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Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia 2a (nowy)

Wszystkie przyjmowane przez Unię 
Europejską przepisy prawne i polityka w tej 
dziedzinie powinny przyczyniać się do 
rozwoju rolnictwa ekologicznego i 
produkcji ekologicznej, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu. Rolnictwo 
ekologiczne odgrywa ważną rolę w 
realizacji unijnej polityki zrównoważonego 
rozwoju.

Or. fr

Uzasadnienie

Rolnictwo ekologiczne jest ściśle związane z polityką zrównoważonego rozwoju; idąc za jej 
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przykładem, pozostałe polityki i przepisy prawne powinny uwzględniać produkcję ekologiczną 
i umożliwiać osiągnięcie wyznaczonych celów.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia 7

(7) Konieczne jest stworzenie ogólnych 
wspólnotowych ram obejmujących reguły 
ekologicznej produkcji roślinnej i 
zwierzęcej, w tym zasad dotyczących 
konwersji, jak również produkcji 
przetworzonej żywności i paszy. 
Uprawnienia do ustalania szczegółów tych 
ogólnych reguł oraz do przyjęcia 
wspólnotowych reguł produkcji w sektorze 
akwakultury powinny zostać przekazane 
Komisji.

(7) Konieczne jest stworzenie ogólnych 
wspólnotowych ram obejmujących reguły 
ekologicznej produkcji roślinnej i 
zwierzęcej, w tym zasad dotyczących 
konwersji, jak również produkcji 
przetworzonej żywności i paszy. 
Uprawnienia do ustalania szczegółów tych 
ogólnych reguł powinny zostać przekazane 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na szczególne problemy środowiskowe związane z akwakulturą oraz jej znaczne 
oddziaływanie na środowisko reguły produkcji w sektorze akwakultury nie powinny być 
przyjmowane w ramach komitologii (jak aktualnie proponuje art. 10), ale podlegać pełnej 
kontroli parlamentarnej.

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia 7

(7) Konieczne jest stworzenie ogólnych 
wspólnotowych ram obejmujących reguły 
ekologicznej produkcji roślinnej i 
zwierzęcej, w tym zasad dotyczących 
konwersji, jak również produkcji 
przetworzonej żywności i paszy. 
Uprawnienia do ustalania szczegółów tych 
ogólnych reguł oraz do przyjęcia 
wspólnotowych reguł produkcji w sektorze 
akwakultury powinny zostać przekazane 
Komisji.

(7) Konieczne jest stworzenie ogólnych 
wspólnotowych ram obejmujących reguły 
ekologicznej produkcji roślinnej i 
zwierzęcej, w tym zasad dotyczących 
konwersji, jak również produkcji 
przetworzonej żywności i paszy. 
Uprawnienia do ustalania szczegółów tych 
ogólnych reguł powinny zostać przekazane 
Komisji.
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Or. es

Uzasadnienie

W odniesieniu do produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych nie można 
podchodzić do produktów akwakultury dokładnie w taki sam sposób jak do produktów 
pochodzących z połowów, lecz nie można ich też porównać do produktów rolnych, jak wynika 
z wniosku Komisji, w który nawet nie proponuje się minimalnych kryteriów dotyczących 
podejścia, jakie w przyszłości zastosuje się do akwakultury i mówi tylko o przyszłych 
normach, które powinien opracować komitet zarządzający. Dlatego też opracowanie przez 
Komisję odrębnego wniosrk dotyczącego akwakultury, zawierającego normy regulujące 
produkcję i etykietowanie produktów ekologicznych i który mógłby zostać szeroko 
przedyskutowany i przeanalizowany przez wszystkie zainteresowane podmioty, byłoby 
skuteczniejsze i zapewniałoby szersze gwarancje prawne. Uzasadnienie to odnosi się do 
wszystkich skreśleń zaproponowanych w kolejnych poprawkach.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 45
Punkt uzasadnienia 9a (nowy)

(9a) Stosowanie syntetycznych środków 
ochrony roślin jest niezgodne z produkcją 
ekologiczną.

Or. en

Uzasadnienie

Treść poprawki stanowi sama w sobie uzasadnienie i jest zgodna z punktami uzasadnienia od 
10 do 13 odnoszącymi się do wyłącznego użycia zasobów odnawialnych, płodozmianu 
zaplanowanego na wiele lat i zgodności dodatkowych nawozów z produkcją ekologiczną.

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 46
Punkt uzasadnienia 16

(16) Ekologiczna hodowla powinna opierać 
się na zasadzie poszanowania wysokich 
standardów dotyczących dobrostanu 
zwierząt, zaspokajać potrzeby związane z 
trybem życia danego gatunku zwierząt, a 
zarządzanie w odniesieniu do zdrowia 
zwierząt powinno się opierać na 
zapobieganiu chorobom. W związku z 

(16) Ekologiczna hodowla powinna opierać 
się na zasadzie poszanowania wysokich 
standardów dotyczących dobrostanu 
zwierząt, zaspokajać potrzeby związane z 
trybem życia danego gatunku zwierząt, a 
zarządzanie w odniesieniu do zdrowia 
zwierząt powinno się opierać na 
zapobieganiu chorobom. W związku z 
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powyższym szczególną uwagę należy 
zwrócić na warunki w pomieszczeniach dla 
zwierząt, praktyki hodowlane i gęstość 
obsady. Ponadto do hodowli należy 
wybierać wolno rosnące odmiany, a także 
zwracać uwagę na zdolność zwierząt do 
przystosowania się do lokalnych warunków. 
Przepisy wykonawcze dotyczące produkcji 
zwierzęcej i produkcji w sektorze 
akwakultury powinny gwarantować 
zgodność przynajmniej z przepisami 
Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt 
hodowlanych i gospodarskich i związanymi 
z nią zaleceniami.

powyższym szczególną uwagę należy 
zwrócić na warunki w pomieszczeniach dla 
zwierząt, praktyki hodowlane i gęstość 
obsady. Ponadto do hodowli należy 
wybierać wolno rosnące odmiany, a także 
zwracać uwagę na zdolność zwierząt do 
przystosowania się do lokalnych warunków. 
Przepisy wykonawcze dotyczące produkcji 
zwierzęcej powinny gwarantować zgodność 
przynajmniej z przepisami Europejskiej 
konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych 
i gospodarskich i związanymi z nią 
zaleceniami.

Or. es

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej punktu uzasadnienia nr 7, złożone przez tego 
samego posła.

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 47
Punkt uzasadnienia 18

(18) Do czasu przyjęcia wspólnotowych 
zasad produkcji w sektorze akwakultury, 
Państwa Członkowskie powinny mieć 
możliwość stosowania krajowych norm lub 
w przypadku ich braku, własnych norm 
zatwierdzonych lub uznawanych przez 
Państwa Członkowskie. Aby jednak 
zapobiec zaburzeniom rynku wewnętrznego 
Państwa Członkowskie powinny być 
zobowiązane do wzajemnego uznawania 
norm dotyczących produkcji w tej 
dziedzinie.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej punktu uzasadnienia nr 7, złożone przez tego 
samego posła.
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 48
Punkt uzasadnienia 21

(21) Aby umożliwić dostosowanie norm i 
wymagań ekologicznych do lokalnych 
warunków klimatycznych lub 
geograficznych, szczególnych praktyk 
hodowlanych i stopnia rozwoju, należy 
stworzyć możliwość elastycznego podejścia 
do reguł produkcji. Powinno to umożliwić 
stosowanie mniej restrykcyjnych norm, 
jednak wyłącznie w stopniu ograniczonym 
przez szczególne warunki określone w 
prawodawstwie Wspólnoty.

Należy stworzyć możliwość tymczasowego 
zastosowania elastycznego podejścia do 
reguł produkcji, uwzględniającego przede 
wszystkim główne ograniczenia 
koniunkturalne zagrażające rentowności 
gospodarstwa. Decyzję o tymczasowym 
zastosowaniu elastycznego podejścia 
podejmuje rolnik i poddaje ją, w ścisłej 
współpracy ze wszystkimi podmiotami 
działającymi w branży, regularnym ocenom 
w celu uniknięcia wszelkich zakłóceń w 
handlu. Powinno to umożliwić bardziej 
elastyczne stosowanie norm, jednak 
wyłącznie w stopniu ograniczonym przez 
szczególne warunki określone w 
prawodawstwie Wspólnoty.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przewidzieć elastyczne środki, które stosowane będą jedynie tymczasowo i w ściśle 
określonych warunkach (np. poważne zagrożenie dla stanu uprawy, zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, okresowy brak produktów, materiałów itp. ekologicznych, zagrożenie dla 
opłacalności gospodarstwa spowodowane poważnym wydarzeniem lub przypadkami siły 
wyższej). Można przyjąć jedynie środki tymczasowe i podlegające określonym warunkom, aby 
nie naruszać przepisów, nie osłabiać zasad rolnictwa ekologicznego i nie podważać zaufania 
konsumentów do tej branży.
Zob. również poprawka do art. 16.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 49
Punkt uzasadnienia 36

(36) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 

(36) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
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Komisji. Biorąc pod uwagę fakt, iż 
prawodawstwo związane z produkcją 
ekologiczną jest istotnym elementem 
wspólnej polityki rolnej, ponieważ jest ściśle 
związane z rozwojem rynków rolnych, 
należy dostosować je do istniejących 
procedur legislacyjnych stosowanych do 
zarządzania polityką w tej dziedzinie. Z tego 
względu uprawnienia przyznane Komisji na 
mocy niniejszego rozporządzenia powinny 
być wykonywane zgodnie z procedurą 
zarządzania przewidzianą w art. 4 decyzji 
1999/468/WE,

Komisji. Biorąc pod uwagę fakt, iż 
prawodawstwo związane z produkcją 
ekologiczną jest istotnym elementem 
wspólnej polityki rolnej, ponieważ jest ściśle 
związane z rozwojem rynków rolnych, 
jednak nie należy go dostosować do 
istniejących procedur legislacyjnych 
stosowanych do zarządzania polityką w tej 
dziedzinie. Z tego względu uprawnienia 
przyznane Komisji na mocy niniejszego 
rozporządzenia powinny być wykonywane 
zgodnie z procedurą regulacyjną
przewidzianą w art. 5 decyzji 1999/468/WE,

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności z art. 31 niniejszego rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 50
Artykuł 1 ustęp 2 część wprowadzająca

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
następujących produktów rolnych lub 
akwakultury, o ile mają być one 
wprowadzone na rynek jako produkty 
ekologiczne:

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
następujących produktów rolnych, o ile mają 
być one wprowadzone na rynek jako 
produkty ekologiczne:

Or. es

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej punktu uzasadnienia nr 7, złożone przez tego 
samego posła. 

