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Poprawka 40
Lutz Goepel 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W odniesieniu do zbóż należy dokonać 
modyfikacji systemu w celu zapewnienia 
konkurencyjności oraz prorynkowej 
orientacji sektora, utrzymując jednocześnie 
funkcję interwencji jako zabezpieczenia w 
przypadku wystąpienia zakłóceń na rynku 
oraz jako ułatwienia dostosowania się 
rolników do warunków rynkowych. 
Konkluzje Rady dotyczące reformy 
systemu interwencji w odniesieniu do 
kukurydzy stały się podstawą dokonania 
przeglądu systemu interwencji w 
odniesieniu do wszystkich zbóż w 
kontekście oceny funkcjonowania, 
opartego na analizie, która wskazała 
istnienie określonego ryzyka dla 
dodatkowej interwencji na rynku 
jęczmienia w przypadku występowania 
niskich cen. Obecna sytuacja dotycząca 
zbóż zmieniła się jednak znacznie od tego 
czasu i charakteryzuje się korzystnym 
otoczeniem cenowym na rynkach 
światowych spowodowanym rosnącym 
popytem globalnym i niskimi globalnymi 
zapasami zbóż. W tym kontekście ustalenie 
interwencji na poziomie zerowym w 
odniesieniu do innych zbóż paszowych w 
tym samym okresie czasu co reforma 
rynku kukurydzy, pozwoliłoby na 
interwencję bez wywoływania 
negatywnych skutków na całym rynku 
zbóż. Sytuacja w sektorze zbóż odpowiada 
sytuacji na rynku pszenicy durum, co 
oznacza, że zakup w ramach interwencji 
może zostać zniesiony, ponieważ stracił on 
znaczenie z uwagi na ceny rynkowe 
zawsze pozostające znacznie powyżej cen 
interwencyjnych. Skoro interwencja w 

(3) W odniesieniu do zbóż należy dokonać 
modyfikacji systemu w celu zapewnienia 
konkurencyjności oraz prorynkowej 
orientacji sektora, utrzymując jednocześnie 
funkcję interwencji jako zabezpieczenia w 
przypadku wystąpienia zakłóceń na rynku 
oraz jako ułatwienia dostosowania się 
rolników do warunków rynkowych. 
Konkluzje Rady dotyczące reformy 
systemu interwencji w odniesieniu do 
kukurydzy stały się podstawą dokonania 
przeglądu systemu interwencji w 
odniesieniu do wszystkich zbóż w 
kontekście oceny funkcjonowania, 
opartego na analizie, która wskazała 
istnienie określonego ryzyka dla 
dodatkowej interwencji na rynku 
jęczmienia w przypadku występowania 
niskich cen. Obecna sytuacja dotycząca 
zbóż zmieniła się jednak znacznie od tego 
czasu i charakteryzuje się korzystnym 
otoczeniem cenowym na rynkach 
światowych spowodowanym rosnącym 
popytem globalnym i niskimi globalnymi 
zapasami zbóż. W tym kontekście ustalenie 
interwencji na poziomie zerowym w 
odniesieniu do innych zbóż paszowych w 
tym samym okresie czasu co reforma 
rynku kukurydzy, pozwoliłoby na 
interwencję bez wywoływania 
negatywnych skutków na całym rynku 
zbóż. Sytuacja w sektorze zbóż odpowiada 
sytuacji na rynku pszenicy durum, co 
oznacza, że zakup w ramach interwencji 
może zostać zniesiony, ponieważ stracił on 
znaczenie z uwagi na ceny rynkowe 
zawsze pozostające znacznie powyżej cen 
interwencyjnych. Skoro interwencja w 
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przypadku zbóż ma stanowić raczej
zabezpieczenie niż element wpływający na 
kształtowanie cen, różnice w okresach 
zbiorów między państwami 
członkowskimi, które stanowią rzeczywisty 
początek kampanii marketingowych, nie 
są już istotne ponieważ system nie będzie 
już zapewniał cen odzwierciedlających 
poziom interwencji wraz z miesięcznymi 
przyrostami. W interesie uproszczenia, 
daty interwencji dla zbóż powinny więc 
zostać zharmonizowane we Wspólnocie.

przypadku zbóż ma stanowić 
zabezpieczenie, należy ją rozpocząć 
dopiero w ciągu trzech ostatnich miesięcy 
roku gospodarczego.

Or. de

Uzasadnienie

 Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Poprawka 41
Elisabeth Jeggle 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Od czasu reformy z 2003 r., 
konkurencyjność sektora ryżu wzrosła, ze 
stałą produkcją, zmniejszającymi się 
zapasami z uwagi na rosnący popyt 
zarówno na rynku Wspólnoty, jak i rynku 
globalnym oraz z prognozowaną ceną 
znacznie powyżej ceny interwencyjnej.
Dlatego też zakup interwencyjny ryżu nie 
jest już konieczny i powinien zostać 
zniesiony.

(4) Od czasu reformy z 2003 r., 
konkurencyjność sektora ryżu wzrosła, ze
stałą produkcją, zmniejszającymi się 
zapasami z uwagi na rosnący popyt 
zarówno na rynku Wspólnoty, jak i rynku 
globalnym oraz z prognozowaną ceną 
znacznie powyżej ceny interwencyjnej.
Należy jednak utrzymać zabezpieczenie w 
postaci interwencji.

Or. de

Uzasadnienie

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
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ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.

