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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zobowiązanie UE do zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju zostało skodyfikowane 
w art. 208 traktatu lizbońskiego. W artykule tym UE zobowiązuje się uwzględniać cele 
rozwoju we wszystkich dziedzinach polityki, które mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające 
się, oraz unikać sprzeczności między tymi dziedzinami. Bezpieczeństwo żywnościowe i 
zrównoważone rolnictwo są priorytetowymi dziedzinami współpracy UE na rzecz rozwoju. 
W powiązanych unijnych zasadach ramowych polityki1 (2010 r.) podkreślono znaczenie 
spójności polityki na rzecz rozwoju dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego i 
odniesiono się do wspólnej polityki rolnej UE (WPR). 

Chociaż niespójność WPR z celami rozwoju zmalała, zwłaszcza od czasu stopniowego 
zniesienia subsydiów wywozowych, nadal istnieją problemy w tym zakresie. Negatywne 
skutki dla rozwoju są spowodowane między innymi stosowaniem środków wspierania rynku 
w ramach WPR, które mają regulować i wzmacniać rynek UE, lecz zakłócają handel i 
szkodzą rynkom rolnym krajów rozwijających się. 

Przedmiotowe rozporządzenie zmieniające wprowadza zmiany do kilku rozporządzeń, które 
stanowią elementy WPR, w tym do rozporządzenia nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną 
organizację rynków produktów rolnych (WORR), które organizuje europejską jednolitą 
wspólną organizację rynków. Przewidziane środki obejmują interwencję publiczną i dopłaty 
do prywatnego przechowywania, nadzwyczajne środki w przypadku zakłóceń na rynku, w 
tym refundacje wywozowe, normy handlowe itp. Większość przepisów rozporządzenia 
WORR pozostała niezmieniona we wniosku Komisji Europejskiej. Analiza tego nowego 
wniosku ustawodawczego pod kątem spójności polityki na rzecz rozwoju pokazuje, że 
zaangażowanie na rzecz takiej spójności nie jest jeszcze jednoznaczne i że nie wzięto w 
wystarczającym stopniu pod uwagę wniosków wyciągniętych z przeszłych kryzysów 
rynkowych związanych z nadprodukcją i praktykami dumpingowymi.

Na przykład w unijnym sektorze mleczarskim nadprodukcja notorycznie doprowadzała do 
kryzysów, na które odpowiedzią w ramach WPR było działanie osłonowe w postaci dopłat do 
przechowywania mleka w proszku. Wsparcie to, w połączeniu ze zwiększonym wywozem 
mleka w proszku do Afryki Zachodniej, w Burkina Faso spowodowało, że mleko z UE stało 
się trzykrotnie tańsze od mleka wyprodukowanego lokalnie. Dlatego też takie działania były 
niespójne z celami rozwoju, a zwłaszcza z celem zrównoważonego rozwoju nr 2, ponieważ 
doprowadziły do upadku lokalnych rynków i zagrażały źródłom utrzymania mniejszych 
producentów. 

Sprawozdawczyni proponuje zmiany do rozporządzenia służące umocnieniu zobowiązania do 
zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju, tak aby zaradzić nadwyżce podaży na 
europejskich rynkach i zapobiegać sytuacjom kryzysowym:  

- silniejsze zobowiązanie do zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju oraz 
realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i postanowień porozumienia 
klimatycznego z Paryża;

1 Komisja Europejska – Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Unijne zasady ramowe dotyczące 
wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. COM(2010)127 
final. Bruksela, KE, 31 marca 2010 r.
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- rozwiązanie problemu nadwyżki podaży dzięki dobrowolnemu programowi 
ograniczania wielkości, który jest uruchamiany w przypadku poważnych zakłóceń na 
rynku;

- przewidywanie kryzysów w sektorze mleczarskim i zapobieganie im przez rozszerzenie 
funkcji monitorowania powierzonych Europejskiemu Centrum Obserwacji Rynku 
Mleka oraz wdrożenie mechanizmu kryzysowego uruchamianego po wykryciu braku 
równowagi. 

