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WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

rozwoju sytuacji na rynku mleczarskim i funkcjonowania przepisów dotyczących „pakietu 

mlecznego” (COM(2014)0354) (zwane dalej „sprawozdaniem”);  

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1308/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych 

oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 

1037/2001 i (WE) nr 1234/20071, w szczególności art. 225 lit b) tego rozporządzenia; 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z grudnia 2014 r. w sprawie perspektyw dla 

unijnych rynków i dochodów rolnych w latach 2014–2024;  

1. zauważa, że sprawozdanie Komisji zostało opublikowane przed wprowadzeniem 

rosyjskiego embarga i w związku z tym nie odzwierciedla ono rzeczywistej sytuacji w 

sektorze mlecznym; 

2. podkreśla, że kwestia niestabilności cen jest głównym wyzwaniem, przed jakim stoją 

rolnicy produkujący mleko;  

3. w związku z tym zauważa, że nałożone niedawno przez Rosję embargo na produkty rolne 

w sposób dramatyczny pokazało, że należy wzmocnić regulacyjne ramy mające na celu 

zaradzenie sytuacjom skrajnej niestabilności na rynkach; 

4. zauważa, że zmiany w cenach nie wydają się być jednolite w różnych państwach 

członkowskich oraz że realne zmiany cen mleka i ich przyczyny można było wyraźniej 

omówić w tym sprawozdaniu; 

5. zaleca, by dla zapobieżenia dalszej niestabilności na rynku utrzymano w mocy poprzednie 

decyzje w sprawie kwot mlecznych i nie dostosowywano systemu kwot mlecznych w 

końcowym roku jego obowiązywania;  

6. przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 „w celu zapewnienia 

rentownego rozwoju produkcji, a tym samym odpowiedniego poziomu życia producentom 

mleka, należy wzmocnić ich siłę przetargową wobec przetwórców, co przyczyni się do 

sprawiedliwszego podziału wartości dodanej na poszczególnych etapach łańcucha 

dostaw”;  

7. ubolewa, że ze sprawozdania jasno nie wynika, czy Komisja jest zadowolona ze 

stosowania nowego narzędzia regulacyjnego, oraz że Komisja nie wskazuje w sposób 

ilościowy, ile można przewidywać nowych organizacji producenckich, uczestniczących 

państw członkowskich czy negocjacji zbiorowych; zauważa, że nie są także jasne skutki 

                                                 
1  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.  
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nowych narzędzi dotyczących cen mleka; domaga się w związku z tym precyzyjnego 

określenia wpływu na ceny mleka, jak też szczegółowego zidentyfikowania 

uczestniczących organizacji producenckich; 

8. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie do końca 2015 r. oceny odrębnie dla każdego 

państwa członkowskiego w celu pomiaru wpływu układów zbiorowych na produkcję i 

ceny na szczeblu krajowym; 

9. zaleca, by Komisja przyjęła jasne cele w odniesieniu do organizacji producenckich, umów 

oraz negocjacji zbiorowych;  

10. podkreśla, że bez jasnego przeglądu roli producenta i organizacji międzybranżowych oraz 

oczekiwanego wpływu nowego narzędzia regulacyjnego na ceny mleka nie da się 

dostosować narzędzia pakietu mlecznego; 

11. przychylnie odnosi się do utworzenia obserwatorium rynku mleczarskiego, jednak 

podkreśla, że powinno ono zapewniać narzędzie udzielające rolnikom jasnych informacji 

cenowych i ilościowych; jest zdania, że obserwatorium powinno pomagać Komisji w 

analizie rynku mleka w tych nowych warunkach, w bardziej precyzyjnym przedstawianiu 

danych i tendencji rynkowych oraz w ostrzeganiu o ryzyku zakłócenia równowagi na 

rynku, podczas gdy do Komisji należałoby następnie podjęcie właściwych decyzji; 

12. podkreśla, że obserwatorium to powinno być lepiej wykorzystywane dzięki zdefiniowaniu 

stopni kryzysu, które ustalano by na podstawie wskaźników określonych dla całej Unii 

Europejskiej – umożliwiłoby to zastosowanie mechanizmów zapobiegawczych i 

mechanizmów wczesnego ostrzegania; 

13. zauważa, że zdaniem Komisji „państwa członkowskie nie odnotowały istotnego wpływu 

pakietu mlecznego na sektor mleczarski w regionach o niekorzystnej sytuacji szczególnie 

dlatego, że przepisy wdrożono dopiero niedawno [...], a uwarunkowania i zmiany [...] są 

dość zróżnicowane i będą wymagać ukierunkowanego podejścia”; 

14. zaleca, by wsparcie dla produkcji mleka i wsparcie dla produkcji mleka w regionach o 

niekorzystnej sytuacji opracowywano i utrzymywano w oparciu o strategiczne podejście 

długoterminowe; 

15. zaleca wzmocnienie prawnych ram dla obszarów o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania;  

16. podkreśla, że zmiany w sytuacji rynkowej i skuteczność instrumentów należy poddać 

ocenie po wygaśnięciu systemu kwot mlecznych; sprawozdanie monitorujące powinno 

zostać przedstawione w terminie dwóch lat od wygaśnięcia systemu kwot, w 2017 r. 
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