Poprawka 42
Albert Deß 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oczekuje się, że produkcja i 
konsumpcja wieprzowiny wzrośnie w 
średnim okresie, ale wolniej niż w 
ostatniej dekadzie, z uwagi na konkurencję 
mięsa drobiowego i wyższe ceny pasz. 
Oczekuje się, że ceny tuczników pozostaną 
znacznie powyżej ceny interwencyjnej. 
Zakup interwencyjny nie był 
wykorzystywany przez wiele lat w 
odniesieniu do wieprzowiny i z uwagi na 
sytuację na rynku i perspektywy jej 
rozwoju powinien on zostać zniesiony.

(5) Oczekuje się, że produkcja i 
konsumpcja wieprzowiny będzie rosnąć 
znacznie wolniej niż w ostatniej dekadzie z 
uwagi na konkurencję mięsa drobiowego i 
wyższe ceny pasz. Ceny tuczników mogą 
znów spaść poniżej ceny interwencyjnej. 
Co prawda zakup interwencyjny nie był 
wykorzystywany przez wiele lat w 
odniesieniu do wieprzowiny, należy go 
jednak utrzymać z uwagi na sytuację na 
rynku i jej możliwy rozwój.

Or. de

Uzasadnienie

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.

Poprawka 43
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oczekuje się, że produkcja i 
konsumpcja wieprzowiny wzrośnie w 

(5) Oczekuje się, że produkcja i 
konsumpcja wieprzowiny wzrośnie w 
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średnim okresie, ale wolniej niż w ostatniej 
dekadzie, z uwagi na konkurencję mięsa 
drobiowego i wyższe ceny pasz. Oczekuje 
się, że ceny tuczników pozostaną znacznie 
powyżej ceny interwencyjnej. Zakup 
interwencyjny nie był wykorzystywany 
przez wiele lat w odniesieniu do 
wieprzowiny i z uwagi na sytuację na 
rynku i perspektywy jej rozwoju powinien 
on zostać zniesiony.

średnim okresie, ale wolniej niż w ostatniej 
dekadzie, z uwagi na konkurencję mięsa 
drobiowego i wyższe ceny pasz. Oczekuje 
się, że ceny tuczników pozostaną znacznie 
powyżej ceny interwencyjnej. Zakup 
interwencyjny nie był wykorzystywany 
przez wiele lat w odniesieniu do 
wieprzowiny, lecz z uwagi na możliwość 
zmian na rynku z powodów zdrowotnych 
lub innych oraz w celu utrzymania „siatki 
bezpieczeństwa” należy zachować zasadę 
interwencji.

Or. ro

Uzasadnienie

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Poprawka 44
Lutz Goepel 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zniesienie interwencji w odniesieniu do 
tych produktów można przenieść także na 
rok 2009, skoro obecna sytuacja na rynku i 
perspektywy sugerują, że interwencja nie 
znalazłaby i tak zastosowania w 2009 r.

(6) Zniesienie interwencji w odniesieniu do 
ryżu i wieprzowiny można przenieść także 
na rok 2009, skoro obecna sytuacja na 
rynku i perspektywy sugerują, że 
interwencja nie znalazłaby i tak 
zastosowania w 2009 r.

Or. de

Uzasadnienie

 Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.
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Poprawka 45
Duarte Freitas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Z uwagi na niestabilność rynku 
mleka oraz zakłócenia i szkody 
spowodowane w zakresie produkcji przez 
podwyższenie o 2% kwot mlecznych na 
bieżący rok gospodarczy, bez korzyści dla 
konsumentów, w perspektywie 
krótkoterminowej nie należy wprowadzać 
żadnych zmian do kwot mlecznych. W 
2010 r. powinna zostać przeprowadzona 
odpowiednia ocena ogólnej sytuacji 
sektora mleczarskiego, która pozwoli 
stwierdzić, czy po roku 2015 system kwot 
mlecznych powinien zostać utrzymany czy 
też nie.

Or. pt

Poprawka 46
Duarte Freitas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość 
mleka dostarczanego do mleczarni w celu 

skreślony
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przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, 
która miała miejsce w momencie 
wprowadzania kwot jako odpowiedzi na 
nadprodukcję. W takiej sytuacji rynkowej 
kwoty zmniejszają prorynkowe 
nastawienie ponieważ zakłócają one 
reakcję rolników na sygnały zwiastujące 
zmiany cen i uniemożliwiają uzyskanie 
większej skuteczności w sektorze poprzez 
spowolnienie restrukturyzacji. Kwoty te 
mają zniknąć w 2015 r. z uwagi na 
potrzebę stopniowego wprowadzania 
odpowiednich środków dostosowawczych. 
W tej perspektywie stopniowe 
wycofywanie kwot mlecznych poprzez ich 
coroczne podwyższanie, zgodnie z 
załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

Or. pt

Uzasadnienie

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo

Poprawka 47
Albert Deß 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja skreślony
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mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość 
mleka dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, 
która miała miejsce w momencie 
wprowadzania kwot jako odpowiedzi na 
nadprodukcję. W takiej sytuacji rynkowej 
kwoty zmniejszają prorynkowe 
nastawienie ponieważ zakłócają one 
reakcję rolników na sygnały zwiastujące 
zmiany cen i uniemożliwiają uzyskanie 
większej skuteczności w sektorze poprzez 
spowolnienie restrukturyzacji. Kwoty te 
mają zniknąć w 2015 r. z uwagi na 
potrzebę stopniowego wprowadzania 
odpowiednich środków dostosowawczych. 
W tej perspektywie stopniowe 
wycofywanie kwot mlecznych poprzez ich 
coroczne podwyższanie, zgodnie z 
załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

Or. de

Uzasadnienie

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
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verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch.
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.

