu.

4. Przepisy, o których mowa w ust. 1, są 
publikowane w organie promulgacyjnym 
danego państwa członkowskiego.

5. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole w celu zadbania o spełnienie 
warunków określonych w ust. 4, a w
przypadku stwierdzenia przez właściwe 
władze, że warunki te nie są spełniane, 
uchylają przepisy, o których mowa w ust.
1.

6. Państwa członkowskie powiadamiają 
niezwłocznie Komisję o przyjętych 
przepisach, o których mowa w ust. 1. 
Komisja informuje pozostałe państwa 
członkowskie o każdym powiadomieniu o 
takich przepisach.

7. Komisja może w dowolnym czasie 
przyjmować akty wykonawcze nakładające 
na państwo członkowskie obowiązek 
uchylenia przepisów przyjętych przez to 
państwo członkowskie zgodnie z ust. 1 w
przypadku stwierdzenia przez Komisję, że 
przepisy te nie są zgodne z warunkami 
określonymi w ust. 3, uniemożliwiają lub 
zakłócają konkurencję na znacznym 
obszarze rynku wewnętrznego lub 
zagrażają wolnemu handlowi bądź 
osiągnięciu celów art. 39 TFUE. Akty 
wykonawcze przyjmuje się bez 
zastosowania procedury, o której mowa w
art. 229 ust. 2 lub 3 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka ta umożliwia rozszerzenie przepisów na wszystkie produkty objęte chronioną 
nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym, ponieważ obecnie wyłącznie 
sery, wino i szynka mogą być objęte możliwością zarządzania podażą przez uznaną 
organizację producentów lub uznaną organizację międzybranżową.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 n (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 172 a

Tekst obowiązujący Poprawka

22n) art. 172a otrzymuje brzmienie:

Artykuł 172 a „Artykuł 172a

Podział wartości Podział wartości

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
konkretnych klauzul dotyczących podziału 
wartości w sektorze cukru, rolnicy, w tym 
również zrzeszenia rolników, oraz ich 
pierwszy podmiot skupujący mogą 
uzgodnić klauzule dotyczące podziału 
wartości, w tym również zysków i strat, 
określające sposób, w jaki podmioty te 
dzielą między sobą wszelkie wartości 
związane ze zmianą cen odnośnych 
produktów na odnośnym rynku lub innych 
rynkach towarowych.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
konkretnych klauzul dotyczących podziału 
wartości w sektorze cukru, rolnicy, w tym 
również zrzeszenia rolników, oraz ich 
pierwszy podmiot skupujący, a także 
podmioty znajdujące się dalej w łańcuchu 
wartości, mogą uzgodnić klauzule 
dotyczące podziału wartości, w tym 
również rozwoju sytuacji na rynkach 
referencyjnych, określające sposób, w jaki 
podmioty te dzielą między sobą wszelkie 
wartości związane ze zmianą cen 
odnośnych produktów na odnośnym rynku 
lub innych rynkach towarowych.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Proponowana poprawka umożliwia podmiotom gospodarczym umieszczanie w ich umowach 
klauzul dotyczących podziału wartości między dwoma lub większą liczbą uczestników 
łańcucha wartości. Wyrażenie „zysków i strat” zbyt mocno kojarzy się z rynkami 
terminowymi, które dotyczą zaledwie kilku rodzajów produkcji.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 o (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 176 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

22o) art. 176 ust. 3 otrzymuje 
brzmienie:

3. Pozwolenia są ważne w całej Unii. 3. Pozwolenia są ważne w całej Unii.
Wszystkie informacje dotyczące 
wnioskodawców zgromadzone przez 
państwa członkowskie podczas wydawania 
zezwoleń przekazywane są co miesiąc 
Komisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Mimo że art. 177 nadaje Komisji znaczące uprawnienia, nie wydaje się, aby systematycznie z 
nich korzystała. Informacje będą gromadzone tylko jeden raz bez powodowania trudności 
administracyjnych dla użytkowników. Komisja zostanie ponadto wezwana do 
zaproponowania procedur dotyczących pełnego wdrożenia nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych, aby w ten sposób ograniczyć obciążenia dla użytkowników i 
zoptymalizować wykorzystanie tych informacji.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 p (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 177 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22p) w art. 177 ust. 2 skreśla się lit. d);

Or. fr

Uzasadnienie

Skreśla się lit. d) w celu zachowania spójności z proponowanym przez Komisję skreśleniem 
art. 189 dotyczącego przywozu konopi i nasion konopi.
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Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 q (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 182 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22q) w art. 182 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:

ba) wielkość przywozu w danym roku z 
zastosowaniem preferencyjnych stawek 
uzgodnionych między UE a państwami 
trzecimi w ramach umów o wolnym 
handlu przekracza pewien poziom 
(„wielkość ekspozycji handlowej”).

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce tej proponuje się wprowadzenie nowego kryterium w odniesieniu do stosowania 
dodatkowych należności celnych przywozowych przewidzianych w porozumieniu WORR, 
które umożliwia unikanie lub niwelowanie szkodliwych skutków dla rynku UE mogących 
wynikać z przywozu.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 r (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 182 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst obowiązujący Poprawka

22r) art. 182 ust. 1 akapit drugi 
otrzymuje brzmienie:

Wielkość progowa określana jest na 
podstawie możliwości dostępu do rynku, 
wyrażonych jako procentowy udział w 
danym sektorze spożycia krajowego w 
trzech poprzednich latach.

„Wielkość progowa określana jest na 
podstawie możliwości dostępu do rynku, 
wyrażonych jako procentowy udział w 
danym sektorze spożycia krajowego w 
trzech poprzednich latach. Wielkość ta jest 
regularnie aktualizowana w celu 
uwzględnienia zmian wielkości 
europejskiego rynku. Cena progowa jest 
regularnie aktualizowana w celu 
uwzględnienia rozwoju sytuacji na 
rynkach światowych i kosztów produkcji.”
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

W poprawce proponuje się regularną aktualizację cen i wielkości progowych określonych w 
WORR ponad 20 lat temu, przy czym ma się to odbywać na podstawie zmian wielkości rynku 
(zmniejszona konsumpcja mięsa, brexit i przejście na rynek z udziałem 27 państw 
członkowskich). Należy przypomnieć, że art. 182 umożliwia unikanie lub niwelowanie 
szkodliwych dla rynku UE skutków mogących wynikać z przywozu.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 s (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 182 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22s) w art. 182 ust. 1 dodaje się akapit 
w brzmieniu:

Wielkość ekspozycji handlowej określana 
jest na podstawie przywozu z 
zastosowaniem stawki preferencyjnej 
wyrażonego jako procentowy udział w 
całkowitym poziomie trwałej ekspozycji 
handlowej dla odnośnych branż.

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce tej proponuje się wprowadzenie nowego kryterium w odniesieniu do stosowania 
dodatkowych należności celnych przywozowych przewidzianych w porozumieniu WORR, 
które umożliwia unikanie lub niwelowanie szkodliwych skutków dla rynku UE mogących 
wynikać z przywozu.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 209 – ustęp 1 – akapit 3
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Tekst obowiązujący Poprawka

26a) art. 209 ust. 1 akapit trzeci 
otrzymuje brzmienie:

Niniejszego ustępu nie stosuje się do 
porozumień, decyzji i uzgodnionych
praktyk, które pociągają za sobą 
obowiązek stosowania jednakowych cen 
lub które wykluczają konkurencję.