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 51
Artykuł 1 ustęp 2 część wprowadzająca

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
następujących produktów rolnych lub 
akwakultury, o ile mają być one 

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
następujących produktów rolnych, o ile mają 
być one wprowadzone na rynek jako 
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wprowadzone na rynek jako produkty 
ekologiczne:

produkty ekologiczne:

(Niniejsza zmiana ma zastosowanie do 
całości rozpatrywanego tekstu prawnego; w 
przypadku jej przyjęcia konieczne będą 
zmiany techniczne w całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na szczególne problemy środowiskowe związane z akwakulturą oraz jej znaczne 
oddziaływanie na środowisko reguły produkcji w sektorze akwakultury nie powinny być 
przyjmowane w ramach komitologii (jak aktualnie proponuje art. 10), ale podlegać pełnej 
kontroli parlamentarnej.

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 52
Artykuł 1 ustęp 2 litera c)

c) żywe lub nieprzetworzone produkty 
akwakulury;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej punktu uzasadnienia nr 7, złożone przez tego 
samego posła.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 53
Artykuł 1 ustęp 2 litera c)

c) żywe lub nieprzetworzone produkty 
akwakultury;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

To samo uzasadnienie co do poprawki dotyczącej art. 1 ust. 2 część wprowadzająca, tego 
samego autora.
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Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 54
Artykuł 1 ustęp 2 litera d)

d) przetworzone produkty akwakultury 
przeznaczone do spożycie przez ludzi;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej punktu uzasadnienia nr 7, złożone przez tego 
samego posła.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 55
Artykuł 1 ustęp 2 litera d)

d) przetworzone produkty akwakultury 
przeznaczone do spożycie przez ludzi;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

To samo uzasadnienie co do poprawki dotyczącej art. 1 ust. 2 część wprowadzająca, tego 
samego autora.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 56
Artykuł 1 ustęp 2 litera (e a) (nowa)

ea) produkty rybołówstwa;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy akt prawodawczy powinien obejmować także połowy na wodach otwartych.
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 57
Artykuł 1 ustęp 2 litera (e b) (nowa)

eb) produkty nieżywnościowe.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno również obejmować takie produkty, jak choinki oraz 
kosmetyki produkowane ekologicznie.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 58
Artykuł 1 ustęp 2 akapit 2

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
do produktów łowiectwa i rybołówstwa 
dzikich zwierząt.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy akt prawodawczy powinien obejmować także połowy na wodach otwartych.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 59
Artykuł 2 litera a)

a) „produkcja ekologiczna” oznacza 
stosowanie ekologicznych metod produkcji 
w gospodarstwie rolnym, a także działania 
związane z późniejszym przetwarzaniem, 
pakowaniem i etykietowaniem produktu, 
zgodne z celami, zasadami i regułami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu;

a) „produkcja ekologiczna” oznacza 
stosowanie naturalnych i zdrowych metod 
produkcji w gospodarstwie rolnym, a także 
działania związane z późniejszym 
przetwarzaniem, pakowaniem i 
etykietowaniem produktu, zgodne z celami, 
zasadami i regułami ustanowionymi w 
niniejszym rozporządzeniu;

Or. pl
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Uzasadnienie

W obecnej definicji mamy błędne koło – należałoby zdefiniować “ekologiczne metody 
produkcji”.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 60
Artykuł 2 litera b)

b) „produkt ekologiczny” oznacza produkt 
rolny pochodzący z produkcji ekologicznej;

b) „produkt ekologiczny” oznacza produkt 
rolny pochodzący z produkcji ekologicznej, 
w której nie stosuje i nie stwierdza się 
pestycydów i produktów pochodzących z 
GMO, a także paszy lub składników 
zawierających GMO w całości lub 
częściowo;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka podkreśla cele rolnictwa ekologicznego oraz będzie stanowić pomoc dla 
konsumentów w zrozumieniu różnicy między tradycyjnymi produktami a produktami wysokiej 
jakości, dostarczanymi przez rolników ekologicznych.

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 61
Artykuł 2 litera e)

e) „akwakultura” oznacza chów i hodowlę 
organizmów wodnych przy użyciu technik 
stosowanych w celu zwiększenia produkcji 
w stopniu przekraczającym naturalną 
zdolność środowiska i w przypadku, gdy 
organizmy pozostają własnością osoby 
fizycznej lub prawnej na wszystkich 
etapach hodowli do momentu zbioru i 
włącznie z nim;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej punktu uzasadnienia nr 7, złożone przez tego 
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samego posła.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 62
Artykuł 2 litera m)

m) „znak zgodności” oznacza potwierdzenie 
w formie znaku zgodności z określonymi 
normami lub z innymi dokumentami 
normatywnymi;

m) „znak zgodności” oznacza potwierdzenie 
w formie znaku spełnienia wymagań 
wynikających z określonych norm lub z 
innych dokumentów normatywnych;

Or. pl

Uzasadnienie

Propozycja porządkuje nazewnictwo, wprowadzając definicję zgodną z terminologią 
europejskich norm, np. jakościowych serii EN ISO 9000 i zarządzania środowiskiem serii EN 
ISO 14000, gdzie zgodność określana jest właśnie jako “spełnienie wymagań” (z podaniem 
odwołania do definicji “wymagania”).

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 63
Artykuł 2 litera r)

r) „wyprodukowany z zastosowaniem 
GMO” oznacza żywność i dodatki paszowe, 
środki aromatyzujące, witaminy, enzymy, 
substancje pomocnicze dla przetwórstwa, 
niektóre produkty stosowane w żywieniu 
zwierząt (na mocy dyrektywy 
82/471/EWG), środki ochrony roślin, 
nawozy i środki użyźniające glebę, 
wyprodukowane poprzez żywienie 
organizmu materiałami, które w całości lub 
w części są GMO;

r) „wyprodukowany z zawartością GMO” 
oznacza dodatki żywnościowe i paszowe, 
środki aromatyzujące, witaminy, enzymy, 
substancje pomocnicze dla przetwórstwa, 
niektóre produkty stosowane w żywieniu 
zwierząt (na mocy dyrektywy 
82/471/EWG), środki ochrony roślin, 
nawozy i środki użyźniające glebę, 
wyprodukowane poprzez żywienie 
organizmu materiałami, które w całości lub 
w części są GMO;  

Or. fr

Uzasadnienie

Należy używać takiej samej definicji „z zawartością GMO” (po angielsku „produced with 
GMO” zamiast „by”), aby zachować spójność z punktem uzasadnienia 16 rozporządzenia 
ramowego nr 1829/2003.
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Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 64
Artykuł 2 litera (v a) (nowa)

va) „połów ryb” oznacza pozyskiwanie 
dzikich ryb w wodach otwartych jako 
element działalności handlowej;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy akt prawodawczy powinien obejmować także połów dzikich ryb jako element 
działalności handlowej.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 65
Artykuł 2 litera (v b) (nowa)

vb) „produkt nieżywnościowy” oznacza 
produkt nieprzeznaczony do spożycia przez 
człowieka, zawierający znaczną ilość 
ekologicznych produktów rolnych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno również obejmować takie produkty, jak choinki oraz 
kosmetyki produkowane ekologicznie.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 66
Artykuł 4

Do całości produkcji ekologicznej stosuje 
się następujące zasady:

Całość produkcji biologicznej stosuje 
następujące zasady:

a) nad używanie materiałów syntetycznych
przedkłada się używanie żywych 
organizmów i mechanicznych metod 
produkcji;

a) używa się jedynie żywych organizmów i 
mechanicznych metod produkcji, natomiast 
sposoby produkcji z wykorzystaniem 
materiałów syntetycznych są dopuszczalne 
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jedynie na podstawie art. 16 
rozporządzenia;

b) substancje naturalne mają pierwszeństwo 
przed substancjami syntetycznymi, których 
użycie jest dozwolone tylko w przypadku, 
gdy substancje naturalne nie są dostępne na 
rynku;

b) stosuje się jedynie substancje naturalne, 
substancje syntetyczne natomiast mogą być 
używane jedynie w przypadku gdy 
substancje naturalne nie są dostępne 
tymczasowo i zgodnie z odstępstwami 
przewidzianymi w art. 16 rozporządzenia;

c) stosowanie GMO oraz wyprodukowanych 
z nich lub z ich zastosowaniem produktów 
nie jest dozwolone, z wyjątkiem 
weterynaryjnych produktów leczniczych;

c) nie stosuje się GMO oraz 
wyprodukowanych z nich lub z ich 
zastosowaniem produktów, z wyjątkiem 
weterynaryjnych produktów leczniczych;

d) zasady produkcji ekologicznej 
dostosowuje się do warunków lokalnych, 
stopnia rozwoju i szczególnych praktyk 
hodowlanych, zachowując ogólną 
koncepcję produkcji ekologicznej.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Zaproponowane sformułowanie liter a) i b) jest niejasne i ogranicza zasięg określonych w 
nich zasad. Należy je zredagować w sposób bardziej kategoryczny, nie zakazując jednak 
możliwości wykorzystania materiałów syntetycznych i nie mechanicznych metod produkcji w 
przypadkach poważnych lub siły wyższej, wymagających szybkiej reakcji i odstąpienia od 
przepisów i zasad regulujących produkcję ekologiczną.