Poprawka 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość 
mleka dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, 
która miała miejsce w momencie 
wprowadzania kwot jako odpowiedzi na 
nadprodukcję. W takiej sytuacji rynkowej 
kwoty zmniejszają prorynkowe 
nastawienie ponieważ zakłócają one 
reakcję rolników na sygnały zwiastujące 
zmiany cen i uniemożliwiają uzyskanie 
większej skuteczności w sektorze poprzez 
spowolnienie restrukturyzacji. Kwoty te 
mają zniknąć w 2015 r. z uwagi na 

(8) Istniejący system kwot mlecznych nie 
spełnia aktualnych wymogów 
gospodarczych, społecznych i 
ekologicznych nowoczesnej gospodarki 
mlecznej. Należy unikać dalszej 
koncentracji i intensyfikacji produkcji 
mleka na mniej uprzywilejowanych 
obszarach. Produkcja mleka w UE 
powinna w dalszym ciągu rozwijać się 
szczególnie na użytkach zielonych. 
Ponadto należy zlikwidować deficyt paszy 
białkowej w UE, zmniejszając tym samym 
zależność produkcji mleka od importu 
paszy. W ramach oceny funkcjonowania 
WPR należy zatem opracować ramy 
prawne dla organizacji producentów 
mleka, dzięki którym producenci mleka w 
UE będą mogli wytwarzać i 
ewidencjonować mleko oraz wprowadzać 
je do obrotu, podejmując niezależne 
decyzje z uwzględnieniem potrzeb 
rynkowych. Sektor mleka wymaga 
elastycznej kontroli ilościowej, 
nastawionej na jakość i ekologiczną 
produkcję oraz mającej na celu produkcję 
zgodną z zapotrzebowaniem, która 
umożliwia stosowanie cen producentów 
pokrywających koszty również przy 
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potrzebę stopniowego wprowadzania 
odpowiednich środków dostosowawczych. 
W tej perspektywie stopniowe 
wycofywanie kwot mlecznych poprzez ich 
coroczne podwyższanie, zgodnie z 
załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

zmiennym popycie i pozwala na zbyt bez 
subwencji państwowych i jakichkolwiek 
subsydiów eksportowych. Dlatego należy 
odrzucić zwiększenie kwot mlecznych. 
Należy raczej wspierać producentów w 
ograniczaniu produkcji mleka 
niemającego zbytu i ochronie przed 
praktykami dumpingowymi 
supermarketów i przemysłu 
mleczarskiego.

Or. de

Poprawka 49
Stéphane Le Foll 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość 
mleka dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, 
która miała miejsce w momencie 
wprowadzania kwot jako odpowiedzi na 
nadprodukcję. W takiej sytuacji rynkowej 
kwoty zmniejszają prorynkowe 
nastawienie ponieważ zakłócają one 
reakcję rolników na sygnały zwiastujące 

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
zbyt sztywne zarządzaniem pułapami kwot 
mlecznych, ma się stopniowo lecz 
nieznacznie zmniejszać w średnim okresie 
czasu, wraz z trwającą restrukturyzacją w 
państwach członkowskich nie będących 
członkami Wspólnoty przed rozszerzeniem 
z 2004 r., co doprowadzi do zmniejszenia 
wsparcia produkcji mleka, podczas gdy 
wzrost produkcji pozostaje ograniczony z 
uwagi na obecne zarządzanie kwotami.  Z 
powodu zbyt sztywnego zarządzania 
kwotami niektóre państwa członkowskie 
nie są dziś w stanie wykorzystać swoich 
wewnętrznych i zewnętrznych możliwości 
rynkowych, natomiast innym państwom 
członkowskim nie udaje się 
wyprodukować ilości osiągających kwotę 
krajową. Chcąc zaradzić tej sytuacji, 
należy dostosować kontyngent 
produkcyjny deficytowych państw 
członkowskich poprzez coroczne i 
asymetryczne podwyższanie kwot, 
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zmiany cen i uniemożliwiają uzyskanie 
większej skuteczności w sektorze poprzez 
spowolnienie restrukturyzacji. Kwoty te 
mają zniknąć w 2015 r. z uwagi na 
potrzebę stopniowego wprowadzania 
odpowiednich środków dostosowawczych. 
W tej perspektywie stopniowe 
wycofywanie kwot mlecznych poprzez ich 
coroczne podwyższanie, zgodnie z 
załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

pozwalając im w ten sposób na 
zaspokojenie ich potrzeb, a zarazem nie 
dopuszczając, aby zwiększenie kwot 
doprowadziło do spadku cen mleka.  

Or. fr

Uzasadnienie

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.  

Poprawka 50
Lutz Goepel 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
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produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 
stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1 % na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie, ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. Decyzję o 
dostosowaniu kwoty do roku 2015 można 
podjąć jedynie w związku ze środkami 
towarzyszącymi na rzecz producentów 
mleka oraz należy ją uzależnić od 
obserwacji rynku w 2009 r. Nie powinno 
się zatem przeprowadzać kontroli 
regulacji kwot mlecznych w ramach oceny 
funkcjonowania WPR. Dostosowanie 
kwoty mlecznej powinno nastąpić dopiero 
od roku gospodarczego 2010/2011. 

Or. de

Uzasadnienie

Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können.
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Poprawka 51
Ilda Figueiredo 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 
stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
krajowe pułapy kwot mlecznych, ma się 
stopniowo lecz nieznacznie zmniejszać w 
średnim okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot krajowych. Jednocześnie 
ilość mleka dostarczanego do mleczarni w 
celu przetworzenia ma wzrastać w 
zakładanym okresie. Z uwagi na wysoki 
popyt wewnętrzny i zewnętrzny system 
kwot mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Należy zmienić umowę 
przewidującą odejście od systemu kwot 
mlecznych w 2015 r. i zapewnić tym 
samym utrzymanie systemu, choć w 
oparciu o bardziej sprawiedliwe podstawy 
niż obecnie. 