„Niniejszego ustępu nie stosuje się do 
porozumień, decyzji i praktyk
uzgodnionych między poszczególnymi 
organizacjami producentów lub między 
poszczególnymi stowarzyszeniami, które 
pociągają za sobą obowiązek stosowania 
jednakowych cen lub które wykluczają 
konkurencję.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Orzecznictwo w sprawie rynku cykorii i rozporządzenie zbiorcze stanowią znaczący krok w 
kierunku zwiększenia znaczenia rolników w łańcuchu dostaw za pośrednictwem zrzeszających 
ich organizacji producentów lub stowarzyszeń organizacji producentów. Zakaz stosowania 
klauzul cenowych wewnątrz takich organizacji czy jednakowych cen jest obecnie trudny do 
zrozumienia i uzasadnienia.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 219 – tytuł

Tekst obowiązujący Poprawka

26b) tytuł art. 219 otrzymuje brzmienie:

Środki przeciwdziałania zakłóceniom na 
rynku

„Środki przeciwdziałania zakłóceniom na 
rynku i zarządzania nimi”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Przeciwdziałanie jest oczywiście istotne, ale musi również istnieć możliwość zarządzania 
zakłóceniami na rynku, jeśli takie wystąpią.
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 219 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

26c) art. 219 ust. 1 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

Aby sprawnie i skutecznie reagować na 
zagrożenie wystąpieniem zakłóceń na 
rynku spowodowanych znaczącym 
wzrostem lub spadkiem cen na rynku 
wewnętrznym lub rynkach zewnętrznych 
lub innymi zdarzeniami i okolicznościami 
powodującymi poważne zakłócenia na 
rynku lub grożącymi wystąpieniem takich 
zakłóceń, w przypadku gdy taka sytuacja 
lub jej skutki dla rynku prawdopodobnie 
będą trwać nadal lub się pogarszać, 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
zgodnie z art. 227 aktów delegowanych w
celu podjęcia niezbędnych środków 
służących przeciwdziałaniu takiej sytuacji 
na rynku, nie naruszając jednocześnie 
zobowiązań wynikających z umów 
międzynarodowych zawartych zgodnie z 
TFUE oraz pod warunkiem że pozostałe 
środki dostępne na mocy niniejszego 
rozporządzenia okażą się 
niewystarczające.

„Aby sprawnie i skutecznie reagować na 
zagrożenie wystąpieniem zakłóceń na 
rynku spowodowanych znaczącym 
wzrostem lub spadkiem cen na rynku 
wewnętrznym lub rynkach zewnętrznych 
lub innymi zdarzeniami i okolicznościami 
powodującymi poważne zakłócenia na 
rynku lub grożącymi wystąpieniem takich 
zakłóceń, w przypadku gdy taka sytuacja 
lub jej skutki dla rynku prawdopodobnie 
będą trwać nadal lub się pogarszać, 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
zgodnie z art. 227 aktów delegowanych w
celu podjęcia niezbędnych środków 
służących przeciwdziałaniu takiej sytuacji 
na rynku, nie naruszając jednocześnie 
zobowiązań wynikających z umów 
międzynarodowych zawartych zgodnie z 
TFUE.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Artykuł ten przyznaje Komisji znaczące uprawnienia do podejmowania interwencji w 
przypadku wystąpienia kryzysu. Uprawnienia te nie są szczegółowo określone i stanowią 
swego rodzaju „carte blanche”. Artykuł posłużył za podstawę dla wprowadzenia dopłat do 
dobrowolnego ograniczenia produkcji mleka w 2016 r. Skreślając w ust. 1 koniec akapitu 
pierwszego, usuwamy niewłaściwie określony warunek, który uniemożliwia stosowanie tego 
artykułu w połączeniu z innymi środkami.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 219 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst obowiązujący Poprawka

26d) w art. 219 ust. 1 akapit czwarty 
otrzymuje brzmienie:

Środki te mogą, w niezbędnym zakresie i 
na czas niezbędny do przeciwdziałania 
zakłóceniom na rynku lub zagrożeniu 
takimi zakłóceniami, rozszerzyć lub 
zmienić zakres, okres stosowania lub inne 
aspekty innych środków określonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, lub
przewidzieć refundacje wywozowe, lub w 
całości lub części zawiesić należności celne 
przywozowe, w tym w razie konieczności 
w odniesieniu do określonych ilości lub 
okresów.

„Środki te mogą, w niezbędnym zakresie i 
na czas niezbędny do przeciwdziałania 
zakłóceniom na rynku lub zagrożeniu 
takimi zakłóceniami, rozszerzyć lub 
zmienić zakres, okres stosowania lub inne 
aspekty innych środków określonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia,
wzmocnić kontrole podczas przywozu, 
skorygować w dół lub w górę w całości lub 
części należności celne przywozowe, w 
tym w razie konieczności w odniesieniu do 
określonych ilości lub okresów. Środki te 
mogą również dotyczyć dostosowania 
systemu cen wejścia w odniesieniu do 
owoców i warzyw dzięki osiągnięciu 
porozumienia z państwami trzecimi, które 
eksportują swoje produkty do UE.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Skoro Komisja skreśliła art. 196–204 dotyczące dopłat wywozowych, należy skreślić 
odniesienie do tych artykułów w art. 219. W związku z powyższym aby zachować równowagę 
między środkami, które należy podjąć w przypadku zaburzeń równowagi skutkujących 
podwyżką lub obniżką cen wewnętrznych, należy przewidzieć możliwość skorygowania 
należności celnych w górę lub w dół, a nie tylko możliwość ich zawieszenia, a następnie także 
możliwość wzmocnienia kontroli przywozu.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 e (nowy)
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Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 220 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26e) dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 220a

Program ograniczania produkcji

1. W przypadku poważnych zaburzeń 
równowagi rynkowej i jeżeli pozwalają na 
to techniki produkcyjne, Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 227 w celu 
przyznania pomocy producentom 
działającym w ściśle określonym sektorze, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2, którzy 
przez określony czas ograniczają swoje 
dostawy w porównaniu z tym samym 
okresem roku poprzedniego.

2. Pomoc jest udzielana na podstawie 
wniosku składanego przez producentów w 
państwie członkowskim, w którym ci 
producenci mają siedzibę, z 
wykorzystaniem metody określonej przez 
dane państwo członkowskie.

Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, że wnioski o pomoc z tytułu 
ograniczenia produkcji mają być składane 
w imieniu producentów przez uznane 
organizacje lub spółdzielnie ustanowione 
zgodnie z prawem krajowym. W takim 
przypadku państwa członkowskie 
zapewnią, by pomoc została w całości 
przekazana producentom, którzy 
skutecznie ograniczyli dostawy.

3. Jeśli poziom uczestnictwa w programie 
jest niewystarczający do przywrócenia 
równowagi rynkowej, Komisja jest 
uprawniona do wprowadzenia 
obowiązkowego ograniczenia produkcji 
dla wszystkich producentów.

4. Aby zapewnić skuteczne i odpowiednie 
wdrażanie tego programu, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania, zgodnie z 
art. 227, aktów delegowanych 
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ustanawiających:

a) maksymalną wartość lub wielkość 
dostaw, które mają zostać ograniczone na 
szczeblu UE w ramach programu
ograniczania;

b) czas trwania okresu zmniejszenia oraz, 
w razie potrzeby, jego przedłużenia;

c) kwotę pomocy zgodnie ze zmniejszoną 
objętością lub ilością oraz ustalenia 
dotyczące finansowania;

d) kryteria kwalifikowalności 
wnioskodawców do uzyskania pomocy 
oraz dopuszczalności wniosków o pomoc;

e) szczegółowe warunki dotyczące 
wdrażania tego programu.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest umieszczenie w rozporządzeniu WORR przeformułowanego przepisu 
dotyczącego pomocy w związku z ograniczeniem produkcji mleka zastosowanego w 2016 r. na 
podstawie art. 219. Artykuł ten umożliwia umieszczenie tego narzędzia w rozporządzeniu przy 
jednoczesnym zapewnieniu możliwości przejścia od podejścia opartego na zachętach do 
podejścia opartego na środkach przymusu.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 f (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 222

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26f) skreśla się art. 222;

Or. fr

Uzasadnienie

Artykuł ten uznawany jest za sprzyjający powstawaniu karteli. Został wykorzystany jeden raz 
w 2016 r. podczas kryzysu w sektorze mleczarskim, ale nie przyniósł żadnych rezultatów. 
WPR zaś przeciwnie musi być środkiem ochrony zarówno rolników, jak i konsumentów przed 
niebezpieczeństwami związanymi z monopolistyczną koncentracją transformacji dystrybucji.