Skreślenie litery d) wydaje się konieczne i słuszne, ponieważ jej treść odnosi się do 
elastyczności i przypadków pozwalających na odstępstwo (zob. propozycja poprawki do art. 
16).

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 67
Artykuł 4 litera b)

b) substancje naturalne mają pierwszeństwo 
przed substancjami syntetycznymi, których 
użycie jest dozwolone tylko w przypadku, 
gdy substancje naturalne nie są dostępne 
na rynku;

b) substancje naturalne mają pierwszeństwo 
przed substancjami syntetycznymi;
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Or. pl

Uzasadnienie

Nie podano, w jakim celu można używać substancji syntetycznych. Najbezpieczniej byłoby w 
ogóle zakazać ich użycia, poza szczególnymi przypadkami określonymi dalej.

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 68
Artykuł 4 litera c)

c) stosowanie GMO oraz wyprodukowanych 
z nich lub z ich zastosowaniem produktów 
nie jest dozwolone, z wyjątkiem 
weterynaryjnych produktów leczniczych;

c) stosowanie GMO oraz wyprodukowanych 
z nich lub z ich zawartością produktów nie 
jest dozwolone, z wyjątkiem 
weterynaryjnych produktów leczniczych;

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z punktem uzasadnienia 16 rozporządzenia nr1829/2003, należy 
wyraźnie rozróżnić definicję „wyprodukowany z OGM” (po angielsku „produced from 
GMO” od definicji „z zawartością GMO” (po angielsku „produced with GMO”).

Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 69
Artykuł 4 litera c)

c) stosowanie GMO oraz wyprodukowanych 
z nich lub z ich zastosowaniem produktów 
nie jest dozwolone, z wyjątkiem 
weterynaryjnych produktów leczniczych;

c) stosowanie GMO oraz wyprodukowanych 
z nich lub z ich zastosowaniem produktów 
nie jest dozwolone;

Or. en

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 70
Artykuł 4 litera c)

c) stosowanie GMO oraz wyprodukowanych c) stosowanie GMO oraz wyprodukowanych 
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z nich lub z ich zastosowaniem produktów 
nie jest dozwolone, z wyjątkiem 
weterynaryjnych produktów leczniczych;

z nich lub z ich zastosowaniem produktów 
nie jest dozwolone;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na kompletność weterynaryjne produkty lecznicze nie powinny być wyłączone z 
zakresu niniejszego rozporządzenia. Obecnie na rynku istnieje szeroki wybór ekologicznych 
weterynaryjnych produktów leczniczych; produkty te powinny być zatem stosowane w 
rolnictwie ekologicznym.

Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 71
Artykuł 4 litera (c a) (nowa)

ca) promieniowanie jonizujące nie jest 
dozwolone;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 72
Artykuł 4 litera (d a) (nowa)

da) produkcja ekologiczna utrzymuje i 
tworzy miejsca zatrudnienia, umożliwia 
rolnikom i konsumentom zawarcie paktu 
społecznego na rzecz trwałych praktyk, 
produkcji i konsumpcji żywności o wysokiej 
jakości, z uwzględnieniem szeregu środków 
na rzecz ochrony przyrody, trwałej 
produkcji i sprzedaży na niewielką 
odległość; 

Or. en

Uzasadnienie

Cele muszą odzwierciedlać integracyjną rolę rolnictwa ekologicznego, które łączy ochronę i 
wysokiej jakości produkcję w ramach jasno określonego systemu produkcji.
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Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 73
Artykuł 4 litera (d b) (nowa)

db) produkcja ekologiczna chroni jakość, 
integralność i możliwość śledzenia 
pochodzenia produktu w całym łańcuchu 
pokarmowym;

Or. en

Uzasadnienie

Cele muszą odzwierciedlać integracyjną rolę rolnictwa ekologicznego, które łączy ochronę i 
wysokiej jakości produkcję w ramach jasno określonego systemu produkcji. 

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 74
Artykuł 5 litera c)

c) ogranicza się do minimum zużycie 
zasobów nieodnawialnych oraz środków 
wytworzonych poza gospodarstwem;

c) ogranicza się do minimum zużycie 
zasobów nieodnawialnych oraz środków 
wytworzonych poza gospodarstwem, rolnicy 
powinni natomiast promować stosowanie 
zasobów odnawialnych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z celami produkcji ekologicznej: należy unikać negatywnych skutków 
poprzez umożliwienie rolnikom ekologicznym stosowania przede wszystkim energii 
odnawialnych.

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 75
Artykuł 5 litera n)

n) produkcja w sektorze akwakultury 
ogranicza do minimum negatywny wpływ 
na środowisko wodne;

skreślona

Or. es
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej punktu uzasadnienia nr 7, złożone przez tego 
samego posła.

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 76
Artykuł 5 litera o)

o) pasza stosowana w akwakulturze 
pochodzi z rybołówstwa opierającego się na 
zasadzie zrównoważonego rozwoju lub 
składa się zasadniczo ze składników 
rolnych uzyskanych metodą produkcji 
ekologicznej oraz z naturalnych substancji 
nierolniczych;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej punktu uzasadnienia nr 7, złożone przez tego 
samego posła.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 77
Artykuł 6 litera b)

b) dodatki i substancje pomocnicze w 
przetwórstwie są stosowane w jak 
najmniejszym zakresie i tylko w przypadku, 
gdy jest to konieczne z przyczyn 
technologicznych;

b) dodatki i substancje pomocnicze w 
przetwórstwie są stosowane w jak 
najmniejszym zakresie;

Or. pl

Uzasadnienie

Przyczyny technologiczne nie są dostateczną podstawą do użycia dodatków i substancji 
pomocniczych. W przypadku produkcji ekologicznej należy wręcz zrezygnować z niektórych 
technologii (np. przedłużania trwałości żywności), jeśli nie da się osiągnąć założonych celów 
w sposób naturalny.
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Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 78
Artykuł 7 ustęp 1

1. Ta część gospodarstwa, która prowadzi 
działalność komercyjną, jest w całości 
zarządzana zgodnie z wymaganiami 
mającymi zastosowanie do produkcji 
ekologicznej lub do konwersji na 
ekologiczne metody produkcji.

1. Ta część gospodarstwa, która prowadzi 
działalność komercyjną, jest w całości 
zarządzana zgodnie z wymaganiami 
mającymi zastosowanie do produkcji 
ekologicznej lub do konwersji na 
ekologiczne metody produkcji.

Jednak zgodnie ze szczególnymi 
warunkami, które należy ustanowić zgodnie 
z procedurą o której mowa w art. 31 ust. 2, 
gospodarstwo może zostać podzielone na 
wyraźnie oddzielone od siebie jednostki, 
które nie muszą być zarządzane zgodnie z 
zasadami produkcji organicznej.
Jeżeli, zgodnie z drugim akapitem, nie całe 
gospodarstwo jest używane do produkcji 
ekologicznej, rolnik oddziela ziemię, 
zwierzęta i produkty używane do produkcji 
ekologicznej od pozostałych i prowadzi 
odpowiednią dokumentację stwierdzającą 
istnienie podziału.

Or. en

Uzasadnienie

Podział gospodarstwa na część zarządzaną według niniejszego rozporządzenia oraz na część 
zarządzaną w sposób tradycyjny jest nie do przyjęcia, ponieważ trudno będzie uniknąć 
nadużyć.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 79
Artykuł 7 ustęp 1 akapit 2

Jednak zgodnie ze szczególnymi 
warunkami, które należy ustanowić zgodnie 
z procedurą o której mowa w art. 31 ust. 2, 
gospodarstwo może zostać podzielone na 
wyraźnie oddzielone od siebie jednostki, 
które nie muszą być zarządzane zgodnie z 
zasadami produkcji organicznej.

Jednak zgodnie ze szczególnymi 
warunkami, które należy ustanowić zgodnie 
z procedurą o której mowa w art. 31 ust. 2, 
gospodarstwo może zostać podzielone na 
wyraźnie oddzielone od siebie jednostki, 
które nie muszą być zarządzane zgodnie z 
zasadami produkcji ekologicznej.
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Or. pl

Uzasadnienie

Brak definicji “produkcji organicznej”.

Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 80
Artykuł 7 ustęp 2

2. Rolnicy są zobowiązani do nieużywania 
GMO lub produktów wyprodukowanych z 
GMO w przypadku, gdy powinni być 
świadomi faktu, że dany produkt je zawiera 
ze względu na informacje znajdujące się na 
wszelkich dołączonych do niego etykietach 
lub w innych dokumentach towarzyszących.