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 43 ust. 2, art. 114, art. 118 akapit 
pierwszy oraz art. 349,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 43 ust. 2, art. 114, art. 118 akapit 
pierwszy, art. 349 oraz art. 208,

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa 
i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele 
i kierunki przyszłej wspólnej polityki 
rolnej („WPR”) po 2020 r. Cele te 
obejmują między innymi konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, aby pobudzić modernizację 
i pogłębić zrównoważony charakter – 

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa 
i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. określono wyzwania, cele 
i kierunki przyszłej wspólnej polityki 
rolnej („WPR”) po 2020 r. Cele te 
obejmują między innymi konieczność 
wyraźniejszego ukierunkowania WPR na 
rezultaty, aby, zgodnie z Agendą na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i 
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w tym pod względem gospodarczym, 
społecznym oraz w zakresie środowiska 
i klimatu – obszarów rolnych, leśnych 
i wiejskich, oraz pomóc w zmniejszeniu 
obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów, związanych 
z prawodawstwem Unii.

porozumieniem klimatycznym z Paryża, 
pobudzić modernizację i pogłębić 
zrównoważony charakter – w tym pod 
względem gospodarczym, społecznym oraz 
w zakresie środowiska i klimatu – 
obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, 
oraz wytwarzać zdrową żywność i pomóc 
w zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów, 
związanych z prawodawstwem Unii. W 
komunikacie podkreślono także globalny 
wymiar WPR i zadeklarowano 
zobowiązanie Unii do zwiększenia 
spójności polityki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W celu podjęcia kwestii globalnego 
wymiaru i wpływu WPR należy zapewnić 
spójność i ciągłość z unijną polityką 
zewnętrzną w innych dziedzinach i z 
innymi instrumentami unijnymi, w 
szczególności w dziedzinie współpracy na 
rzecz rozwoju i handlu. Zobowiązanie 
Unii do zapewnienia spójności polityki na 
rzecz rozwoju wymaga uwzględnienia 
celów i zasad rozwoju w kształtowaniu 
polityki rolnej zwłaszcza po to, by 
zapewnić ich zbieżność z celami 
zrównoważonego rozwoju i z 
porozumieniem paryskim.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 

(2) Ponieważ należy udoskonalić 
sposób, w jaki WPR odpowiada na 
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wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstwa, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, jak 
również poprawa realizacji celów Unii 
i istotne zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych. W WPR opartej na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
powinna spoczywać w większym stopniu 
na państwach członkowskich. Dzięki 
zwiększonej pomocniczości możliwe jest 
lepsze uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

wyzwania i możliwości pojawiające się na 
poziomie unijnym, międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na 
poziomie gospodarstwa, konieczne jest 
usprawnienie zarządzania WPR, jak 
również poprawa realizacji celów Unii 
i istotne zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych. W WPR opartej na 
realizacji celów („model realizacji”) Unia 
powinna określić podstawowe parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi, natomiast na państwach 
członkowskich powinna w większym 
stopniu spoczywać odpowiedzialność za 
sposób realizacji celów i celów końcowych 
oraz za wpływ ich działań na kraje 
rozwijające się. Dzięki zwiększonej 
pomocniczości możliwe jest lepsze 
uwzględnianie lokalnych warunków 
i potrzeb poprzez dostosowywanie 
wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego 
wkład w realizację celów Unii.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 (2a) Zgodnie z art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) WPR musi być prowadzona 
zgodnie z celami współpracy na rzecz 
rozwoju, w tym między innymi zgodnie z 
Agendą na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030. Zgodnie z tą zasadą 
spójności polityki środki przyjmowane na 
podstawie niniejszego rozporządzenia nie 
powinny naruszać potencjału produkcji 
żywności ani długoterminowego 
bezpieczeństwa żywnościowego krajów 
rozwijających się, w szczególności krajów 
najsłabiej rozwiniętych (LDC), ani też 
utrudniać realizacji zobowiązań Unii w 
zakresie łagodzenia zmiany klimatu 
podjętych w ramach porozumienia 
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paryskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 208 TFUE wszystkie dziedziny polityki UE, które mogłyby mieć wpływ na kraje 
rozwijające się, muszą uwzględniać cele rozwoju. Ułatwianie rozwoju rolnictwa w krajach 
rozwijających się i zwiększanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego to główne cele 
współpracy UE na rzecz rozwoju. WPR wpływa w szczególności na handel produktami 
rolnymi. Zasada spójności polityki na rzecz rozwoju wymaga monitorowania i – w razie 
potrzeby – unikania skutków dla lokalnych rynków rolnych i lokalnych producentów w 
krajach rozwijających się.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W załączniku II do rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013 określono niektóre 
definicje dotyczące sektorów objętych 
zakresem stosowania tego rozporządzenia. 
Definicje dotyczące sektora cukru, 
określone w części II sekcja B tego 
załącznika, należy skreślić, ponieważ nie 
mają już zastosowania. Aby w świetle 
nowej wiedzy naukowej lub zmian na 
rynku zaktualizować definicje dotyczące 
innych sektorów, o których mowa w tym 
załączniku, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do zmiany tych 
definicji. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. W związku z tym należy uchylić 
uprawnienie przekazane Komisji w części 
II sekcja A pkt 4 tego załącznika do 
zmiany definicji syropu inulinowego.