PR\1167245PL.docx 51/80 PE623.922v01-00

PL

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 g (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 223 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst obowiązujący Poprawka

26g) art. 223 ust. 1 akapit drugi 
otrzymuje brzmienie:

Informacje te mogą być przekazywane lub 
udostępniane organizacjom 
międzynarodowym, właściwym organom 
państw trzecich i mogą być upubliczniane, 
z zastrzeżeniem wymogu ochrony danych 
osobowych oraz uzasadnionego interesu 
przedsiębiorstw w zakresie ochrony 
tajemnicy handlowej, w tym informacji o 
cenach.

„Informacje te mogą być przekazywane 
lub udostępniane organizacjom 
międzynarodowym, Europejskiemu 
Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych, właściwym organom 
państw trzecich i mogą być upubliczniane, 
z zastrzeżeniem wymogu ochrony danych 
osobowych oraz uzasadnionego interesu 
przedsiębiorstw w zakresie ochrony 
tajemnicy handlowej, w tym informacji o 
cenach.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Przegląd dyrektyw zapewniających regulację europejskich rynków finansowych wiąże się z 
obowiązkiem współpracy Komisji i organów krajowych z organami finansowymi.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 h (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 223 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26h) w art. 223 ust. 3 dodaje się akapit 
w brzmieniu:

Aby zapewnić odpowiedni poziom 
przejrzystości na rynku przy jednoczesnym 
poszanowaniu tajemnicy handlowej, 
Komisja może przyjąć, zgodnie z 
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procedurą, o której mowa w ust. 2, środki 
nakładające na szczególnie mało 
przejrzystych uczestników rynku 
obowiązek przeprowadzania transakcji za 
pośrednictwem elektronicznej platformy 
handlowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Art. 223 przyznaje Komisji znaczące uprawnienia w celu zwiększenia przejrzystości na 
rynkach. Wzorem rozporządzenia EMIR nr 648/2012 dotyczącego rynków finansowych 
organy odpowiedzialne za regulację rynków rolnych będą miały możliwość wprowadzenia 
wymogu, aby nieprzejrzyste transakcje dokonywane poza rynkiem regulowanym były 
przeprowadzane za pośrednictwem elektronicznych platform handlowych.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 225 – ustęp 1 – litery a–d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27) uchyla się art. 225 lit. a)–d); 27) uchyla się art. 225 lit. a), c) i d);

Or. fr

Uzasadnienie

Spośród czterech skreśleń proponowanych przez Komisję wyrażamy sprzeciw wobec 
skreślenia lit. b) dotyczącej rozwoju sytuacji rynkowej w sektorze mleka i przetworów 
mlecznych.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 225 – ustęp 1 – litera b

Tekst obowiązujący Poprawka

27a) w art. 225 ust. 1 lit. b) otrzymuje 
brzmienie:

b) do dnia 30 czerwca 2014 r., a także do 
dnia 31 grudnia 2018 r. – w sprawie 

„b) do dnia 31 grudnia 2018 r., 31 grudnia 
2021 r., a także 31 grudnia 2024 r. – w
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rozwoju sytuacji rynkowej w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych, a w
szczególności funkcjonowania art. 148-
151, art. 152 ust. 3 oraz art. 157 ust. 3, 
zawierające w szczególności ocenę ich 
skutków dla producentów i produkcji 
mleka w regionach o niekorzystnej sytuacji 
w związku z ogólnym celem utrzymania 
produkcji w takich regionach oraz 
obejmujące ewentualne zachęty dla 
rolników do zawierania umów o wspólnej 
produkcji, wraz z wszelkimi odpowiednimi 
wnioskami ustawodawczymi;

sprawie rozwoju sytuacji rynkowej w
sektorze mleka i przetworów mlecznych, a
w szczególności funkcjonowania art. 148-
151, art. 152 ust. 3 oraz art. 157 ust. 3, 
zawierające w szczególności ocenę ich 
skutków dla producentów i produkcji 
mleka w regionach o niekorzystnej sytuacji 
w związku z ogólnym celem utrzymania 
produkcji w takich regionach oraz 
obejmujące ewentualne zachęty dla 
rolników do zawierania umów o wspólnej 
produkcji, wraz z wszelkimi odpowiednimi 
wnioskami ustawodawczymi;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Zarządzanie wycofywaniem systemu kwot mlecznych odbywało się dotąd w sposób bardziej 
niż przypadkowy. Komisja musi nadal przedstawiać sprawozdania z uruchamiania dźwigni 
postawionych do dyspozycji państw członkowskich w celu zapewnienia lepszej organizacji 
producentów, ale także z własnych działań w dziedzinie zarządzania kryzysami.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 225 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27b) w art. 225 dodaje się literę w 
brzmieniu:

da) do dnia 30 czerwca 2019 r. – w 
sprawie strategii Komisji na rzecz 
najlepszego wykorzystania przepisów 
określonych w rozporządzeniu w celu 
zapobiegania kryzysom na wewnętrznych 
rynkach rolnych i zarządzania nimi, które 
to kryzysy mogłyby wystąpić po wyjściu 
Zjednoczonego Królestwa z UE.

Or. fr
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Uzasadnienie

Artykuł ten nakazuje Komisji sporządzanie sprawozdań dotyczących skutków związanych ze 
stosowaniem rozporządzenia. Zważywszy na niski poziom aktywności Komisji w dziedzinie 
oceny pierwszego filaru WPR oraz w związku z bliską perspektywą brexitu, ważne jest, aby 
Komisja zaproponowała strategię na rzecz zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi, jak 
tylko ustalone zostaną główne scenariusze dotyczące brexitu.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 225 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27c) w art. 225 dodaje się literę w 
brzmieniu:

db) do dnia 31 grudnia 2019 r. – w 
sprawie definicji poszczególnych rodzajów 
kryzysów na rynkach rolnych, aby 
ustanowić ramy wykonania dla Komisji w 
celu usprawnienia dialogu z Parlamentem 
Europejskim i Radą

Or. fr

Uzasadnienie

Wymagane jest również sprawozdanie, w którym Komisja ustanowi wykaz referencyjny 
zawierający charakterystykę kryzysów występujących na rynkach rolnych; sprawozdanie to 
będzie stanowić podstawę do ustanowienia ram wykonania dla Komisji i umożliwienia jej 
podejmowania interwencji, kiedy okaże się to niezbędne.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 225 – ustęp 1 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27d) w art. 225 dodaje się literę w 
brzmieniu:

dc) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w 
sprawie możliwości związanych z nowymi 
technologiami informacyjno-
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komunikacyjnymi w zakresie 
unowocześnienia kontaktów Komisji z 
organami krajowymi i przedsiębiorstwami 
w celu przede wszystkim zapewnienia 
większej przejrzystości na rynkach

Or. fr

Uzasadnienie

Mimo że uproszczenie i unowocześnienie stanowią hasła przewodnie reformy, Komisja nie 
przedstawiła żadnej konkretnej propozycji mającej na celu wykorzystanie nowych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych do usprawnienia wymiany informacji między Komisją, 
państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami, zwłaszcza w dziedzinie przejrzystości na 
rynkach.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 28 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 226 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 226a

Plan zarządzania kryzysami

1. Komisja ustanawia plan zarządzania 
kryzysami w celu wdrożenia unijnego 
wsparcia finansowego z EFRG, aby 
umożliwić osiąganie celów WPR 
określonych w art. 39 TFUE, w 
szczególności celu dotyczącego stabilizacji 
rynków.