2. Rolnicy są zobowiązani do nieużywania 
GMO lub produktów wyprodukowanych z 
GMO lub z ich zastosowaniem.

W przypadku, gdy rolnicy stosują do 
produkcji żywności ekologicznej lub pasz 
produkty zakupione od stron trzecich, 
wymagają oni, aby sprzedawca potwierdził, 
że dostarczone produkty nie zostały 
wyprodukowane z zastosowaniem GMO.

W przypadku, gdy rolnicy lub jakikolwiek 
inny dostawca produktu ekologicznego 
stosują do produkcji żywności ekologicznej 
lub pasz produkty zakupione od stron 
trzecich, muszą oni wymagać, aby 
sprzedawca potwierdził, że dostarczone 
produkty nie zostały wyprodukowane z 
zastosowaniem GMO i nie zawierają GMO.

W przypadku przypadkowego i technicznie 
nieuniknionego zanieczyszczenia GMO 
podmioty gospodarcze muszą przedstawić 
dowody, że podjęły wszelkie niezbędne kroki 
w celu uniknięcia takiego zanieczyszczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wykluczenie możliwości stosowania GMO zostało jasno określone w art. 4. Musi jednak 
istnieć wymóg gwarancji w przypadku zakupu produktów od stron trzecich.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 81
Artykuł 7 ustęp 2 akapit 2

W przypadku, gdy rolnicy stosują do 
produkcji żywności ekologicznej lub pasz 

W przypadku, gdy rolnicy stosują do 
produkcji żywności ekologicznej lub pasz 
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produkty zakupione od stron trzecich, 
wymagają oni, aby sprzedawca potwierdził, 
że dostarczone produkty nie zostały 
wyprodukowane z zastosowaniem GMO.

produkty zakupione od stron trzecich, 
wymagają oni, aby sprzedawca pisemnie
potwierdził, że dostarczone produkty nie 
zostały wyprodukowane z zastosowaniem 
GMO.

Or. pl

Uzasadnienie

Zapis jest dowodem na zgodność produktu z ustalonymi zasadami.

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 82
Artykuł 7 ustęp 2 akapit 2

W przypadku, gdy rolnicy stosują do 
produkcji żywności ekologicznej lub pasz 
produkty zakupione od stron trzecich, 
wymagają oni, aby sprzedawca potwierdził, 
że dostarczone produkty nie zostały 
wyprodukowane z zastosowaniem GMO.

W przypadku, gdy rolnicy stosują do 
produkcji żywności ekologicznej lub pasz 
produkty zakupione od stron trzecich, 
sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić na 
wniosek użytkownika, że dostarczone 
produkty nie zostały wyprodukowane z 
GMO ani z zawartością GMO.
.

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względu na zakaz stosowania produktów GMO w rolnictwie ekologicznym, konieczne jest 
nałożenie na użytkownika obowiązku zwrócenia się o przedstawienie dokumentu 
potwierdzającego, że produkty takie nie zostały zastosowane, a na dostawcę obowiązku 
przedstawienia takiego dokumentu.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 83
Artykuł 8 ustęp 1 litera c)

c) ponadto nawozy sztuczne i środki 
użyźniające glebę zgodne z celami i 
zasadami produkcji ekologicznej mogą być 
stosowane, jeżeli zostały zatwierdzone na 
mocy art. 11;

skreślona



AM\612856PL.doc 21/48 PE 372.199v01-00

PL

Or. pl

Uzasadnienie

Stosowanie sztucznych nawozów i środków użyźniających jest sprzeczne z zasadami produkcji 
ekologicznej zdefiniowanej w artykule 2.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 84
Artykuł 8 ustęp 1 litera i)

(i) dozwolone jest wyłącznie stosowanie 
nasion oraz materiału rozmnożeniowego 
wyprodukowanego metodami 
ekologicznymi. W tym celu roślina 
mateczna w przypadku nasion i roślina 
rodzicielska w przypadku materiału 
rozmnożeniowego jest hodowana zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu co najmniej przez jedno 
pokolenie, a w przypadku roślin wieloletnich 
co najmniej przez dwa sezony wegetacyjne.

i) dozwolone jest wyłącznie stosowanie 
nasion, które nie mogą zawierać śladów 
powyżej 0,1% zawartości GMO wynikającej 
z przypadkowego zanieczyszczenia, oraz 
materiału rozmnożeniowego 
wyprodukowanego metodami 
ekologicznymi. W tym celu roślina 
mateczna w przypadku nasion i roślina 
rodzicielska w przypadku materiału 
rozmnożeniowego jest hodowana zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu co najmniej przez jedno 
pokolenie, a w przypadku roślin wieloletnich 
co najmniej przez dwa sezony wegetacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Nasiona stanowią jedno z największych źródeł zanieczyszczenia GMO w rolnictwie 
ekologicznym. Logiczne jest, że aby spełnić zamiar rozporządzenia, który polega na 
utrzymaniu produkcji ekologicznej wolnej od GMO, należy zacząć od wyeliminowania 
największych źródeł zanieczyszczeń w rolnictwie ekologicznym.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 85
Artykuł 8 ustęp 1 litera i)

i) dozwolone jest wyłącznie stosowanie 
nasion oraz materiału rozmnożeniowego 
wyprodukowanego metodami 
ekologicznymi. W tym celu roślina 
mateczna w przypadku nasion i roślina 

i) dozwolone jest wyłącznie stosowanie 
nasion oraz materiału rozmnożeniowego 
wyprodukowanego metodami 
ekologicznymi. W tym celu roślina 
mateczna w przypadku nasion i roślina 
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rodzicielska w przypadku materiału 
rozmnożeniowego jest hodowana zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu co najmniej przez jedno 
pokolenie, a w przypadku roślin 
wieloletnich co najmniej przez dwa sezony 
wegetacyjne.

rodzicielska w przypadku materiału 
rozmnożeniowego jest hodowana zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu co najmniej przez jedno 
pokolenie.

Or. pl

Uzasadnienie

Jeżeli roślina wieloletnia nie jest w młodości uprawiana metodami ekologicznymi, może 
skumulować w swoich tkankach toksyczne substancje i zanieczyszczenia, które mogą zostać 
przekazane dalej w materiale rozmnożeniowym.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 86
Artykuł 9 litera b) litera v)

v) zwierzęta hodowane zgodnie z zasadami 
produkcji ekologicznej są oddzielone od 
innych zwierząt lub w każdej chwili można 
je od nich oddzielić;

v) zwierzęta hodowane zgodnie z zasadami 
produkcji ekologicznej są oddzielone od 
innych zwierząt;

Or. pl

Uzasadnienie

Druga część zdania przeczy pierwszej – w praktyce zwierzęta mogą całe życie nie być 
oddzielone.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 87
Artykuł 9 litera d) punkt ii)

ii) zwierzęta mają stały dostęp do pastwisk 
lub pasz objętościowych;

ii) zwierzęta mają stały dostęp do pastwisk;

Or. pl

Uzasadnienie

Hodowla tylko z wykorzystaniem pasz objętościowych może być prowadzona w systemie 
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zamkniętym, a więc sprzecznym z art. 9, p. b) iii), zgodnie z którym należy zapewnić 
zwierzętom stały dostęp do wybiegów.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 88
Artykuł 9 litera d) litera v)

v) ssaki w okresie ssania są karmione 
naturalnym mlekiem, najlepiej mlekiem 
matki;

v) ssaki w okresie ssania są karmione 
mlekiem matki;

Or. pl

Uzasadnienie

Mleko obcego gatunku zwierząt nie zaspokaja w dostatecznym stopniu potrzeb rozwojowych i 
fizjologicznych, co stanowi sprzeczność z art. 9, p. b) ii).

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 89
Artykuł 9 litera e) punkt ii)

ii) w razie choroby leczenie podejmuje się 
natychmiast w celu zapobiegania 
cierpieniom zwierząt; w przypadku, gdy 
stosowanie produktów roślinnych i 
homeopatycznych nie jest odpowiednie, w 
razie konieczności dozwolone jest 
stosowanie produktów alopatycznych.

ii) w razie choroby leczenie podejmuje się 
natychmiast w celu zapobiegania 
cierpieniom zwierząt; w przypadku, gdy 
stosowanie produktów roślinnych nie jest 
odpowiednie, w razie konieczności 
dozwolone jest stosowanie produktów 
alopatycznych.

Or. pl

Uzasadnienie

Nie udowodniono skuteczności leczniczego działania produktów homeopatycznych.

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 90
Artykuł 10

Artykuł 10 skreślony
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Reguły produkcji w sektorze akwakultury
1. Zgodnie z procedurą określoną w art. 31 
ust. 2 oraz mając na uwadze cele i zasady 
ustanowione w tytule II, Komisja określa 
reguły produkcji, w tym reguły dotyczące 
konwersji mające zastosowanie do 
ekologicznej akwakultury.
2. Do czasu przyjęcia reguł, o których 
mowa w ust. 1, stosuje się reguły krajowe 
lub, w przypadku ich braku, własne normy 
przyjęte lub uznawane przez Państwa 
Członkowskie, pod warunkiem, że ich cele i 
zasady są takie same, jak cele i zasady 
ustanowione w tytule II.

Or. es

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej punktu uzasadnienia nr 7, złożone przez tego 
samego posła.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 91
Artykuł 11 ustęp l litera b)

b) nawozy sztuczne i środki użyźniające 
glebę;

skreślona

Or. pl

Uzasadnienie

Stosowanie sztucznych nawozów i środków użyźniających jest sprzeczne z zasadami produkcji 
ekologicznej zdefiniowanej w artykule 2 (por. art. 8 p. 1c).