(4) W załączniku II do rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013 określono niektóre 
definicje dotyczące sektorów objętych 
zakresem stosowania tego rozporządzenia. 
Definicje dotyczące sektora cukru, 
określone w części II sekcja B tego 
załącznika, należy skreślić, ponieważ nie 
mają już zastosowania. Aby w świetle 
nowej wiedzy naukowej lub zmian na 
rynku zaktualizować definicje dotyczące 
innych sektorów, o których mowa w tym 
załączniku, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do zmiany tych 
definicji. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów i z partnerami z 
państw trzecich. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. W związku z tym należy uchylić 
uprawnienie przekazane Komisji w części 
II sekcja A pkt 4 tego załącznika do 
zmiany definicji syropu inulinowego.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Partnerom z krajów rozwijających 
się należy zatem pomóc w opracowaniu 
systemu oznaczeń geograficznych i 
znaków jakości. W konsekwencji powinny 
być one uznawane także przez Unię i jej 
państwa członkowskie.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ocena przeprowadzana przez 
właściwe organy państw członkowskich 
jest istotnym etapem procedury. Państwa 
członkowskie dysponują wiedzą ogólną 
i fachową oraz dostępem do danych 
i faktów, dzięki którym są one w stanie 
najlepiej sprawdzić, czy informacje 
zawarte we wniosku są prawidłowe 
i prawdziwe. Zatem to państwa 
członkowskie powinny gwarantować 
rzetelność i dokładność wyników oceny 
wiernie zapisanych w jednolitym 
dokumencie, stanowiącym streszczenie 
istotnych elementów specyfikacji 
produktu. Z uwagi na zasadę 
pomocniczości Komisja powinna następnie 
badać wnioski w celu zapewnienia, by nie 
zawierały one żadnych oczywistych 
błędów oraz by uwzględniono w nich 
prawo Unii i interesy zainteresowanych 
stron spoza państwa członkowskiego, 
w którym je złożono.

(15) Ocena przeprowadzana przez 
właściwe organy państw członkowskich 
jest istotnym etapem procedury. Państwa 
członkowskie dysponują wiedzą ogólną 
i fachową oraz dostępem do danych 
i faktów, dzięki którym są one w stanie 
najlepiej sprawdzić, czy informacje 
zawarte we wniosku są prawidłowe 
i prawdziwe. Zatem to państwa 
członkowskie powinny gwarantować 
rzetelność i dokładność wyników oceny 
wiernie zapisanych w jednolitym 
dokumencie, stanowiącym streszczenie 
istotnych elementów specyfikacji 
produktu. Z uwagi na zasadę 
pomocniczości Komisja powinna następnie 
badać wnioski w celu zapewnienia, by nie 
zawierały one żadnych oczywistych 
błędów oraz by uwzględniono w nich 
prawo Unii i interesy zainteresowanych 
stron spoza państwa członkowskiego, w 
którym je złożono, oraz spoza Unii.

Poprawka 9
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Państwa członkowskie mogą 
przyjąć – z poszanowaniem prawa Unii – 
krajowe środki w odniesieniu do kredytów 
eksportowych, programów gwarancji lub 
ubezpieczeń na kredyty eksportowe, 
państwowych przedsiębiorstw handlowych 
eksportujących produkty rolne 
i międzynarodowej pomocy żywnościowej. 
Unia i jej państwa członkowskie są 
członkami WTO, zatem takie środki 
krajowe, jako wchodzące w zakres prawa 
Unii i prawa międzynarodowego, powinny 
być zgodne również z przepisami 
określonymi we wspomnianej decyzji 
ministerialnej WTO z dnia 19 grudnia 
2015 r.

(27) Państwa członkowskie mogą 
przyjąć – z poszanowaniem prawa Unii, w 
tym zasady spójności polityki na rzecz 
rozwoju zgodnie z art. 208 TFUE oraz 
Agendą na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 – krajowe środki w 
odniesieniu do kredytów eksportowych, 
programów gwarancji lub ubezpieczeń na 
kredyty eksportowe, państwowych 
przedsiębiorstw handlowych 
eksportujących produkty rolne i 
międzynarodowej pomocy żywnościowej. 
Unia i jej państwa członkowskie są 
członkami WTO, zatem takie środki 
krajowe, jako wchodzące w zakres prawa 
Unii i prawa międzynarodowego, powinny 
być zgodne również z przepisami 
określonymi we wspomnianej decyzji 
ministerialnej WTO z dnia 19 grudnia 
2015 r. Zawsze należy zachować przy tym 
spójność polityki na rzecz rozwoju i 
zadbać o to, by podejmowane środki nie 
oddziaływały niekorzystnie na kraje 
rozwijające się przez zakłócenie 
konkurencji.