2. Na podstawie sprawozdania 
określającego poszczególne rodzaje 
kryzysów przewidzianego w art. 225 lit. c) 
i na podstawie prac mających na celu 
przede wszystkim ocenę pierwszego filaru 
WPR Komisja opracowuje strategię 
dotyczącą podejmowania interwencji dla
każdego rodzaju kryzysu. Przeprowadza 
się analizę SWOT każdego z narzędzi 
służących do zarządzania rynkami i 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
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w celu zidentyfikowania potencjalnych 
synergii między tymi narzędziami. 

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 227, 
aby wyznaczyć ilościowe wartości 
docelowe i pośrednie dotyczące wkładu 
narzędzi przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu na rzecz realizacji celów, 
o których mowa w art. 39 TFUE. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek dotyczący planu 
zarządzania kryzysami w terminie do dnia 
1 stycznia 2020 r. Na tej podstawie 
państwa członkowskie przedkładają 
Komisji własne plany strategiczne 
dotyczące WPR.

4. Plan zarządzania kryzysami obejmuje 
okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 
31 grudnia 2027 r. i zawiera klauzulę 
dotyczącą przeglądu śródokresowego w 
dniu 30 czerwca 2024 r., podczas którego 
dokonuje się optymalizacji spójności 
całego planu z planami strategicznymi 
państw członkowskich w celu zapewnienia 
większej wydajności w wykorzystywaniu 
środków publicznych i większej wartości 
dodanej UE.

Or. fr

Uzasadnienie

Przeformułowanie w sposób syntetyczny art. 91 i 113 projektu rozporządzenia w sprawie 
planów strategicznych, na podstawie którego państwa członkowskie muszą przedstawiać i 
uzasadniać Komisji swoje wybory. Komisja musi określić swoją strategię na wypadek 
wystąpienia kryzysów, aby móc przedstawiać sprawozdania Parlamentowi i Radzie. 
Precyzyjne określenie strategii Komisji jest nieodzownym warunkiem wstępnym, aby państwa 
członkowskie mogły z kolei określić swoje własne priorytety.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 28 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 226 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28b) dodaje się artykuł w brzmieniu:
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Artykuł 226b

Ramy wykonania

1. Komisja ustanawia ramy wykonania, 
które umożliwiają sprawozdawczość, 
monitorowanie i ocenę wykonania planu 
zarządzania kryzysami w trakcie jego 
realizacji.

2. Ramy te zawierają następujące 
elementy:

a) zestaw wspólnych wskaźników 
kontekstu, produktu, rezultatu i 
oddziaływania, które są wykorzystywane 
jako podstawa monitorowania, oceny i 
rocznego sprawozdania z wykonania;

b) cele końcowe i roczne cele pośrednie 
ustanowione w odniesieniu do 
odpowiednich celów szczegółowych z 
wykorzystaniem wskaźników rezultatu;

c) gromadzenie, przechowywanie i
przekazywanie danych;

d) sprawozdania roczne z wykonania 
planu zarządzania kryzysami w 
odniesieniu do każdego rodzaju produkcji 
dotkniętego kryzysem w trakcie roku;

e) środki z zakresu rezerw 
wydajnościowych w ramach 
wykorzystania całości środków z EFRG.

3. Ramy wykonania mają na celu:

a) ocenę wpływu, skuteczności, 
wydajności, przydatności, spójności i
wartości dodanej WPR;

b) przedstawianie sprawozdań 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
dotyczących korzystania z uprawnień 
przyznanych Komisji w dziedzinie 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
nimi;

c) odejście od obecnego sposobu 
wykorzystania budżetu EFRG;

d) promowanie podejścia polegającego na 
antycyklicznym sterowaniu rynkami i 
dochodami z działalności rolniczej, w 
ramach którego Komisja optymalizuje 
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wykorzystanie środków publicznych w 
zależności od cykli koniunkturalnych, 
zdarzeń pogodowych czy napięć 
geopolitycznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Przeformułowanie w sposób syntetyczny art. 91 i 113 projektu rozporządzenia w sprawie 
planów strategicznych, na podstawie którego państwa członkowskie muszą przedstawiać i 
uzasadniać Komisji swoje wybory. Komisja musi określić swoją strategię na wypadek 
wystąpienia kryzysów, aby móc przedstawiać sprawozdania Parlamentowi i Radzie. 
Precyzyjne określenie strategii Komisji jest nieodzownym warunkiem wstępnym, aby państwa 
członkowskie mogły z kolei określić swoje własne priorytety.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 28 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 227 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

28c) art. 227 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, powierza się 
Komisji na okres siedmiu lat od dnia 20 
grudnia 2013 r. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem tego 
siedmioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień jest automatycznie przedłużane 
na okresy tej samej długości, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią 
się takiemu przedłużeniu nie później niż 
trzy miesiące przed końcem każdego 
okresu.

„2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, powierza się 
Komisji na okres siedmiu lat od dnia 20 
grudnia 2020 r. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem tego 
siedmioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień jest automatycznie przedłużane 
na okresy tej samej długości, chyba że 
Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią 
się takiemu przedłużeniu nie później niż 
trzy miesiące przed końcem każdego 
okresu.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539764116757&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Uzasadnienie

Aktualizacja uwzględniająca kolejny okres programowania.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 29 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik II – część IX – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29a) w załączniku II część IX dodaje się 
punkt w brzmieniu:

2a) „wosk pszczeli” oznacza substancję 
składającą się wyłącznie z wydzieliny 
gruczołów woskowych pszczół robotnic z 
gatunku Apis mellifera i wykorzystywaną 
do wytwarzania plastrów miodu

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja produktów pszczelarskich: wosk pszczeli.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 29 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik II – część IX – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29b) w załączniku II część IX dodaje się 
punkt w brzmieniu:

2b) „mleczko pszczele” oznacza naturalną 
substancję wydzielaną przez gruczoły 
gardzielowe i żuchwowe pszczół 
karmicielek z gatunku Apis mellifera. Ten 
świeży, naturalny i nieprzetworzony 
produkt jest substancją wykorzystywaną 
głównie do karmienia larw i królowych. 
Może ono zostać przefiltrowane (bez 
ultrafiltracji), ale żadna inna substancja 
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nie jest dodawana

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja produktów pszczelarskich: mleczko pszczele.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 29 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik II – część IX – punkt 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29c) w załączniku II część IX dodaje się 
punkt w brzmieniu:

2c) „propolis” oznacza żywicę 
pochodzenia wyłącznie naturalnego i 
roślinnego zbieraną przez pszczoły 
robotnice z gatunku Apis mellifera z 
określonych gatunków roślin, do której 
dodają one własną wydzielinę (głównie 
wosk i wydzieliny ślinianek). Żywica ta 
jest wykorzystywana przede wszystkim 
jako substancja ochronna w ulu.

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja produktów pszczelarskich: propolis.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 29 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik II – część IX – punkt 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29d) w załączniku II część IX dodaje się 
punkt w brzmieniu:

2d) „obnóże” oznacza zgromadzone 
grudki pyłku zebrane przez pszczoły 
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robotnice gatunku Apis mellifera 
przytwierdzone do tylnych odnóży za 
pomocą miodu lub nektaru i wydzieliny 
pszczół.

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja produktów pszczelarskich: obnóże.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 29 e (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik II – część IX – punkt 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29e) w załączniku II część IX dodaje się 
punkt w brzmieniu:

2e) „pierzga” oznacza grudki pyłku 
składane przez pszczoły do komórek 
pszczelich i które przeszły określoną 
przemianę naturalną prowadzącą do 
powstania enzymów i mikroorganizmów 
komensalicznych. Jest ona 
wykorzystywana przez pszczoły 
karmicielki do karmienia czerwia.

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja produktów pszczelarskich: pierzga.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 29 f (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik II – część IX – punkt 2 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29f) w załączniku II część IX dodaje się 



PE623.922v01-00 62/80 PR\1167245PL.docxPL

punkt w brzmieniu:

2f) „jad pszczeli” oznacza wydzielinę 
gruczołu jadowego pszczół 
wykorzystywaną przez pszczoły do obrony 
w razie ataku na ul.