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 92
Artykuł 12

Następujące zasady mają zastosowanie do 
gospodarstw, w których rozpoczyna się 
produkcje ekologiczną:

Następujące zasady mają zastosowanie do 
gospodarstw, w których rozpoczyna się 
produkcje ekologiczną:
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a) przed pierwszym okresem wegetacyjnym 
roślin, które mają być hodowane metodami 
produkcji ekologicznej, produkty, których 
stosowanie nie jest dozwolone w rolnictwie 
ekologicznym nie są stosowane w okresie,
który zostanie określony zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2;

a) przed pierwszym okresem wegetacyjnym 
roślin, które mają być hodowane metodami 
produkcji ekologicznej, produkty, których 
stosowanie nie jest dozwolone w rolnictwie 
ekologicznym nie są stosowane przez okres 
3 lat;

b) zwierzęta gospodarskie w danym 
gospodarstwie mogą zostać uznane za 
ekologiczne po upływie okresu 
przejściowego, określonego zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2;

b) zwierzęta gospodarskie w danym 
gospodarstwie mogą zostać uznane za 
ekologiczne po upływie okresu 
przejściowego 3 lat;

c) mleko i produkty mleczne od zwierząt 
mlecznych, które wcześniej nie były 
hodowane zgodnie z metodą produkcji 
ekologicznej, mogą być sprzedawane jako 
ekologiczne po upływie okresu określonego 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 31 ust. 2;

c) mleko i produkty mleczne od zwierząt 
mlecznych, które wcześniej nie były 
hodowane zgodnie z metodą produkcji 
ekologicznej, mogą być sprzedawane jako 
ekologiczne po upływie okresu 2 lat;

d) w pojedynczych jednostkach 
gospodarstwa, które częściowo prowadzi 
produkcję ekologiczną, a częściowo podlega 
konwersji na metody produkcji 
ekologicznej, rolnik oddziela ziemię, 
zwierzęta i produkty używane do produkcji 
ekologicznej od pozostałych i prowadzi 
odpowiednią dokumentację stwierdzającą 
istnienie podziału.

d) w pojedynczych jednostkach 
gospodarstwa, które częściowo prowadzi 
produkcję ekologiczną, a częściowo podlega 
konwersji na metody produkcji 
ekologicznej, rolnik oddziela ziemię, 
zwierzęta i produkty używane do produkcji 
ekologicznej od pozostałych i prowadzi 
odpowiednią dokumentację stwierdzającą 
istnienie podziału.

Komisja może zmienić poszczególne 
terminy określone w akapicie pierwszym, 
na mocy procedury, o której mowa w art. 31 
ust. 2.
Rolnicy, którzy rozpoczynają produkcję 
ekologiczną podlegają przepisom tytułu V 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja proponuje, aby ustalić za pomocą procedury komitologii okresy lub terminy, jakich 
należy przestrzegać zanim uzna się za ekologiczne produkty pochodzące z gospodarstw 
przechodzących na ekologiczne metody uprawy. Jednak terminy te należałoby wyznaczyć w 
prawodawstwie w celu natychmiastowego zapewnienia większej dostrzegalności rolnikom, 
którzy pragną przestawić się na ekologiczne metody upraw, natomiast procedura komitologii 
powinna być stosowana jedynie w przypadku rewizji ustalonych terminów, spowodowanej 
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zmieniającą się sytuacją itp.

Gospodarstwa podlegające konwersji powinny zostać objęte przepisami dotyczącymi kontroli 
i wydawania świadectw.

Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 93
Artykuł 13 ustęp 4 akapit 1

4. Producenci pasz są zobowiązani do 
nieużywania GMO lub produktów 
wyprodukowanych z GMO w przypadku, 
gdy powinni być świadomi faktu, że dany 
produkt je zawiera ze względu na 
informacje znajdujące się na wszelkich 
dołączonych do niego etykietach lub w 
innych dokumentach towarzyszących.

4. Producenci pasz są zobowiązani do 
nieużywania GMO lub produktów 
wyprodukowanych z GMO. Podmioty 
gospodarcze muszą podjąć wszelkie 
niezbędne kroki dla uniknięcia 
zanieczyszczenia GMO i przedstawić 
dowody, że zanieczyszczenie nie miało 
miejsca.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty gospodarcze muszą podjąć wszelkie niezbędne kroki dla uniknięcia 
zanieczyszczenia pasz przez GMO.

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 94
Artykuł 13 ustęp 4 akapit 2

W przypadku, gdy rolnicy używają do 
produkcji pasz dla bydła hodowanego 
metodą hodowli ekologicznej składników i 
dodatków zakupionych od stron trzecich, 
wymagają oni, aby sprzedawca potwierdził, 
że dostarczone produkty nie zostały 
wyprodukowane z zastosowaniem GMO.

W przypadku, gdy rolnicy używają do 
produkcji pasz dla bydła hodowanego 
metodą hodowli ekologicznej składników i 
dodatków zakupionych od stron trzecich, 
sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić na 
wniosek producenta pasz dla bydła 
hodowlanego, że dostarczone produkty nie
zostały wyprodukowane z GMO ani z 
zawartością GMO.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ze względu na zakaz stosowania produktów GMO w rolnictwie ekologicznym konieczne jest 
nałożenie na użytkownika obowiązku zwrócenia się o przedstawienie dokumentu 
potwierdzającego, że produkty takie nie zostały zastosowane, a na dostawcę obowiązku 
przedstawienia takiego dokumentu.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 95
Artykuł 13 ustęp 4 akapit 2

W przypadku, gdy rolnicy używają do 
produkcji pasz dla bydła hodowanego 
metodą hodowli ekologicznej składników i 
dodatków zakupionych od stron trzecich, 
wymagają oni, aby sprzedawca potwierdził, 
że dostarczone produkty nie zostały 
wyprodukowane z zastosowaniem GMO.

W przypadku, gdy rolnicy używają do 
produkcji pasz dla bydła hodowanego 
metodą hodowli ekologicznej składników i 
dodatków zakupionych od stron trzecich, 
wymagają oni, aby sprzedawca pisemnie 
potwierdził, że dostarczone produkty nie 
zostały wyprodukowane z zastosowaniem 
GMO.

Or. pl

Uzasadnienie

Zapis jest dowodem na zgodność produktu z ustalonymi zasadami (por. art. 7 p. 2).

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 96
Artykuł 14 ustęp 3 akapit 2

W przypadku, gdy przetwórcy używają do 
produkcji żywności ekologicznej lub pasz 
składników lub substancji pomocniczych w 
przetwórstwie zakupionych od stron 
trzecich, wymagają oni, aby sprzedawca 
potwierdził, że dostarczone produkty nie 
zostały wyprodukowane z zastosowaniem 
GMO.

W przypadku, gdy przetwórcy używają do 
produkcji żywności ekologicznej lub pasz 
składników lub substancji pomocniczych w 
przetwórstwie zakupionych od stron 
trzecich, sprzedawca zobowiązany jest 
potwierdzić na wniosek przetwórcy pasz dla 
bydła hodowlanego, że dostarczone 
produkty nie zostały wyprodukowane z 
GMO ani z zawartością GMO.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ze względu na zakaz stosowania produktów GMO w rolnictwie ekologicznym konieczne jest 
nałożenie na użytkownika obowiązku zwrócenia się o przedstawienie dokumentu 
potwierdzającego, że produkty takie nie zostały zastosowane, a na dostawcę obowiązku 
przedstawienia takiego dokumentu.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 97
Artykuł 14 ustęp 3 akapit 2

W przypadku, gdy przetwórcy używają do 
produkcji żywności ekologicznej lub pasz 
składników lub substancji pomocniczych w 
przetwórstwie zakupionych od stron 
trzecich, wymagają oni, aby sprzedawca 
potwierdził, że dostarczone produkty nie 
zostały wyprodukowane z zastosowaniem 
GMO.

W przypadku, gdy przetwórcy używają do 
produkcji żywności ekologicznej lub pasz 
składników lub substancji pomocniczych w 
przetwórstwie zakupionych od stron 
trzecich, wymagają oni, aby sprzedawca 
pisemnie potwierdził, że dostarczone 
produkty nie zostały wyprodukowane z 
zastosowaniem GMO.

Or. pl

Uzasadnienie

Zapis jest dowodem na zgodność produktu z ustalonymi zasadami (jw.).

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland 

Poprawka 98
Artykuł 14 ustęp 3a (nowy)

3a. Państwa członkowskie mogą utrzymać 
lub wprowadzić bardziej restrykcyjne reguły 
produkcji żywności przetworzonej, pod 
warunkiem że są one zgodne z prawem 
Wspólnoty i nie utrudniają ani nie 
ograniczają swobodnego przepływu 
towarów zgodnych z niniejszym aktem 
prawodawczym.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość nakładania bardziej restrykcyjnych reguł w 
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odniesieniu do produkcji żywności przetworzonej w produkcji ekologicznej. Jest to istotne dla 
możliwości konkurowania pod względem bardziej etycznych produktów i zapewni 
konsumentom szerszy wybór produktów ekologicznych.