Or. pt
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Uzasadnienie

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é  necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.

Poprawka 52
Peter Baco 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8)  Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot.  Jednocześnie ilość 
mleka dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 

(8)  Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot.  Jednocześnie ilość 
mleka dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych i z uwzględnieniem 
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stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

analizy wpływu podwyższenia kwot w 
latach 2008 i 2009 oraz doświadczenia 
Stanów Zjednoczonych i Kanady w tej 
dziedzinie.   

Or. sk

Uzasadnienie

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov. 
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom. 

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.

Poprawka 53
Jan Mulder 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
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miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 
stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie, ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 
stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 3% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2014/2015), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot. 

Or. en

Uzasadnienie

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82. 

Poprawka 54
Niels Busk 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
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restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 
stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie, ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 
stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 2% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2014/2015), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot. 

Or. en

Uzasadnienie

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82. 
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Poprawka 55
Mairead McGuinness 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 
stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie, ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 
stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 2% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2014/2015), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

Or. en
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Poprawka 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 
stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie, ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 
stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości co najmniej 
2% na rok gospodarczy od roku 2009/2010 
do roku 2013/2014), umożliwiłoby 
sprawne przejście, bez konieczności 
nadmiernych dostosowań po wycofaniu 
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kwot. 

Or. en

Uzasadnienie

To provide for a smooth transition ahead of the  milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector. 

Poprawka 57
Czesław Adam Siekierski 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
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restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 
stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

restrukturyzacji. Jeżeli kwoty mleczne
mają zniknąć w 2015 r., to istnieje 
potrzeba wprowadzania odpowiednich 
środków dostosowawczych. W tej 
perspektywie stopniowe wycofywanie 
kwot mlecznych poprzez ich coroczne 
podwyższanie, zgodnie z załącznikiem I do 
niniejszego rozporządzenia (w wysokości 
2% na rok gospodarczy od roku 2009/2010 
do roku 2013/2014), umożliwiłoby 
sprawne przejście, bez konieczności 
nadmiernych dostosowań po wycofaniu 
kwot.

Or. pl

Poprawka 58
Kyösti Virrankoski 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie ponieważ 

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy krajowych kwot mlecznych, ma się 
stopniowo lecz nieznacznie zmniejszać w 
średnim okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie krajowych kwot. Jednocześnie 
ilość mleka dostarczanego do mleczarni w 
celu przetworzenia ma wzrastać w 
zakładanym okresie. Z uwagi na wysoki 
popyt wewnętrzny i zewnętrzny 
obowiązujący system kwot mlecznych 
ogranicza obecnie rozwój produkcji, w 
odróżnieniu od sytuacji, która miała 
miejsce w momencie wprowadzania kwot 
jako odpowiedzi na nadprodukcję. W takiej 
sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
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zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 
stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

prorynkowe nastawienie, ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Obecny system kwot 
mlecznych będzie obowiązywał do 2015 r. 
W tej perspektywie stopniowe 
wycofywanie kwot mlecznych poprzez ich 
coroczne podwyższanie, zgodnie z 
załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 2% na rok 
gospodarczy 2008/2009 oraz 1% na rok 
gospodarczy 2009/2010 oraz 2010/2011), 
umożliwiłoby sprawne przejście, bez 
konieczności nadmiernych dostosowań po 
wycofaniu kwot. Ustanowiony zostanie 
fundusz mleczarski, finansowany ze 
środków zgromadzonych w wyniku 
zastosowania podatku wyrównawczego 
oraz oszczędności pochodzących z 
likwidacji instrumentów rynkowych. 
Państwa członkowskie mogą korzystać z 
tego funduszu w celu przyznawania 
premii za krowy mleczne regionom 
górzystym i innym regionom znajdującym 
się w niekorzystnej sytuacji.

Or. en

Poprawka 59
Luis Manuel Capoulas Santos 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 
okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
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co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, 
która miała miejsce w momencie 
wprowadzania kwot jako odpowiedzi na 
nadprodukcję. W takiej sytuacji rynkowej 
kwoty zmniejszają prorynkowe 
nastawienie ponieważ zakłócają one 
reakcję rolników na sygnały zwiastujące 
zmiany cen i uniemożliwiają uzyskanie 
większej skuteczności w sektorze poprzez 
spowolnienie restrukturyzacji. Kwoty te 
mają zniknąć w 2015 r. z uwagi na 
potrzebę stopniowego wprowadzania 
odpowiednich środków dostosowawczych. 
W tej perspektywie stopniowe 
wycofywanie kwot mlecznych poprzez ich 
coroczne podwyższanie, zgodnie z 
załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Podwyższenie kwot mlecznych 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (o 2% na rok gospodarczy 
2008/2009 i o 1% na lata 2009/2010 i 
2010/2011) dostarczy elementów 
koniecznych do przeprowadzenia 
właściwej oceny sytuacji na rynku sektora 
mleczarskiego.

Or. pt

Poprawka 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo 
lecz nieznacznie zmniejszać w średnim 

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja 
mleka we Wspólnocie, ograniczona przez 
krajowe pułapy kwot mlecznych, ma się 
stopniowo lecz nieznacznie zmniejszać w 
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okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka 
dostarczanego do mleczarni w celu 
przetworzenia ma wzrastać w zakładanym 
okresie. Z uwagi na wysoki popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny system kwot 
mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 
stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014), umożliwiłoby sprawne 
przejście, bez konieczności nadmiernych 
dostosowań po wycofaniu kwot.