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja produktów pszczelarskich: jad pszczeli.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część I – tytuł

Tekst obowiązujący Poprawka

31a) tytuł części I otrzymuje brzmienie:

Mięso z bydła w wieku poniżej 12 
miesięcy

„Mięso z bydła i owiec w wieku poniżej 12 
miesięcy”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Termin „jagnięcina” nie jest przedmiotem harmonizacji na szczeblu europejskim. Natomiast 
duża część zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy sprzedawana jest na europejskim rynku pod 
nazwą „jagnięcina”, ale nie spełnia oczekiwań konsumentów zwłaszcza pod względem 
delikatności mięsa. W kontekście spadku poziomu spożycia mięsa baraniego, brexitu i 
negocjacji umów z Australią i Nową Zelandią, konieczne wydaje się unikanie wszelkiego 
stanowiącego nadużycie nazewnictwa w odniesieniu do mięsa jagnięcego.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część I – punkt II – tytuł
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Tekst obowiązujący Poprawka

31b) w części I tytuł pkt II otrzymuje 
brzmienie:

II. Klasyfikacja bydła w wieku poniżej 12 
miesięcy dokonywana w rzeźni

„II. Klasyfikacja bydła i owiec w wieku 
poniżej 12 miesięcy dokonywana w 
rzeźni”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Termin „jagnięcina” nie jest przedmiotem harmonizacji na szczeblu europejskim. Natomiast 
duża część zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy sprzedawana jest na europejskim rynku pod 
nazwą „jagnięcina”, ale nie spełnia oczekiwań konsumentów zwłaszcza pod względem 
delikatności mięsa. W kontekście spadku poziomu spożycia mięsa baraniego, brexitu i 
negocjacji umów z Australią i Nową Zelandią, konieczne wydaje się unikanie wszelkiego 
stanowiącego nadużycie nazewnictwa w odniesieniu do mięsa jagnięcego.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część I – punkt II – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31c) w załączniku VII część I pkt II 
dodaje się akapit w brzmieniu:

W czasie uboju wszystkie owce w wieku 
poniżej 12 miesięcy są klasyfikowane 
przez pracowników rzeźni, pod kontrolą 
właściwego organu, do następującej 
kategorii:

Kategoria A: tusze owiec poniżej 
dwunastu miesięcy;

Litera identyfikacyjna kategorii: A.

Or. fr
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Uzasadnienie

Termin „jagnięcina” nie jest przedmiotem harmonizacji na szczeblu europejskim. Natomiast 
duża część zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy sprzedawana jest na europejskim rynku pod 
nazwą „jagnięcina”, ale nie spełnia oczekiwań konsumentów zwłaszcza pod względem 
delikatności mięsa. W kontekście spadku poziomu spożycia mięsa baraniego, brexitu i 
negocjacji umów z Australią i Nową Zelandią, konieczne wydaje się unikanie wszelkiego
stanowiącego nadużycie nazewnictwa w odniesieniu do mięsa jagnięcego.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część I – punkt II – akapit 2

Tekst obowiązujący Poprawka

31d) w załączniku VII część I pkt II 
akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Klasyfikacji tej dokonuje się na podstawie 
informacji zawartych w paszporcie 
towarzyszącym bydłu lub, w przypadku 
braku takiego paszportu, na podstawie 
danych zawartych w skomputeryzowanej 
bazie danych, o której mowa w art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady(1).

„Klasyfikacji tej dokonuje się na podstawie 
informacji zawartych w paszporcie 
towarzyszącym bydłu i owcom lub, w
przypadku braku takiego paszportu, na 
podstawie danych zawartych w
skomputeryzowanej bazie danych, o której 
mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 
1760/2000 Parlamentu Europejskiego i
Rady.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 e (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część I – punkt III – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31e) w załączniku VII część I pkt III 
dodaje się akapit w brzmieniu:

1a. Mięso z owiec w wieku poniżej 
dwunastu miesięcy jest wprowadzane do 
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obrotu w państwach członkowskich pod 
następującymi opisami handlowymi 
ustalonymi dla poszczególnych państw 
członkowskich:

Państwo wprowadzenia do obrotu:

Opis handlowy, jaki należy stosować: 
jagnięcina

Or. fr

Uzasadnienie

Termin „jagnięcina” nie jest przedmiotem harmonizacji na szczeblu europejskim. Natomiast 
duża część zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy sprzedawana jest na europejskim rynku pod 
nazwą „jagnięcina”, ale nie spełnia oczekiwań konsumentów zwłaszcza pod względem 
delikatności mięsa. W kontekście spadku poziomu spożycia mięsa baraniego, brexitu i 
negocjacji umów z Australią i Nową Zelandią, konieczne wydaje się unikanie wszelkiego 
stanowiącego nadużycie nazewnictwa w odniesieniu do mięsa jagnięcego.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 f (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część I – punkt III – podpunkt 3 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

31f) w załączniku VII część I pkt III 
ppkt 3 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

Opisów handlowych wymienionych w
wykazie dla kategorii V zawartym w tabeli 
zamieszczonej w pkt 1 lit. A oraz 
wszelkich nowych nazw handlowych 
wywodzących się od nich używa się 
jedynie wtedy, gdy spełnione są wszystkie 
wymogi zawarte w niniejszym załączniku.

„Opisów handlowych wymienionych w
wykazie dla kategorii V w odniesieniu do 
bydła i dla kategorii A w odniesieniu do 
owiec zawartym w tabeli zamieszczonej w
pkt 1 lit. A oraz wszelkich nowych nazw 
handlowych wywodzących się od nich 
używa się jedynie wtedy, gdy spełnione są 
wszystkie wymogi zawarte w niniejszym 
załączniku.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Uzasadnienie

Termin „jagnięcina” nie jest przedmiotem harmonizacji na szczeblu europejskim. Natomiast 
duża część zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy sprzedawana jest na europejskim rynku pod 
nazwą „jagnięcina”, ale nie spełnia oczekiwań konsumentów zwłaszcza pod względem 
delikatności mięsa. W kontekście spadku poziomu spożycia mięsa baraniego, brexitu i 
negocjacji umów z Australią i Nową Zelandią, konieczne wydaje się unikanie wszelkiego 
stanowiącego nadużycie nazewnictwa w odniesieniu do mięsa jagnięcego.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 g (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część I – punkt III – podpunkt 3 – akapit 2

Tekst obowiązujący Poprawka

31g) w załączniku VII część I pkt III 
ppkt 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

W szczególności nie używa się określeń
„veau”, „telecí”, „Kalb”, „μοσχάρι”,
„ternera”, „kalv”, „veal”, „vitello”,
„vitella”, „kalf”, „vitela” i „teletina” w 
opisach handlowych w odniesieniu do 
mięsa z bydła w wieku powyżej 12 
miesięcy ani też nie wymienia się ich na 
etykiecie.