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland 

Poprawka 99
Artykuł 15 ustęp 3a (nowy)

3a. Państwa członkowskie mogą utrzymać 
lub wprowadzić bardziej restrykcyjne reguły 
stosowania niektórych produktów i 
substancji w przetwórstwie, pod warunkiem 
że są one zgodne z prawem Wspólnoty i nie 
utrudniają ani nie ograniczają swobodnego 
przepływu towarów zgodnych z niniejszym 
aktem prawodawczym.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość nakładania bardziej restrykcyjnych reguł w 
odniesieniu do stosowania niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej. Jest to 
istotne dla możliwości konkurowania pod względem bardziej etycznych produktów i zapewni 
konsumentom szerszy wybór produktów ekologicznych.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 100
Artykuł 16 tytuł

Mniej restrykcyjne zasady produkcji Tymczasowe odstępstwa od zasad produkcji

Or. fr

Uzasadnienie

Wiele środków i przepisów zawartych w art. 16 jest zbędnych i obejmuje przypadki (np. 
konwersja) wymagające w sposób oczywisty tymczasowego stosowania elastyczności.

Należy również zredukować liczbę warunków umożliwiających elastyczniejsze stosowanie 
zasad uprawy w rolnictwie ekologicznym i zmienić ich hierarchię.

Jedynie środki specjalne powinny podlegać procedurze komitologii.
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Jest także absolutnie konieczne, aby wszelkie środki odstępstwa od zasad stosowanych w 
rolnictwie ekologicznym były przedmiotem powiadomienia skierowanego do właściwych 
organów, w tym do jednostek certyfikujących, oraz aby organy kontroli oceniały i 
kontrolowały na miejscu plan działania zaproponowany przez rolnika w celu poradzenia 
sobie ze szczególną sytuacją, jaka go dotknęła. 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 101
Artykuł 16 ustęp 1

1. Zgodnie z procedurą określoną w art. 31 
ust. 2 i warunkami określonymi w ust. 2 
oraz mając na uwadze cele i zasady 
ustanowione w tytule II, Komisja może 
umożliwić przyznawanie odstępstw od reguł 
produkcji określonych w rozdziałach 1-3.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej tytułu art.16, złożonej przez tę samą posłankę.

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 102
Artykuł 16 ustęp 1

1. Zgodnie z procedurą określoną w art. 31 
ust. 2 i warunkami określonymi w ust. 2 
oraz mając na uwadze cele i zasady 
ustanowione w tytule II, Komisja może 
umożliwić przyznawanie odstępstw od reguł 
produkcji określonych w rozdziałach 1-3.

1. W przypadku nieprzewidzianych 
wydarzeń będących poza kontrolą stron 
objętych niniejszym aktem prawodawczym i 
uniemożliwiających im dostosowanie się do 
określonych w nim norm, możliwe jest, 
zgodnie z celami i zasadami określonymi w 
tytule II, przyznanie odstępstw od
niniejszego aktu prawodawczego, zgodnie z 
zasadą siły wyższej.

Or. en

Uzasadnienie

W takich przypadkach, jak ptasia grypa czy katastrofy naturalne, rolnicy ekologiczni powinni 
mieć możliwość uzyskania krótkoterminowych odstępstw od niniejszego rozporządzenia. W 
takich sytuacjach zasadą przewodnią powinna być zasada siły wyższej, a nie procedura 
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komitologii.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 103
Artykuł 16 ustęp 2

2. Odstępstwa, o których mowa w ust. 1 są 
ograniczane do minimum i przewiduje się je 
tylko w następujących przypadkach:

2. Zgodnie z celami i zasadami 
ustanowionymi w tytule II niniejszego 
rozporządzenia, odstępstwa są ograniczane 
do minimum i mogą być dozwolone tylko
tymczasowo i w następujących przypadkach:

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej tytułu art.16, złożonej przez tę samą posłankę. 

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 104
Artykuł 16 ustęp 2

2. Odstępstwa, o których mowa w ust. 1 są 
ograniczane do minimum i przewiduje się 
je tylko w następujących przypadkach:

2. Odstępstwa powinny być 
krótkoterminowe i wycofywane, gdy tylko 
warunki na to pozwolą.

a) jeżeli są niezbędne do tego, aby jednostki 
gospodarstw rozpoczynające produkcję 
ekologiczną osiągnęły rentowność, 
szczególnie w przypadku gospodarstw na 
terenach, na których produkcja 
ekologiczna znajduje się w początkowej 
fazie rozwoju;
b) jeżeli są niezbędne do tego, aby 
produkcja ekologiczna została utrzymana w 
gospodarstwach, które doświadczają 
trudności strukturalnych, związanych z 
klimatem lub położeniem geograficznym;
c) jeżeli są niezbędne do zagwarantowania 
dostępu do paszy, nasion, roślinnego 
materiału rozmnożeniowego, żywych 
zwierząt lub innych środków dla 
gospodarstw, niedostępnych na rynku w 
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formie produktów ekologicznych;
d) jeżeli są niezbędne do zagwarantowania 
dostępu do składników pochodzenia 
rolnego, które nie są dostępne na rynku w 
formie produktów ekologicznych;
e) jeżeli są niezbędne do rozwiązania 
szczególnych problemów związanych z 
zarządzaniem ekologicznym chowem 
zwierząt;
f) jeżeli są niezbędne do zagwarantowania
ciągłej produkcji tradycyjnych produktów 
żywnościowych, które są dobrze znane 
przynajmniej od jednego pokolenia;
g) jeżeli, w związku z różnego rodzaju 
katastrofami, w celu utrzymania lub 
ponownego rozpoczęcia produkcji 
ekologicznej niezbędne są środki 
przejściowe;
h) w przypadku nałożenia na mocy 
prawodawstwa wspólnotowego ograniczeń i 
zobowiązań związanych z ochroną zdrowia 
ludzi i zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

W takich przypadkach, jak ptasia grypa czy katastrofy naturalne, rolnicy ekologiczni powinni 
mieć możliwość uzyskania krótkoterminowych odstępstw od niniejszego rozporządzenia. W 
takich sytuacjach zasadą przewodnią powinna być zasada siły wyższej, a nie procedura 
komitologii.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 105
Artykuł 16 ustęp 2 litera a)

a) jeżeli są niezbędne do tego, aby jednostki 
gospodarstw rozpoczynające produkcję 
ekologiczną osiągnęły rentowność, 
szczególnie w przypadku gospodarstw na 
terenach, na których produkcja 
ekologiczna znajduje się w początkowej 
fazie rozwoju;

a) w przypadkach siły wyższej, gdy 
niezbędne jest zastosowanie środków 
przejściowych, umożliwiających 
kontynuację lub wznowienie produkcji 
ekologicznej w przypadkach siły wyższej, w 
szczególności, w przypadkach poważnego 
zagrożenia dla uprawy lub rentowności 
gospodarstwa;
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Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej tytułu art.16, złożonej przez tę samą posłankę.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 106
Artykuł 16 ustęp 2 litera a)

a) jeżeli są niezbędne do tego, aby jednostki 
gospodarstw rozpoczynające produkcję 
ekologiczną osiągnęły rentowność, 
szczególnie w przypadku gospodarstw na 
terenach, na których produkcja 
ekologiczna znajduje się w początkowej 
fazie rozwoju;

skreślona

Or. pl

Uzasadnienie

Punkt ten stwarza okazję do nadużyć. Nierentowne gospodarstwa nieekologiczne nie mają 
środków na zainwestowanie w żadne nowe, w tym ekologiczne, technologie produkcji.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 107
Artykuł 16 ustęp 2 litera b)

b) jeżeli są niezbędne do tego, aby produkcja 
ekologiczna została utrzymana w 
gospodarstwach, które doświadczają 
trudności strukturalnych, związanych z 
klimatem lub położeniem geograficznym; 

b) jeżeli są niezbędne do tego, aby produkcja 
ekologiczna została utrzymana w 
gospodarstwach, które doświadczają 
trudności związanych z położeniem 
geograficznym lub poważnych trudności 
koniunkturalnych, które zagrażają 
rentowności gospodarstwa;

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej tytułu art. 16, złożonej przez tę samą posłankę.
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 108
Artykuł 16 ustęp 2 litera (b a) (nowa)

b a) w przypadku nałożenia na mocy 
prawodawstwa wspólnotowego ograniczeń i 
zobowiązań związanych z ochroną zdrowia 
ludzi i zwierząt;

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej tytułu art. 16, złożonej przez tę samą posłankę.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 109
Artykuł 16 ustęp 2 litera f)

f) jeżeli są niezbędne do zagwarantowania 
ciągłej produkcji tradycyjnych produktów 
żywnościowych, które są dobrze znane 
przynajmniej od jednego pokolenia;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej tytułu art. 16, złożonej przez tę samą posłankę.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 110
Artykuł 16 ustęp 2 litera g)

g) jeżeli, w związku z różnego rodzaju 
katastrofami, w celu utrzymania lub 
ponownego rozpoczęcia produkcji 
ekologicznej niezbędne są środki 
przejściowe;

skreślona

Or. fr
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej tytułu art. 16, złożonej przez tę samą posłankę.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 111
Artykuł 16 ustęp 2 litera h)

h) w przypadku nałożenia na mocy 
prawodawstwa wspólnotowego ograniczeń i 
zobowiązań związanych z ochroną zdrowia 
ludzi i zwierząt.