Uzasadnienie

Spójność polityki na rzecz rozwoju wymaga uwzględnienia celów współpracy na rzecz 
rozwoju w obszarach polityki, które mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające się. Polityka 
rolna UE wywołuje skutki zewnętrzne i wpływa przede wszystkim na handel produktami 
rolnymi. Państwowe przedsiębiorstwa handlowe eksportujące produkty rolne i 
międzynarodowa pomoc żywnościowa mają bezpośredni wpływ na warunki na rynku 
międzynarodowym. Należy zatem rozważyć skutki tych zmian dla rozwijających się rynków 
rolnych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) w części I dodaje się art. 2a w 
brzmieniu:
Artykuł 2a
Spójność polityki na rzecz rozwoju
Zgodnie z art. 208 TFUE w realizacji 
niniejszego rozporządzenia uwzględniane 
są cele współpracy UE w zakresie 
rozwoju, w tym cele uzgodnione w ramach 
Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 
innych organizacji międzynarodowych. 
Środki przyjmowane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia nie powinny 
naruszać zdolności w zakresie produkcji 
żywności ani długoterminowego 
bezpieczeństwa żywnościowego krajów 
rozwijających się, a przede wszystkim 
krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC).
Interwencja publiczna i prywatne 
przechowywanie nie mogą mieć 
negatywnego wpływu na kraje rozwijające 
się i muszą odpowiadać zasadom 
spójności polityki na rzecz rozwoju. 
Stosownie do tego również późniejsza 
sprzedaż produktów, które były objęte 
interwencją publiczną i prywatnym 
przechowywaniem, nie może mieć 
negatywnych skutków dla rynków w 
krajach rozwijających się.

Uzasadnienie

According to Article 208 TFEU, all policies which are likely to affect developing countries 
must take EU development policy objectives into account. Facilitating developing countries' 
agricultural development and enhancing global food security are major objectives of EU 
development cooperation. The EU's agricultural policy has external effects, influencing in 
particular trade in agriculture. The PCD principle would requires that potential 
repercussions on local agricultural markets and local producers in developing countries to be 
monitored and, wherever possible, avoided.

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 7a
Dobrowolne ograniczanie wielkości 
produkcji
Wprowadza się możliwość dobrowolnego 
ograniczenia wielkości produkcji. 
Ingerencja ta jest możliwa, jeżeli Komisja 
zdecyduje, że występują poważne 
zakłócenia na rynku w danym sektorze 
(na podstawie wykazu podanego w art. 1 
ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013). 
Producenci mogą wówczas w okresie 
ustalanym przez Komisję dobrowolnie 
ograniczyć wielkość swojej produkcji w 
porównaniu do analogicznego okresu w 
roku poprzednim.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych określających 
następujące aspekty:
– maksymalną wielkość dostaw,
– czas trwania ograniczenia 
produkcji,
– wysokość kwoty wyrównawczej dla 
producentów ograniczających wielkość 
produkcji,
– wysokość kary dla producentów, 
którzy zwiększają swoją produkcję w tym 
okresie.

Poprawka 12

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

Tekst obowiązujący Poprawka

3b) art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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1. Zbywanie produktów zakupionych 
w ramach interwencji publicznej odbywa 
się w taki sposób, aby:

1. Zbywanie produktów zakupionych 
w ramach interwencji publicznej odbywa 
się w taki sposób, aby:

a) zapobiec jakimkolwiek 
zakłóceniom na rynku,

a) zapobiec jakimkolwiek 
zakłóceniom na rynku unijnym lub 
rynkach krajów trzecich,

b) zapewnić równy dostęp do towarów 
i równe traktowanie nabywców, oraz

b) zapewnić równy dostęp do towarów 
i równe traktowanie nabywców,

c) zapewnić zgodność z 
zobowiązaniami wynikającymi z umów 
międzynarodowych zawartych zgodnie z 
TFUE.

c) przestrzegać zobowiązań 
wynikających z umów międzynarodowych 
zawartych zgodnie z TFUE oraz

ca) przestrzegać spójności polityki na 
rzecz rozwoju zgodnie z art. 208 TFUE.