W szczególności nie używa się określeń
„veau”, „telecí”, „Kalb”, „μοσχάρι”,
„ternera”, „kalv”, „veal”, „vitello”,
„vitella”, „kalf”, „vitela” i „teletina” w 
opisach handlowych w odniesieniu do 
mięsa z bydła w wieku powyżej 12 
miesięcy ani też nie wymienia się ich na 
etykiecie. Podobnie termin „jagnięcina” 
nie może być używany w opisie 
handlowym ani umieszczany na etykiecie 
mięsa z owiec w wieku powyżej 12 
miesięcy.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Uzasadnienie

Termin „jagnięcina” nie jest przedmiotem harmonizacji na szczeblu europejskim. Natomiast 
duża część zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy sprzedawana jest na europejskim rynku pod 
nazwą „jagnięcina”, ale nie spełnia oczekiwań konsumentów zwłaszcza pod względem 
delikatności mięsa. W kontekście spadku poziomu spożycia mięsa baraniego, brexitu i 
negocjacji umów z Australią i Nową Zelandią, konieczne wydaje się unikanie wszelkiego 
stanowiącego nadużycie nazewnictwa w odniesieniu do mięsa jagnięcego.
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Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 32
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VII – część II – punkty 18 i 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

32) w załączniku VII część II dodaje 
się pkt 18 i 19 w brzmieniu:

skreśla się

„18) Wyrażenie »odalkoholizowany«
może być używane razem z nazwą 
produktów sektora wina, o których mowa 
pkt 1 oraz pkt 4–9, w przypadku gdy 
produkt:

a) jest otrzymywany z wina 
zdefiniowanego w pkt 1, z wina 
musującego zdefiniowanego w pkt 4, z
gatunkowego wina musującego 
zdefiniowanego w pkt 5, z aromatycznego 
gatunkowego wina musującego 
zdefiniowanego w pkt 6, z gazowanego 
wina musującego zdefiniowanego w pkt 7, 
z wina półmusującego zdefiniowanego w
pkt 8 lub z gazowanego wina 
półmusującego zdefiniowanego w pkt 9;

b) został poddany procesowi 
dealkoholizacji zgodnie z procesami 
określonymi w załączniku VIII część I 
sekcja E; oraz

c) posiada całkowitą objętościową 
zawartość alkoholu nie większą niż 0,5 %.

19) Wyrażenie »częściowo 
odalkoholizowany« może być używane 
razem z nazwą produktów sektora wina, o
których mowa pkt 1 oraz pkt 4–9, w
przypadku gdy produkt:

a) jest otrzymywany z wina 
zdefiniowanego w pkt 1, z wina 
musującego zdefiniowanego w pkt 4, z
gatunkowego wina musującego 
zdefiniowanego w pkt 5, z aromatycznego 
gatunkowego wina musującego 
zdefiniowanego w pkt 6, z gazowanego 
wina musującego zdefiniowanego w pkt 7, 
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z wina półmusującego zdefiniowanego w
pkt 8 lub z gazowanego wina 
półmusującego zdefiniowanego w pkt 9;

b) został poddany procesowi 
dealkoholizacji zgodnie z procesami 
określonymi w załączniku VIII część I 
sekcja E; oraz

c) posiada całkowitą objętościową 
zawartość alkoholu nie większą niż 0,5 % 
a na skutek procesów określonych w
załączniku VIII część I sekcja E jego 
całkowita objętościowa zawartość 
alkoholu została obniżona o ponad 20 % 
w porównaniu do jego początkowej 
całkowitej zawartości alkoholu.;”

Or. fr

Uzasadnienie

Utworzenie tej nowej kategorii win odalkoholizowanych nie spełnia warunków zawartych w 
definicji wina określonej w części II załącznika VII do rozporządzenia WORR. Wina 
odalkoholizowane wymagają bowiem dodania aromatów w celu zrekompensowania braku w 
nich alkoholu i swoim charakterem są bardziej zbliżone do produktów przemysłowych. Te 
produkty winopodobne nie mogą podlegać przepisom rozporządzenia WORR, ale powinny 
raczej podlegać przepisom rozporządzenia 251/2014 dotyczącego win aromatyzowanych.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 33
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VIII – część I – sekcja E

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33) w załączniku VIII część I dodaje 
się sekcję E w brzmieniu:

skreśla się

„E. Procesy dealkoholizacji

Zezwala się na stosowanie następujących 
procesów dealkoholizacji, indywidualnie 
lub w połączeniu, celem obniżenia 
częściowo lub niemal zupełnie zawartości 
etanolu w produktach sektora wina, o
których mowa w załączniku VII część II 
pkt 1 i pkt 4–9:

a) częściowe odparowywanie w
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warunkach próżniowych;

b) techniki membranowe;

c) destylacja.

Procesy dealkoholizacji nie powodują wad 
organoleptycznych w produktach sektora 
wina. Eliminacja etanolu z produktu 
sektora wina nie może być stosowana w
połączeniu ze zwiększaniem zawartości 
cukru w moszczu winogronowym.”

Or. fr

Uzasadnienie

Utworzenie tej nowej kategorii win odalkoholizowanych nie spełnia warunków zawartych w 
definicji wina określonej w części II załącznika VII do rozporządzenia WORR. Wina 
odalkoholizowane wymagają bowiem dodania aromatów w celu zrekompensowania braku w 
nich alkoholu i swoim charakterem są bardziej zbliżone do produktów przemysłowych. Te 
produkty winopodobne nie mogą podlegać przepisom rozporządzenia WORR, ale powinny 
raczej podlegać przepisom rozporządzenia 251/2014 dotyczącego win aromatyzowanych.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 33 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik XI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a) skreśla się załącznik XI;

Or. fr

Uzasadnienie

System kwot cukrowych został zniesiony. Komisja przeoczyła skreślenie załącznika XI.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 33 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik XII
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33b) skreśla się załącznik XII;

Or. fr

Uzasadnienie

System kwot cukrowych został zniesiony. Komisja przeoczyła skreślenie załącznika XII.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 33 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik XIII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33c) skreśla się załącznik XIII;

Or. fr

Uzasadnienie

System kwot cukrowych został zniesiony. Komisja przeoczyła skreślenie załącznika XIII.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) którego jakość i właściwości są 
zasadniczo lub wyłącznie związane ze 
szczególnym środowiskiem 
geograficznym, z właściwymi dla niego
czynnikami przyrodniczymi oraz, w
stosownych przypadkach, czynnikami
ludzkimi;

b) którego jakość i właściwości są 
zasadniczo lub wyłącznie związane ze 
szczególnym środowiskiem geograficznym
oraz z czynnikami przyrodniczymi i
ludzkimi.

Or. fr
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Uzasadnienie

W poprawce postuluje się zachowanie definicji nazwy pochodzenia dostosowanej zgodnie z 
definicją zawartą w Porozumieniu lizbońskim. Czynniki ludzkie są bowiem istotne dla 
właściwości produktu objętego nazwą pochodzenia. Ponadto umniejszanie znaczenia 
czynników ludzkich miałoby konsekwencje dla ochrony produktów na rynku 
międzynarodowym, na którym konkurenci często podkreślają podobieństwa uwarunkowań 
przyrodniczych i geograficznych w celu osłabienia szczególnego charakteru produktów 
objętych nazwą pochodzenia.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) uchyla się art. 7 ust. 1 lit. d); 3) w art. 7 ust. 1 lit. d) otrzymuje 
brzmienie:

„d) elementy identyfikowalności 
umożliwiające stwierdzenie, że produkt 
pochodzi z określonego obszaru 
geograficznego, o którym mowa w art. 5 
ust. 1 lub 2;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1539769667287&uri=CELEX:32012R1151)

Uzasadnienie

Obecne brzmienie lit. d) dotyczące definicji określonego obszaru geograficznego zawartej w 
specyfikacjach technicznych jest niejasne. Proponuje się jego nieznaczną zmianę przez 
położenie nacisku na identyfikowalność produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia lub 
chronionym oznaczeniem geograficznym.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 2 zdanie wprowadzające 
otrzymuje brzmienie: 

skreśla się

„Bez uszczerbku dla przepisów art. 14, 
Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze przedłużające okres 
przejściowy, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, w należycie 
uzasadnionych przypadkach, jeżeli 
wykazano, że:”;

Or. fr

Uzasadnienie

Ta propozycja Komisji, której celem jest zaprzestanie określania maksymalnego czasu 
trwania niektórych okresów przejściowych, osłabia ochronę chronionej nazwy pochodzenia 
lub chronionego oznaczenia geograficznego. Brak ograniczenia czasowego może prowadzić 
do wprowadzania konsumentów w błąd i powodować nierówne traktowanie producentów.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dla francuskich departamentów 
zamorskich: 267 580 000 EUR

– dla francuskich departamentów 
zamorskich: 278 410 000 EUR

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce postuluje się utrzymanie obecnej puli środków finansowych.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dla Azorów i Madery: 102 080 000
EUR

– dla Azorów i Madery: 106 210 000
EUR

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce postuluje się utrzymanie obecnej puli środków finansowych.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dla Wysp Kanaryjskich: 257 970 
000 EUR

– dla Wysp Kanaryjskich: 268 420
000 EUR

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce postuluje się utrzymanie obecnej puli środków finansowych.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dla francuskich departamentów 
zamorskich: 25 900 000 EUR

– dla francuskich departamentów 
zamorskich: 26 900 000 EUR

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce postuluje się utrzymanie obecnej puli środków finansowych.
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Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dla Azorów i Madery: 20 400 000
EUR

– dla Azorów i Madery: 21 200 000
EUR

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce postuluje się utrzymanie obecnej puli środków finansowych.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dla Wysp Kanaryjskich: 69 900 000
EUR

– dla Wysp Kanaryjskich: 72 700 000
EUR

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce postuluje się utrzymanie obecnej puli środków finansowych.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 229/2013
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
wysokości kwoty rocznej równej 
maksymalnie 23 000 000 EUR.