średnim okresie czasu, wraz z trwającą 
restrukturyzacją w państwach 
członkowskich nie będących członkami 
Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., 
co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia 
produkcji mleka, podczas gdy wzrost 
produkcji pozostaje ograniczony z uwagi 
na istnienie kwot krajowych. Jednocześnie 
ilość mleka dostarczanego do mleczarni w 
celu przetworzenia ma wzrastać w 
zakładanym okresie. Z uwagi na wysoki 
popyt wewnętrzny i zewnętrzny system 
kwot mlecznych ogranicza obecnie rozwój 
produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która 
miała miejsce w momencie wprowadzania 
kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W 
takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają 
prorynkowe nastawienie ponieważ 
zakłócają one reakcję rolników na sygnały 
zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają 
uzyskanie większej skuteczności w 
sektorze poprzez spowolnienie 
restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 
2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego 
wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych. W tej perspektywie 
stopniowe wycofywanie kwot mlecznych 
poprzez ich coroczne podwyższanie, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia (w wysokości 1% na rok 
gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 
2013/2014) jest niewystarczające dla 
państw członkowskich, w których ten 
okres „łagodnego” przejścia ma służyć 
przygotowaniu gospodarstw do sytuacji 
zwiększonej konkurencji i w których 
potrzebne są podwyżki rozłożone w czasie 
i bardziej znaczące, aby uniknąć
nadmiernych dostosowań po wycofaniu 
kwot.

Or. es
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Poprawka 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper  

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Przed dostosowaniem kwoty mlecznej 
należy przeprowadzić analizę skutków jej 
podwyższenia o 2% z dniem 1.4.2008 r. 
Skutki na rynku światowym, a także na 
rynku wewnętrznym UE, należy 
przedstawić w sprawozdaniu, które 
zostanie przedłożone Parlamentowi. 
Sprawozdanie powinno także zawierać 
opis sytuacji w poszczególnych regionach 
produkcji pod względem rozwoju cen 
produkcji i cen detalicznych oraz skutków 
w dziedzinach społecznych. Należy przy 
tym uwzględnić ochronę krajobrazu na 
obszarach charakteryzujących się 
trudnymi warunkami przyrodniczymi, 
utrzymanie krajobrazu kulturowego oraz 
konkurencyjność zakładów hodowli bydła 
mlecznego.

Or. de

Poprawka 62
Lutz Goepel 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Promowanie inwestycji wśród 
producentów mleka od 2009 r. nie 
powinno się już ograniczać do wykazanej 
ilości kwoty, tak aby producenci mogli 
inwestować w sposób bardziej 
zorientowany na rynek. 

Or. de
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Uzasadnienie

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind.

Poprawka 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Na szczeblu UE wyraźnie daje się 
zauważyć niepełne wykorzystanie kwot 
mlecznych, które jest bardzo dalekie od 
rzeczywistości, jeśli weźmie się pod uwagę 
kwotę krajową i jej wykorzystanie w 
każdym z państw członkowskich. Z tego 
też powodu zmiany wynikające z 
niniejszego przeglądu powinny 
uwzględniać specyficzną sytuację państw 
członkowskich, które przeżywają 
trudności strukturalne lub borykają się z 
problemami wewnętrznymi związanymi z 
napięciem między podażą a popytem i w 
przypadku których należy wykroczyć poza 
początkowo przewidziany 1% wzrost 
liniowy o charakterze ogólnym.  

Or. es

Poprawka 64
Albert Deß 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Rynek serów rozszerza się stopniowo 
ze wzrastającym popytem zarówno we 

skreślony
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Wspólnocie, jak i poza nią. Dlatego też 
ceny serów pozostawały przez jakiś czas 
stałe i nie miało na nie znacznego wpływu 
zmniejszenie cen instytucjonalnych dla 
produktów luzem (masła i produktów w 
proszku). Z punktu widzenia zarządzania 
gospodarczego i rynkowego stałe i 
fakultatywne dopłaty do prywatnego 
przechowywania produktów rynkowych o 
dużej wartości, takich jak sery, nie 
znajdują już uzasadnienia i należy je 
znieść.

Or. de

Uzasadnienie

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Poprawka 65
Elisabeth Jeggle 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Rynek serów rozszerza się stopniowo 
ze wzrastającym popytem zarówno we 
Wspólnocie, jak i poza nią. Dlatego też 
ceny serów pozostawały przez jakiś czas 
stałe i nie miało na nie znacznego wpływu 
zmniejszenie cen instytucjonalnych dla 
produktów luzem (masła i produktów w 
proszku). Z punktu widzenia zarządzania 
gospodarczego i rynkowego stałe i 
fakultatywne dopłaty do prywatnego 
przechowywania produktów rynkowych o 
dużej wartości, takich jak sery, nie 
znajdują już uzasadnienia i należy je 
znieść.