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

Uzasadnienie

Wprowadza się dodatkowe przepisy, by zadbać o to, by zbywanie produktów zakupionych w 
ramach interwencji publicznych odbywało się zgodnie z art. 208 TFUE, nakładającym wymóg 
spójności polityki na rzecz rozwoju (lit. e)). W szczególności zbywanie produktów nie może 
zakłócać zarówno rynków krajów trzecich, jak i rynku unijnego (lit. a)). Ponadto produktów 
nie zbywa się za cenę poniżej odpowiedniej ceny interwencyjnej, bez względu na to, czy jest to 
ustalona cena zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a), czy też maksymalna cena zgodnie z art. 15 ust. 1 
lit. b).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Rozdział VII a – artykuł 205 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a) w części III dodaje się rozdział 
VIIa w brzmieniu:
Rozdział VIIa
Artykuł 205a
Monitorowanie spójności polityki na rzecz 
rozwoju
1. Zgodnie z art. 208 TFUE wpływ 
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WPR na systemy żywnościowe oraz 
długoterminowe bezpieczeństwo 
żywnościowe w krajach rozwijających się 
podlega systematycznej i niezależnej 
ocenie. Monitorowanie to powinno 
szczególnie koncentrować się na wpływie 
przepływu handlu produktami rolno-
spożywczymi między Unią a krajami 
rozwijający się na:
(i) produkcję, przetwórstwo i 
dystrybucję żywności w krajach najsłabiej 
rozwiniętych;
(ii) miejscowych drobnych 
producentów rolnych i miejscowe kobiety 
będące rolnikami;
(iii) produkty uznawane przez kraje 
rozwijające się za produkty wrażliwe;
(iv) produkty z sektorów, w których 
przyznano płatności związane z produkcją 
w ramach WPR i wprowadzono środki 
WPR w zakresie zarządzania kryzysowego.
2. W ramach oceny analizuje się 
dane z centrów monitorowania rynku 
Unii, badań sytuacyjnych, sprawozdań 
dotyczących celów zrównoważonego 
rozwoju, a także dowodów przekazanych 
przez kraje partnerskie oraz inne 
odpowiednie zainteresowane podmioty, 
takie jak organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego. W tym celu zakres 
sektorowy i geograficzny centrów 
monitorowania rynku Unii rozszerza się o 
produkty uznawane przez kraje 
partnerskie za produkty wrażliwe oraz 
obejmuje się tym zakresem kraje 
najsłabiej rozwinięte. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych, aby określić zakres i 
procedurę oceny.
3. Jeśli monitorowane dane wskazują 
na zagrożenie negatywnymi skutkami dla 
produkcji i przetwórstwa rolno-
spożywczego bądź bezpieczeństwa 
żywnościowego kraju rozwijającego się, 
Komisja Europejska wydaje wczesne 
ostrzeżenie, wzywając do konsultacji 
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między Unią a wspólnotami rolniczymi, 
których te negatywne skutki dotyczą, oraz 
rządami krajów partnerskich w celu 
uzgodnienia działań naprawczych. 
Stronom, których to dotyczy, zapewnia się 
ochronę socjalną.
4. W razie braku wczesnego 
ostrzeżenia i wystąpienia negatywnych 
skutków strona, której to dotyczy, może 
wnieść skargę. Skargi przyjmuje stały 
sprawozdawca Parlamentu Europejskiego 
do spraw spójności polityki na rzecz 
rozwoju, a rozpatrują je rzecznicy praw 
stron w Komisji Europejskiej. Grupy, 
których to dotyczy, i inne zainteresowane 
strony mogą przedstawić dowody.
5. Komisja przekazuje Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu roczne 
sprawozdanie na temat wyników oceny, 
otrzymanych dowodów oraz działań w 
zakresie polityki podjętych przez Unii w 
odpowiedzi na odnośne kwestie.

Poprawka 14

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);

Uzasadnienie

Rynek mleka nadal wymaga monitorowania i nie należy w tym względzie uchylać wymagań 
dotyczących sprawozdawczości.

Poprawka 15

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

27a) art. 225 lit. b) otrzymuje 
brzmienie:

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

b) co cztery lata i po raz pierwszy do 
dnia 30 czerwca 2022 r. – w 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;

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

Uzasadnienie

Rynek mleka nadal wymaga monitorowania i należy w tym względzie uaktualnić wymagania 
dotyczące sprawozdawczości.
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