2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
wysokości kwoty rocznej równej 
maksymalnie 23 930 000 EUR.
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Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce postuluje się utrzymanie obecnej puli środków finansowych.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 229/2013
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwota przyznawana na szczególne 
uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 
mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać 6 830 000 EUR.

3. Kwota przyznawana na szczególne 
uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 
mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać 7 110 000 EUR.

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce postuluje się utrzymanie obecnej puli środków finansowych.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wina niezgodne z wymogami 
niniejszego rozporządzenia wprowadzone 
na rynek lub oznaczone etykietami przed 
rozpoczęciem stosowania odnośnych 
przepisów mogą być wprowadzane do 
obrotu do wyczerpania zapasów.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka dotyczy win opatrzonych etykietą przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, 
a w szczególności jego części dotyczącej nowych obowiązków w zakresie etykietowania.
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Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 119 ust. 1 lit. ga), art. 119 ust. 3b oraz 
art. 121 ust. 2a stosuje się od dnia ... 
[jeden rok po wejściu w życie aktu 
delegowanego].

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące obowiązkowego umieszczania na etykietach wartości energetycznej wejdą 
w życie jeden rok po przyjęciu aktu delegowanego.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 119 ust. 1 lit. gb) i art. 119 ust. 3a 
stosuje się od dnia ... [dwa lata po wejściu 
w życie aktu delegowanego].

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące obowiązkowego umieszczania na etykietach wykazu składników wejdą w 
życie dwa lata po przyjęciu aktu delegowanego.
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UZASADNIENIE

Zaproponowany przez Komisję projekt reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) nie jest w 
stanie sprostać wyzwaniom. Od 2014 r. większość rodzajów produkcji boryka się z kryzysem 
związanym z dochodami z działalności rolniczej, co dodatkowo negatywnie wpływa na 
wymianę pokoleniową w społeczności rolników. Europejscy konsumenci nigdy wcześniej nie 
przywiązywali tak dużej wagi do zawartości swoich talerzy i nie rozumieją, że UE z taką 
samą, a nie większą, uwagą podchodzi do gwarancji dotyczących jakości produktów jak do 
zapewnienia godnego życia ich producentom.

Najwyższy czas sporządzić bilans kłamstw opowiadanych w latach 90. ubiegłego wieku, 
kiedy na sztandarach WPR umieszczono ideę urynkowienia, podczas gdy koncentracja 
monopolistyczna sektora czynników produkcji, sektora rolno-spożywczego i sektora 
dystrybucji nigdy wcześniej nie była tak silna. W chwili gdy multilateralizm traci impet i 
ustępuje miejsca bezprecedensowej wojnie handlowej, UE musi zapewnić sobie strategiczną 
autonomię i odzyskać atrybuty swojej suwerenności żywnościowej, gdyż w przypadku ich 
dalszego braku jej nieskuteczność będzie z każdym dniem coraz bardziej ułatwiać zadanie 
tym, którzy chcą zakwestionować konstrukcję europejską.

Nie mając żadnych złudzeń co do możliwości zamknięcia negocjacji przez końcem kadencji z 
powodu zbyt późnego ich rozpoczęcia i braku pewności w odniesieniu do kolejnych 
wieloletnich ram finansowych, sprawozdawca zdecydował się na wykorzystanie 
zdecydowanie niedostatecznego wniosku Komisji, aby osiągnąć postępy w promowaniu idei 
konieczności gruntownego przekształcenia rozporządzenia WORR, aby uczynić z niego 
rzeczywiste rozporządzenie w sprawie zarządzania kryzysami rolnymi.

Zaproponowany przez Komisję koniec dotacji dla wywozu jest niezbędny, zważywszy na 
nasze międzynarodowe zobowiązania. Z tego jednak względu zaprzestanie eksportowania 
zaburzeń równowagi naszego rynku wewnętrznego zakłada faktyczne dysponowanie 
możliwościami działania pozwalającymi na zarządzanie kryzysami. Narzędzia są już obecne 
w rozporządzeniu, a reforma z 2013 r. umożliwiła ich wzmocnienie. Wprowadzenie w 2016 r. 
pomocy dla dobrowolnego ograniczenia produkcji mleka pokazało, że ten rodzaj narzędzi jest 
skuteczny i może stanowić w UE przedmiot konsensusu. Należy jednak zwiększyć szybkość 
reagowania podczas uruchamiania narzędzi służących rzeczywistemu sterowaniu wspólnym 
rynkiem, a przyczyni się do tego zaproponowany przez Komisję przegląd rezerwy 
kryzysowej. Sprawozdawca uważa, że nie chodzi tu o ograniczenie prerogatyw Komisji i 
powrót do automatycznego uruchamiania narzędzi; wręcz przeciwnie: należy zwiększyć 
odpowiedzialność Komisji przez umożliwienie jej, podobnie jak każdemu organowi 
zarządzającemu, ustanowienia strategii działania w ramach wykonania, która stanowić będzie 
podstawę dla dialogu z Parlamentem i Radą.

Interwencja publiczna (przechowywanie w magazynach państwowych) musi w dalszym ciągu 
stanowić mechanizm ochronny wykorzystywany jedynie w ostateczności, kiedy ceny spadną 
zdecydowanie poniżej ich poziomu równowagi, ale uruchamianie innych narzędzi musi 
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umożliwiać zapobieganie tworzeniu zbyt dużych zapasów. Sprawozdawca proponuje, aby 
większość rodzajów produkcji kwalifikujących się do dopłat z tytułu prywatnego 
przechowywania mogła również korzystać z publicznego mechanizmu ochronnego. 
Proponuje on ponadto nowe kryterium przyznawania dodatkowych należności celnych 
przywozowych, tak aby umożliwić aktualizację cen i wielkości progowych, które nie były 
zmieniane od ponad 20 lat.

Aby rozpocząć opracowywanie strategii działania Komisji w dziedzinie zarządzania 
kryzysami, sprawozdawca proponuje sporządzenie dwóch sprawozdań: pierwsze ma dotyczyć 
działań, które należy podjąć w przypadku kryzysów po brexicie; drugie ma być poświęcone 
charakterystyce poszczególnych rodzajów kryzysów na rynkach rolnych. 

Cała WPR nie może zostać przeniesiona na szczebel państw członkowskich i krajowych 
planów strategicznych. Komisja musi pozostać gwarantem integralności wspólnego rynku na 
wypadek kryzysów. Przede wszystkim bez znaczącej poprawy warunków wynagradzania 
rolników za sprawą lepszej regulacji rynków w celu ochrony rolników podczas transformacji 
środowiskowej WPR będzie nadal nieskuteczna w wymiarze środowiskowym i w obliczu 
zmiany klimatu.