(9) Rynek serów rozszerza się stopniowo 
ze wzrastającym popytem zarówno we 
Wspólnocie, jak i poza nią. Dlatego też 
ceny serów pozostawały przez jakiś czas 
stałe i nie miało na nie znacznego wpływu 
zmniejszenie cen instytucjonalnych dla 
produktów luzem (masła i produktów w 
proszku). Z punktu widzenia zarządzania 
gospodarczego i rynkowego stałe i 
fakultatywne dopłaty do prywatnego 
przechowywania produktów rynkowych o 
dużej wartości, takich jak sery, nie są co 
prawda obecnie konieczne, powinny 
jednak w dalszym ciągu stanowić 
zabezpieczenie. Uwolnione środki 
powinny zasilić fundusz mleczarski.
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Or. de

Uzasadnienie

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Poprawka 66
Mairead McGuinness 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dopłaty do prywatnego 
przechowywania masła nie są powszechnie 
wykorzystywane. Jednak z uwagi na 
sezonowość produkcji mleka we 
Wspólnocie zawsze będzie występowała 
sezonowość produkcji masła. Dlatego też 
na rynku masła mogą występować czasowe 
napięcia , czego można uniknąć poprzez 
sezonowe przechowywanie. Powinno ono 
jednak być stosowane nie w ramach 
zobowiązania do corocznego 
uruchamiania systemu, lecz na podstawie 
decyzji Komisji, podejmowanej w oparciu 
o dokładną analizę rynku.

(10) Dopłaty do prywatnego 
przechowywania masła nie są powszechnie 
wykorzystywane. Jednak z uwagi na 
sezonowość produkcji mleka we 
Wspólnocie zawsze będzie występowała 
sezonowość produkcji masła. Dlatego też 
na rynku masła mogą występować czasowe 
napięcia, czego można uniknąć poprzez 
sezonowe przechowywanie. Decyzja o 
stosownej wielkości pomocy rynkowej 
musi opierać się na uzgodnionej analizie 
bezpośrednich potrzeb rynkowych.  

Or. en

Poprawka 67
Albert Deß 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Pomoc na zbyt masła 
wykorzystywanego w wyrobach 
piekarniczych i lodach oraz w 

skreślony
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bezpośredniej konsumpcji została 
zmniejszona zgodnie ze zmniejszeniem 
ceny interwencyjnej dla masła od 2004 r. i 
konsekwentnie jej wysokość wynosiła 
zero, zanim doszło do zawieszenia 
przetargów z uwagi na korzystną sytuację 
na rynku. Systemy pomocy na zbyt nie są 
już potrzebne dla wspierania rynku na 
poziomie cen interwencyjnych i dlatego 
powinny zostać zniesione.

Or. de

Uzasadnienie

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Poprawka 68
Elisabeth Jeggle 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Pomoc na zbyt masła 
wykorzystywanego w wyrobach 
piekarniczych i lodach oraz w 
bezpośredniej konsumpcji została 
zmniejszona zgodnie ze zmniejszeniem 
ceny interwencyjnej dla masła od 2004 r. i 
konsekwentnie jej wysokość wynosiła 
zero, zanim doszło do zawieszenia 
przetargów z uwagi na korzystną sytuację 
na rynku. Systemy pomocy na zbyt nie są 
już potrzebne dla wspierania rynku na 
poziomie cen interwencyjnych i dlatego 
powinny zostać zniesione.

(12) Pomoc na zbyt masła 
wykorzystywanego w wyrobach 
piekarniczych i lodach oraz w 
bezpośredniej konsumpcji została 
zmniejszona zgodnie ze zmniejszeniem 
ceny interwencyjnej dla masła od 2004 r. i 
konsekwentnie jej wysokość wynosiła 
zero, zanim doszło do zawieszenia 
przetargów z uwagi na korzystną sytuację 
na rynku.

Or. de

Uzasadnienie

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
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Butter erhalten bleiben.

Poprawka 69
Mairead McGuinness 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Pomoc na zbyt masła 
wykorzystywanego w wyrobach 
piekarniczych i lodach oraz w 
bezpośredniej konsumpcji została 
zmniejszona zgodnie ze zmniejszeniem 
ceny interwencyjnej dla masła od 2004 r. i 
konsekwentnie jej wysokość wynosiła zero, 
zanim doszło do zawieszenia przetargów z 
uwagi na korzystną sytuację na rynku. 
Systemy pomocy na zbyt nie są już 
potrzebne dla wspierania rynku na 
poziomie cen interwencyjnych i dlatego 
powinny zostać zniesione.

(12) Pomoc na zbyt masła 
wykorzystywanego w wyrobach 
piekarniczych i lodach oraz w 
bezpośredniej konsumpcji została 
zmniejszona zgodnie ze zmniejszeniem 
ceny interwencyjnej dla masła od 2004 r. i 
w konsekwencji jej wysokość wynosiła 
zero, zanim doszło do zawieszenia 
przetargów z uwagi na korzystną sytuację 
na rynku. Roczne automatyczne systemy
pomocy na zbyt nie są już potrzebne dla 
wspierania rynku na poziomie cen 
interwencyjnych, Komisja Europejska 
powinna jednak utrzymać elastyczność 
pozwalającą na powrót do wspieranej 
konsumpcji.

Or. en

Poprawka 70
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Pomoc na zbyt masła 
wykorzystywanego w wyrobach 
piekarniczych i lodach oraz w 
bezpośredniej konsumpcji została 
zmniejszona zgodnie ze zmniejszeniem 
ceny interwencyjnej dla masła od 2004 r. i 
konsekwentnie jej wysokość wynosiła 
zero, zanim doszło do zawieszenia 

(12) Pomoc na zbyt masła 
wykorzystywanego w wyrobach 
piekarniczych i lodach oraz w 
bezpośredniej konsumpcji została 
zmniejszona zgodnie ze zmniejszeniem 
ceny interwencyjnej dla masła od 2004 r. i 
konsekwentnie jej wysokość wynosiła 
zero, zanim doszło do zawieszenia 
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przetargów z uwagi na korzystną sytuację 
na rynku. Systemy pomocy na zbyt nie są 
już potrzebne dla wspierania rynku na 
poziomie cen interwencyjnych i dlatego 
powinny zostać zniesione.

przetargów z uwagi na korzystną sytuację 
na rynku. Systemy pomocy na zbyt nie są 
już w obecnej sytuacji potrzebne dla 
wspierania rynku na poziomie cen 
interwencyjnych i dlatego należy utrzymać 
poziom „siatki bezpieczeństwa”.