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej tytułu art. 16, złożonej przez tę samą posłankę.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 112
Artykuł 16 ustęp 2a (nowy)

2a. Wszelkie tymczasowe odstępstwo 
zastosowane na mocy ust. 2 jest 
bezzwłocznie podawane do wiadomości 
właściwych władz lub organu (organów) 
kontroli i jednostki (jednostek) 
certyfikujących w państwie członkowskim 
producenta.
Informacja taka przedstawia w sposób 
jasny i szczegółowy zaistniałą sytuację, 
podjęte środki, okres ich stosowania oraz 
materiały, składniki, produkty i środki 
zastosowane w celu stawienia czoła i 
poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją.
Właściwe władze państwa członkowskiego 
lub organ (organy) kontroli wydają w jak 
najkrótszym terminie opinię i podają ją 
bezzwłocznie do wiadomości producenta.
Opinię przesyła się bezzwłocznie do 
jednostek certyfikujących.
W przypadku zastrzeżeń do takich lub 



PE 372.199v01-00 36/49 AM\612856PL.doc

PL

innych środków podjętych przez 
producenta, właściwe władze lub jednostki 
kontroli proponują środki alternatywne, ich 
zdaniem lepiej odpowiadające zaistniałej 
sytuacji.
Przeprowadza się w jak najkrótszym 
terminie kontrolę na mocy przepisów tytułu 
V niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej tytułu art. 16, złożonej przez tę samą posłankę.

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 113
Artykuł 16 ustęp 3

3. Komisja, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 31 ust. 2, może ustanowić 
szczególne warunki w celu zastosowania 
odstępstw przewidzianych w ust. 1.

3. Komisja, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 31 ust. 2, sporządza wykaz 
wydarzeń, co do których stosuje się zasadę 
siły wyższej.

Or. en

Uzasadnienie

W takich przypadkach, jak ptasia grypa czy katastrofy naturalne, rolnicy ekologiczni powinni 
mieć możliwość uzyskania krótkoterminowych odstępstw od niniejszego rozporządzenia. W 
takich sytuacjach zasadą przewodnią powinna być zasada siły wyższej, a nie procedura 
komitologii.

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 114
Artykuł 17 ustęp 3

3. Terminy wymienione w załączniku I, ich 
pochodne i wersje skrócone, używane 
samodzielnie lub łącznie, nie mogą być 
stosowane, jeżeli dany produkt jest 
opatrzony etykietą wskazującą na to, że 
zawiera GMO, składa się z GMO lub został 
wyprodukowany z GMO.

3. Terminy wymienione w załączniku I, ich 
pochodne i wersje skrócone, używane 
samodzielnie lub łącznie, nie mogą być 
stosowane, jeżeli dany produkt jest 
opatrzony etykietą wskazującą na to, że 
zawiera GMO, składa się z GMO lub został 
wyprodukowany z GMO lub z zawartością 
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GMO.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z punktem uzasadnienia 16 rozporządzenia nr1829/2003, należy 
wyraźnie rozróżnić definicję „wyprodukowany z OGM” (po angielsku „produced from 
GMO” od definicji „z zawartością GMO” (po angielsku „produced with GMO”).

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 115
Artykuł 17 ustęp 3

3. Terminy wymienione w załączniku I, ich 
pochodne i wersje skrócone, używane 
samodzielnie lub łącznie, nie mogą być 
stosowane, jeżeli dany produkt jest 
opatrzony etykietą wskazującą na to, że
zawiera GMO, składa się z GMO lub został 
wyprodukowany z GMO.

3. Terminy wymienione w załączniku I, ich 
pochodne i wersje skrócone, używane 
samodzielnie lub łącznie, nie mogą być 
stosowane, jeżeli dany produkt zawiera 
GMO, składa się z GMO lub został 
wyprodukowany z GMO.

Or. pl

Uzasadnienie

Należy wprowadzić bardziej restrykcyjne wymagania, aby uniknąć przypadków celowego 
wprowadzania w błąd konsumentów poprzez nieuwzględnianie na etykiecie wszystkich 
informacji o produkcie.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 116
Artykuł 21

Szczególne wymagania dotyczące 
etykietowania

Szczególne wymagania dotyczące 
etykietowania dotyczące gospodarstw 

rozpoczynających ekologiczną działalność 
produkcyjną

Stosowanie pojęcia „rolnictwo 
ekologiczne” jest bezwzględnie zabronione. 
Można stosować jedynie określenie 
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„produkt pochodzący z gospodarstwa 
podlegającego konwersji”. 
Określenie „produkt pochodzący z 
gospodarstwa podlegającego konwersji” 
może być stosowany dopiero w drugim roku 
konwersji, po wydaniu opinii przez 
odpowiednie władze lub organy kontroli.

Komisja, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 31 ust. 2, ustanawia szczególne 
wymagania dotyczące etykietowania, 
mające zastosowanie do paszy ekologicznej
i do produktów pochodzących z 
gospodarstw podlegających konwersji.

Komisja, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 31 ust. 2, ustanawia szczególne 
przepisy dotyczące etykietowania, inne niż 
przepisy, o których mowa w poprzednim 
ustępie, mające zastosowanie do paszy 
ekologicznej i do produktów pochodzących 
z gospodarstw podlegających konwersji. 

Or. fr

Uzasadnienie

Podstawowe przepisy dotyczące etykietowania produktów pochodzących z gospodarstw 
podlegających konwersji na metody ekologiczne nie mogą podlegać procedurze komitologii, 
za wyjątkiem przepisów szczególnych, w związku z czym przepisy te należy ustanowić w 
niniejszym rozporządzeniu. Artykuł 5 ust. 5 lit b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 
mówi o spełnieniu okresu konwersji co najmniej 12 miesięcy przed zbiorem plonów.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 117
Artykuł 24 ustęp 3 akapit 3

Wysokość opłat pobieranych za wydanie 
świadectwa lub znaku zgodności jest 
rozsądna.

Wysokość opłat pobieranych za wydanie 
świadectwa lub znaku zgodności pokrywa 
koszty kontroli i wydania świadectwa lub 
znaku zgodności.

Or. pl

Uzasadnienie

Sprecyzowanie pozwala zapobiec nadmiernemu wzrostowi opłat.
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Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 118
Artykuł 27 ustęp 3 litera a)

a) produkt został wyprodukowany zgodnie z 
normami dotyczącymi produkcji, które są 
równoważne z normami stosowanymi do 
produkcji ekologicznej we Wspólnocie lub 
zgodnie z międzynarodowymi normami 
określonymi w wytycznych Kodeksu 
żywnościowego;

a) produkt został wyprodukowany zgodnie z 
normami dotyczącymi produkcji, które są 
równoważne z normami stosowanymi do 
produkcji ekologicznej we Wspólnocie lub 
zgodnie z międzynarodowymi normami 
określonymi w Podstawowych Normach 
Produkcji Ekologicznej IFOAM 
(Międzynarodowa Organizacja Rolnictwa 
Ekologicznego);

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe normy IFOAM opierają się na międzynarodowych normach ISO dla 
funkcjonowania organów certyfikujących i są dodatkowo dopracowywane, aby 
odzwierciedlać szczególne okoliczności certyfikowania produkcji ekologicznej i przetwórstwa.

Podstawowe normy i kryteria akredytacji IFOAM są ogólnie uznawane jako międzynarodowe 
wytyczne, na których mogą się opierać normy krajowe i systemy inspekcji;  są one stosowane 
jako odniesienie przez normodawców i ustawodawców na arenach krajowych i 
międzynarodowych.

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 119
Artykuł 27 ustęp 3 litera b)

b) producent podlega mechanizmom 
kontroli, które są równoważne z 
wspólnotowym systemem kontroli, lub które 
są zgodne z wytycznymi Kodeksu 
Żywnościowego;

b) producent podlega mechanizmom 
kontroli, które są równoważne z 
wspólnotowym systemem kontroli, lub które 
są zgodne z wytycznymi Podstawowych 
Norm Produkcji Ekologicznej IFOAM;

Or. en

Uzasadnienie

To samo uzasadnienie co do poprawki dotyczącej art. 27 ust. 3 litera a), tych samych 
autorów.
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Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 120
Artykuł 27 ustęp 4 akapit 1

4. Komisja, zgodnie z procedurą o której 
mowa w art. 31 ust. 2, uznaje państwa 
trzecie, posiadające normy produkcji i 
mechanizmy kontroli są równoważne z 
normami i mechanizmami stosowanymi we 
Wspólnocie lub są zgodne z 
międzynarodowymi uznawanymi normami 
określonymi w wytycznych Kodeksu 
żywnościowego oraz sporządza wykaz tych 
państw.

4. Komisja, zgodnie z procedurą o której 
mowa w art. 31 ust. 2, uznaje państwa 
trzecie, posiadające normy produkcji i 
mechanizmy kontroli są równoważne z 
normami i mechanizmami stosowanymi we 
Wspólnocie lub są zgodne z 
międzynarodowymi uznawanymi normami 
określonymi w Podstawowych Normach 
Produkcji Ekologicznej IFOAM oraz 
sporządza wykaz tych państw.

Or. en

Uzasadnienie

To samo uzasadnienie co do poprawki dotyczącej art. 27 ust. 3 litera a), tych samych 
autorów.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 121
Artykuł 27 ustęp 5 akapit 3

Rozpatrując wnioski o uznanie, Komisja 
zwraca się do organu kontrolnego o 
dostarczenie jej wszelkich niezbędnych 
informacji. Komisja może również 
powierzyć ekspertom zadanie sprawdzenia 
na miejscu zasad produkcji i działań 
związanych z kontrolą przeprowadzanych w 
państwie trzecim przez dany organ 
kontrolny.