Sprawozdawca popiera zwrot Komisji w stronę większej odpowiedzialności państw 
członkowskich i rolników przede wszystkim za pośrednictwem silniejszych organizacji 
producentów. Nie może się to jednak odbywać kosztem regionów i Komisja musi określić 
swoją rolę w publicznym zarządzaniu kryzysami, aby znaleźć właściwą równowagę 
stanowiącą uzupełnienie prywatnego zarządzania ryzykiem, które zapewniają rolnicy i 
zrzeszające ich organizacje. Rozwiązania o charakterze zabezpieczającym, takie jak polisy 
ubezpieczeniowe i fundusze ubezpieczeń wzajemnych, nie mogą zastąpić interwencji 
publicznej, ponieważ nie są w stanie być ratunkiem w przypadku trwałej tendencji zniżkowej 
na rynkach lub zaburzeń funkcjonowania rynku wynikających z zachwiań równowagi w 
odniesieniu do siły przetargowej.

Aby osiągnąć postęp w zwiększaniu odpowiedzialności podmiotów gospodarczych, 
sprawozdawca proponuje, by kontynuując ogromny wysiłek włożony przez Parlament w 
negocjacje dotyczące rozporządzenia zbiorczego rozwiać ostatnie obawy dotyczące 
udostępnionych rolnikom możliwości lepszego organizowania się, zgodnie z orzecznictwem 
w sprawie rynku cykorii. Sprawozdawca postuluje natomiast skreślenie art. 222, zwanego 
artykułem „prokartelowym”, ponieważ zezwalanie na zmowy, choćby tymczasowe, w celu 
usunięcia skutków nadmiernej deregulacji jest rozwiązaniem niedopuszczalnym.

Sprawozdawca proponuje rozszerzenie zakresu obowiązywania przepisów dotyczących 
zarządzania ofertą, mających obecnie zastosowanie do serów, szynek i wina, na wszystkie 
rodzaje produkcji objęte chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem 
geograficznym, a także na wszystkie produkty opatrzone oficjalnym znakiem jakości i na 
wszystkie nowe określenia zastrzeżone stosowane fakultatywnie i dotyczące w szczególności 
zdrowia.

Lepiej zorganizowani producenci będą w stanie uczestniczyć w bardziej sprawiedliwym 
podziale wartości dodanej w ramach poszczególnych branż. Wzajemne uzupełnianie się 
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prywatnego zarządzania ryzykiem i publicznego zarządzania kryzysami musi doprowadzić do 
sprawniejszego funkcjonowania rynków, a tym samym zwiększyć tę część dochodów z 
działalności rolniczej, która pochodzi z wprowadzania produktów do obrotu.

W związku z tym sprawozdawca proponuje klauzulę dotyczącą przeglądu śródokresowego w 
dniu 30 czerwca 2024 r. w celu zwiększenia spójności i wydajności wszystkich rozporządzeń 
dotyczących planów strategicznych i WORR. Celem przeglądu będzie rozważenie sposobów 
wycofania pomocy niezwiązanej z wielkością produkcji, która będzie nadal wywoływać coraz 
silniejsze głosy sprzeciwu ze strony naszych międzynarodowych partnerów, jak miało to 
miejsce w przypadku niedawnego ataku Stanów Zjednoczonych na hiszpańskie oliwki 
stołowe. W dłuższej perspektywie celem będzie rezygnacja z podejścia opartego na 
gromadzeniu zapasów na rzecz uspójnienia wszystkich dźwigni umożliwiających 
antycykliczne sterowanie rynkami i dochodami, w tym wprowadzenie zdecydowanie bardziej 
wzmocnionego programu pomocy żywnościowej i uelastycznionej polityki w dziedzinie 
agropaliw w dążeniu do postawienia bezpieczeństwa żywnościowego ponad zastosowaniami 
nieżywnościowymi i pełnienia funkcji łagodzącej i tłumiącej w obliczu niestabilności rynków 
rolnych.

Sprawozdawca stwierdza, że wniosek Komisji nie zawiera żadnego przepisu dotyczącego 
zmian regulacyjnych wprowadzonych w ramach przeglądu dyrektyw i rozporządzeń 
finansowych (tzw. dyrektyw Barniera), podczas gdy surowce rolne są obecnie włączone w 
ramy nadzoru sprawowanego przez organy odpowiedzialne za regulację rynków finansowych. 
W art. 25 ust. 1 rozporządzenia nr 596/2014 i w art. 79 ust. 7 dyrektywy 65/2014 jest jednak 
mowa o niniejszym rozporządzeniu i określa się w nich obowiązki Komisji w zakresie 
współpracy w dziedzinie produktów rolnych.

W celu usunięcia tego braku charakterystycznego dla marginalizacji służb odpowiedzialnych 
w Komisji za rolnictwo sprawozdawca proponuje umieszczenie odniesienia do tego 
obowiązku współpracy i dodanie przepisów dotyczących automatycznego przekazywania 
Komisji informacji przez państwa członkowskie, zwłaszcza informacji dotyczących pozwoleń 
na przywóz lub zapasów publicznych. Chodzi również o uzupełnienie art. 223, przyznając 
Komisji uprawnienie do nakładania obowiązku stosowania elektronicznych platform 
handlowych w celu zwiększenia przejrzystości najbardziej nieprzejrzystych rynków 
równoległych.

W ujęciu bardziej ogólnym sprawozdawca postuluje sporządzenie sprawozdania dotyczącego
stosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności 
technologii blockchain, w celu usprawnienia funkcjonowania rynków i zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego. Mimo że w sprawozdaniu grupy roboczej ds. funkcjonowania 
rynków rolnych podniesiono tę kwestię w 2016 r., Komisja nie przedstawiła żadnego wniosku 
w tej dziedzinie, chociaż uproszczenie i unowocześnienie mają być hasłami przewodnimi 
reformy.

Sprawozdawca proponuje również rozszerzenie zakresu prerogatyw organizacji 
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międzybranżowych w dziedzinie przejrzystości i jakości. W związku z wnioskiem Komisji 
dotyczącym przestrzegania norm wspólnotowych w odniesieniu do win objętych procedurą 
tranzytu sprawozdawca proponuje rozszerzenie liczby produktów objętych zasadami 
wprowadzania do obrotu w celu dążenia ku bardziej równemu traktowaniu producentów 
europejskich i producentów z państw trzecich.

W odniesieniu do przepisów dotyczących sektora upraw winorośli sprawozdawca apeluje o 
nadanie trwałego charakteru systemowi zezwoleń na nasadzenia po roku 2030 przy 
jednoczesnym zachowaniu obowiązku przeprowadzenia oceny w 2023 r. w celu umożliwienia 
wyrażenia opinii przez organizacje branżowe. Sprawozdawca sprzeciwia się propozycji 
Komisji przewidującej zmianę definicji chronionych nazw pochodzenia w sposób 
dostosowujący jej brzmienie do definicji zawartej w porozumieniu TRIPS oraz wzywa do 
powrotu do definicji określonej w międzynarodowym Porozumieniu lizbońskim. 
Sprawozdawca popiera propozycję Komisji dotyczącą zezwolenia na stosowanie nowych 
odmian winorośli, w tym w przypadku win objętych nazwą pochodzenia.

Sprawozdawca uważa, że wina odalkoholizowane nie mogą być objęte tym samym 
systemem, którym objęte są wina, ponieważ te pierwsze nie spełniają warunków określonych 
w definicji zawartej w części II załącznika VII do rozporządzenia WORR. Brak alkoholu 
musi być w nich rekompensowany dodaniem sztucznych aromatów, co wymaga zastosowania 
procesu przemysłowego. Sprawozdawca uważa, że należy koniecznie odpowiedzieć na 
postulaty konsumentów dotyczące przejrzystości. Musi istnieć możliwość umieszczenia 
informacji dotyczących kalorii i składników wina na etykiecie lub, w przypadku wykazu 
składników, w formie elektronicznej.
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