Or. ro

Uzasadnienie

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Poprawka 71
Kyösti Virrankoski 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jak to miało miejsce w przypadku 
reformy wspólnej polityki rolnej z 2003 r., 
w celu podniesienia konkurencyjności 
rolnictwa Wspólnoty oraz w celu wsparcia 
bardziej prorynkowego i zrównoważonego 
rolnictwa należy kontynuować przejście ze 
wsparcia produkcji na wsparcie 
producentów poprzez zniesienie 
istniejących środków pomocy w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z 
dnia 22 października 2007 r. 
ustanawiającym wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych 
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku) dla suszu paszowego, 
lnu, konopi i skrobi ziemniaczanej oraz 
poprzez włączenie wsparcia dla tych 
produktów do systemu wsparcia dochodów 
oddzielonego od produkcji dla każdego 
gospodarstwa. Tak jak to miało miejsce w 
przypadku reformy WPR z 2003 r., 
podczas gdy oddzielenie pomocy 

(13) Jak to miało miejsce w przypadku 
reformy wspólnej polityki rolnej z 2003 r., 
w celu podniesienia konkurencyjności 
rolnictwa Wspólnoty oraz w celu wsparcia 
bardziej prorynkowego i zrównoważonego 
rolnictwa należy kontynuować przejście ze 
wsparcia produkcji na wsparcie 
producentów poprzez zniesienie 
istniejących środków pomocy w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z 
dnia 22 października 2007 r. 
ustanawiającym wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych 
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku) dla suszu paszowego, 
lnu i konopi oraz poprzez włączenie 
wsparcia dla tych produktów do systemu 
wsparcia dochodów oddzielonego od 
produkcji dla każdego gospodarstwa. Tak 
jak to miało miejsce w przypadku reformy 
WPR z 2003 r., podczas gdy oddzielenie 
pomocy przyznanej rolnikom od produkcji 
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przyznanej rolnikom od produkcji 
pozostawi wypłacane kwoty pomocy 
niezmienione, podniesie ono znacznie 
skuteczność dopłat do dochodów.

pozostawi wypłacane kwoty pomocy 
niezmienione, podniesie ono znacznie 
skuteczność dopłat do dochodów.

Or. en

Poprawka 72
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rada zdecydowała w 2000 r. o 
stopniowym wycofywaniu pomocy dla 
krótkiego włókna lnianego i włókna 
konopnego. Decyzja ta została wdrożona 
ze skutkiem od roku gospodarczego 
2009/2010 w drodze zmian dokonanych w 
jednolitej wspólnej organizacji rynku w 
rozporządzeniu (WE) nr 247/2008, tak 
samo jak w przypadku stopniowego 
wycofywania dodatkowych dopłat dla 
przetwórców lnu uprawianego na 
tradycyjnych obszarach. Pomoc dla 
długiego włókna lnianego powinna zostać 
uniezależniona od produkcji. Jednak w 
celu umożliwienia dostosowania się 
sektora, połowa przesunięcia dopłat 
niezwiązanych z produkcją do systemu 
płatności jednolitej powinna nastąpić w 
2011 r., a druga połowa w roku 2013.

(14) Rada zdecydowała w 2000 r. o 
stopniowym wycofywaniu pomocy dla 
krótkiego włókna lnianego i włókna 
konopnego. Decyzja ta została wdrożona 
ze skutkiem od roku gospodarczego 
2009/2010 w drodze zmian dokonanych w 
jednolitej wspólnej organizacji rynku w 
rozporządzeniu (WE) nr 247/2008, tak 
samo jak w przypadku stopniowego 
wycofywania dodatkowych dopłat dla 
przetwórców lnu uprawianego na 
tradycyjnych obszarach. Pomoc dla 
długiego włókna lnianego powinna zostać 
uniezależniona od produkcji. Jednak w 
celu umożliwienia dostosowania się 
sektora należy utrzymać obecny system 
przynajmniej do roku gospodarczego 
2012/2013, a w przypadku Rumunii i 
Bułgarii do roku 2014/2015.

Or. ro

Uzasadnienie

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014.
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Poprawka 73
Lutz Goepel 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rada zdecydowała w 2000 r. o 
stopniowym wycofywaniu pomocy dla 
krótkiego włókna lnianego i włókna 
konopnego. Decyzja ta została wdrożona 
ze skutkiem od roku gospodarczego 
2009/2010 w drodze zmian dokonanych w 
jednolitej wspólnej organizacji rynku w 
rozporządzeniu (WE) nr 247/2008, tak 
samo jak w przypadku stopniowego 
wycofywania dodatkowych dopłat dla 
przetwórców lnu uprawianego na 
tradycyjnych obszarach. Pomoc dla 
długiego włókna lnianego powinna zostać 
uniezależniona od produkcji. Jednak w 
celu umożliwienia dostosowania się 
sektora, połowa przesunięcia dopłat 
niezwiązanych z produkcją do systemu 
płatności jednolitej powinna nastąpić w 
2011 r., a druga połowa w roku 2013.