Rozpatrując wnioski o uznanie, Komisja 
zwraca się do organu kontrolnego o 
dostarczenie jej wszelkich niezbędnych 
informacji. Komisja powierza ekspertom 
zadanie sprawdzenia na miejscu zasad 
produkcji i działań związanych z kontrolą 
przeprowadzanych w państwie trzecim przez 
dany organ kontrolny.

(W przypadku przyjęcia powyższej poprawki 
należy odpowiednio zmienić właściwy 
artykuł wniosku w sprawie rozporządzenia 
Rady zmienijącego rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 2092/91.)

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy przeprowadzać na miejscu oceny zasad produkcji i działalności kontrolnej danego 
organu w kraju trzecim, które skierowało do Komisji wniosek o uznanie.  Stanowi to część 
niezbędnego utrwalenia zaufania konsumentów do sektora produktów ekologicznych zarówno 
w Unii Europejskiej jak i wobec produktów importowanych.

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 122
Artykuł 28 ustęp 1a (nowy)

Państwa członkowskie mogą, w odniesieniu 
do reguł określonych w art. 9 i 10, utrzymać 
lub wprowadzić bardziej restrykcyjne reguły 
dla zwierząt i produktów zwierzęcych, pod 
warunkiem że są one zgodne z prawem 
Wspólnoty i nie utrudniają ani nie 
ograniczają swobodnego przepływu innych 
zwierząt lub produktów zwierzęcych 
zgodnych z niniejszym aktem 
prawodawczym.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna różnorodność ustanowionych praktyk w produkcji ekologicznej żywego inwentarza 
pomiędzy państwami członkowskimi wymaga, aby państwa członkowskie miały możliwość 
stosowania bardziej restrykcyjnych reguł wobec żywego inwentarza i jego produktów 
wytwarzanych na ich terytorium.

Ponadto wydaje się rozsądne, aby zasada standardów minimalnych zadeklarowana przez 
Komisję w planie działań na rzecz dobrostanu zwierząt (2006/2046 (INI)) powinna 
obowiązywać także w przypadku dobrostanu zwierząt w produkcji ekologicznej.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 123
Artykuł 31

Komitet zarządzający ds. produkcji 
ekologicznej

Komitet regulacyjny ds. produkcji 
ekologicznej

1. Komisję wspomaga Komitet zarządzający
ds. produkcji ekologicznej (dalej zwany 

1. Komisję wspomaga Komitet regulacyjny
ds. produkcji ekologicznej (dalej zwany 
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„Komitetem”). „Komitetem”).

2. W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu, zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 
1999/468/WE.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu, zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE.

3. Termin przewidziany w art. 4 ust. 3 
decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

skreślony

4. Komitet przyjmuje własny regulamin. 3. Komitet przyjmuje własny regulamin na 
mocy z art. 7 decyzji 1999/468/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względu na fakt, że niniejszy wniosek w sprawie rozporządzenia Rady zawiera niewiele 
norm harmonizujących, konieczne jest, aby poszczególne środki przyjmowane w drodze 
procedury komitologii nie należały do kompetencji komitetu zarządzającego, lecz komitetu 
regulacyjnego, za pomocą którego państwa członkowskie uczestniczą w procesie decyzyjnym.

W przeciwieństwie do art.4 decyzji 1999/468/WE, art. 5 nie mówi o żadnym terminie, należy 
wobec tego skreślić ust. 3.

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 124
Artykuł 31 ustęp 1

1. Komisję wspomaga Komitet zarządzający
ds. produkcji ekologicznej (dalej zwany 
„Komitetem”).

1. Komisję wspomaga Komitet Regulujący
ds. produkcji ekologicznej (dalej zwany 
„Komitetem”).
(Niniejsza zmiana ma zastosowanie do 
całości rozpatrywanego tekstu prawnego; w 
przypadku jej przyjęcia konieczne będą 
zmiany techniczne w całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania jak największej przejrzystości niniejszego rozporządzenia należy zachować 
załączniki z rozporządzenia 2092/91, przy maksymalnym ograniczeniu procedury komitologii.
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Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 125
Artykuł 31 ustęp 1a (nowy)

1a. W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu zastosowanie mają załączniki I-VIII 
do rozporządzenia (WE) 2092/91. 

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania jak największej przejrzystości niniejszego rozporządzenia należy zachować 
załączniki z rozporządzenia 2092/91, przy maksymalnym ograniczeniu procedury komitologii.

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 126
Artykuł 31 ustęp 2

2.W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu, zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 
1999/468/WE.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu, zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania jak największej przejrzystości niniejszego rozporządzenia należy zachować 
załączniki z rozporządzenia 2092/91, przy maksymalnym ograniczeniu procedury komitologii.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 127
Artykuł 31 ustęp 2a (nowy)

2a. Komisja powiadamia Parlament 
Europejski o wszelkich planowanych 
zmianach w rozporządzeniu w trakcie 
procedury komitologii i należycie 
uwzględnia stanowisko Parlamentu w tej 
sprawie.

Or. en
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Uzasadnienie

Parlament powinien być informowany o wszelkich decyzjach podejmowanych w 
proponowanej procedurze komitologii.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 128
Artykuł 31a (nowy)

Artykuł 31a
1. Komisja mianuje komitet utworzony z 
przedstawicieli grup interesu pracujących 
na szczeblu europejskim. Grupami tymi są 
COPA, IFOAM, EEB, BEUC i EURO-
COOP.
2. Konsultacje z komitetem następują, 
zanim Komisja zaproponuje jakiekolwiek 
zmiany w ramach procedury komitologii. 
Komisja musi respektować zalecenia 
komitetu.
3. Komitet przyjmuje własny regulamin.

Or. en

Uzasadnienie

Udział przedstawicieli europejskich producentów ekologicznych w procesie podejmowania 
decyzji może jedynie pomóc w pogłębieniu najlepszych praktyk i doświadczeń z metodami 
innowacyjnymi.

Poprawkę złożyła Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 129
Artykuł 31b (nowy)

Artykuł 31b
W drodze odstępstwa od decyzji 
1999/468/WE, decyzja Komisji przyjęta 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
31 ust. 2, zostaje uchylona, jeżeli Parlament 
Europejski lub Rada zgłoszą wobec niej 
zastrzeżenia w okresie trzech miesięcy.
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Uzasadnienie

Rolnictwo ekologiczne rozwija się przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, z 
udziałem handlowców, rolników i sprzedawców detalicznych. Mając na względzie tę tradycję, 
w niniejszym rozporządzeniu należy wzmocnić przejrzystość i struktury demokratyczne. Z 
chwilą podejmowania decyzji wykonawczych w ramach niniejszego rozporządzenia 
procedura winna obejmować poinformowanie społeczeństwa i Parlamentu Europejskiego. 
Aby przejrzystość miała rzeczywiste znaczenie, Parlament powinien mieć prawo weta.

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 130
Artykuł 32

Zgodnie z procedurą określoną w art. 31 
ust. 2 oraz mając na uwadze cele i zasady 
ustanowione w tytule II, Komisja przyjmuje 
szczegółowe zasady dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Zawierają one 
w szczególności:

Zgodnie z procedurą określoną w art. 31 
ust. 2 oraz mając na uwadze cele i zasady 
ustanowione w tytule II, Komisja przyjmuje 
szczegółowe zasady dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

a) szczegółowe zasady dotyczące reguł 
produkcji określonych w tytule III, w 
szczególności w odniesieniu do 
szczególnych wymagań i warunków dla 
rolników i innych producentów produktów 
ekologicznych;
b) szczegółowe zasady dotyczące 
etykietowania określone w tytule IV;
c) szczegółowe zasady dotyczące systemu 
kontroli ustanowionego na mocy tytułu V,
w szczególności w odniesieniu do 
szczególnych kryteriów przekazywania 
zadań prywatnym organom kontrolnym i 
kryteriów dotyczących uznawania takich 
organów;
d) szczegółowe reguły dotyczące przywozu z 
państw trzecich, określonych w tytule VI, w 
szczególności jeśli chodzi o kryteria i 
procedury stosowane w odniesieniu do 
uznania na mocy art. 27 państw trzecich i 
organów kontroli, w tym publikowania 
wykazów uznanych państw trzecich i 
organów kontrolnych oraz w odniesieniu 
do świadectwa o którym mowa w art. 27 ust. 
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Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania jak największej przejrzystości niniejszego rozporządzenia należy zachować 
załączniki do rozporządzenia (WE) 2092/91, przy maksymalnym ograniczeniu procedury 
komitologii. W konsekwencji załączniki powinny być poprawione, aby odniesienia do 
artykułów były zgodne z proponowanym rozporządzeniem.

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 131
Artykuł 33

1. Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 
zostaje niniejszym uchylone z dniem 1 
stycznia 2009 r.

1. Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 
zostaje niniejszym uchylone z dniem 1 
stycznia 2009 r., z wyjątkiem załączników I-
VIII. 

2. Odesłania do uchylonego rozporządzenia 
(EWG) nr 2092/91 traktuje się jako 
odesłania do niniejszego rozporządzenia.

2. Odesłania do uchylonego rozporządzenia 
(EWG) nr 2092/91 traktuje się jako 
odesłania do niniejszego rozporządzenia, 
chyba że odniesienia dotyczą załączników I-
VIII.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania jak największej przejrzystości niniejszego rozporządzenia należy zachować 
załączniki do rozporządzenia (WE) 2092/91, przy maksymalnym ograniczeniu procedury 
komitologii. W konsekwencji załączniki powinny być poprawione, aby odniesienia do 
artykułów były zgodne z proponowanym rozporządzeniem.