(14) Rada zdecydowała w 2000 r. o 
stopniowym wycofywaniu pomocy dla 
krótkiego włókna lnianego i włókna 
konopnego. Decyzja ta została wdrożona 
ze skutkiem od roku gospodarczego 
2009/2010 w drodze zmian dokonanych w 
jednolitej wspólnej organizacji rynku w 
rozporządzeniu (WE) nr 247/2008, tak 
samo jak w przypadku stopniowego 
wycofywania dodatkowych dopłat dla 
przetwórców lnu uprawianego na 
tradycyjnych obszarach. Pomoc dla 
długiego włókna lnianego powinna zostać 
uniezależniona od produkcji. Jednak w 
celu umożliwienia dostosowania się 
sektora, przesunięcie dopłat niezwiązanych 
z produkcją do systemu płatności jednolitej 
powinno nastąpić najpóźniej do 2013 r.

Or. de

Uzasadnienie

In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Poprawka 74
Albert Deß 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) System wsparcia suszu paszowego 
został zreformowany w 2003 r., gdy część 

(15) System wsparcia suszu paszowego 
został zreformowany w 2003 r., gdy część 
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pomocy przekazano producentom i 
oddzielono płatność od produkcji. W 
kontekście prorynkowej orientacji oceny 
funkcjonowania WPR i obecnej sytuacji na 
rynku pasz przejście do pełnego 
oddzielenia płatności od produkcji w całym 
sektorze powinno zostać zakończone 
poprzez oddzielenie pozostałej pomocy dla 
sektora. 

pomocy przekazano producentom i 
oddzielono płatność od produkcji. W 
kontekście prorynkowej orientacji oceny 
funkcjonowania WPR i obecnej sytuacji na 
rynku pasz przejście do pełnego 
oddzielenia płatności od produkcji w całym 
sektorze powinno zostać zakończone 
poprzez oddzielenie pozostałej pomocy dla 
sektora najpóźniej do 2013 r. 

Złagodzenie skutków zakończenia 
wypłacania pomocy dla przetwórców 
powinno być możliwe poprzez właściwe 
dostosowanie cen płaconych producentom 
surowców, którzy będą otrzymywać 
zwiększoną pomoc bezpośrednią w wyniku 
oddzielenia płatności od produkcji. 
Zakończenie wypłacania pomocy dla 
przetwórców jest także uzasadnione z 
uwagi na sytuację na rynku i perspektywy 
dla wszystkich roślin białkowych. Z uwagi 
na fakt, że w sektorze dokonuje się 
restrukturyzacji począwszy od reformy z 
2003 r. oraz na wyjątkowo negatywne 
oddziaływanie na środowisko 
powodowane przez produkcję suszu 
paszowego uzyskiwanego metodą 
sztucznego suszenia – pomoc powinna 
zostać oddzielona od produkcji, przy 
zapewnieniu krótkiego dwuletniego 
okresu przejściowego w celu umożliwienia 
sektorowi dostosowania się do nowych 
warunków.

Or. de

Uzasadnienie

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.
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Poprawka 75
Lutz Goepel 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) System wsparcia suszu paszowego 
został zreformowany w 2003 r., gdy część 
pomocy przekazano producentom i 
oddzielono płatność od produkcji. W 
kontekście prorynkowej orientacji oceny 
funkcjonowania WPR i obecnej sytuacji na 
rynku pasz przejście do pełnego 
oddzielenia płatności od produkcji w całym 
sektorze powinno zostać zakończone 
poprzez oddzielenie pozostałej pomocy dla 
sektora. Złagodzenie skutków zakończenia 
wypłacania pomocy dla przetwórców 
powinno być możliwe poprzez właściwe 
dostosowanie cen płaconych producentom 
surowców, którzy będą otrzymywać 
zwiększoną pomoc bezpośrednią w wyniku 
oddzielenia płatności od produkcji. 
Zakończenie wypłacania pomocy dla 
przetwórców jest także uzasadnione z 
uwagi na sytuację na rynku i perspektywy 
dla wszystkich roślin białkowych. Z uwagi 
na fakt, że w sektorze dokonuje się 
restrukturyzacji począwszy od reformy z 
2003 r. oraz na wyjątkowo negatywne 
oddziaływanie na środowisko powodowane 
przez produkcję suszu paszowego 
uzyskiwanego metodą sztucznego suszenia 
– pomoc powinna zostać oddzielona od 
produkcji, przy zapewnieniu krótkiego 
dwuletniego okresu przejściowego w celu 
umożliwienia sektorowi dostosowania się 
do nowych warunków.

(15) System wsparcia suszu paszowego 
został zreformowany w 2003 r., gdy część 
pomocy przekazano producentom i 
oddzielono płatność od produkcji. W 
kontekście prorynkowej orientacji oceny 
funkcjonowania WPR i obecnej sytuacji na 
rynku pasz przejście do pełnego 
oddzielenia płatności od produkcji w całym 
sektorze powinno zostać zakończone 
poprzez oddzielenie pozostałej pomocy dla 
sektora. Złagodzenie skutków zakończenia 
wypłacania pomocy dla przetwórców 
powinno być możliwe poprzez właściwe 
dostosowanie cen płaconych producentom 
surowców, którzy będą otrzymywać 
zwiększoną pomoc bezpośrednią w wyniku 
oddzielenia płatności od produkcji. 
Zakończenie wypłacania pomocy dla 
przetwórców jest także uzasadnione z 
uwagi na sytuację na rynku i perspektywy 
dla wszystkich roślin białkowych. Z uwagi 
na fakt, że w sektorze dokonuje się 
restrukturyzacji począwszy od reformy z 
2003 r. oraz na wyjątkowo negatywne 
oddziaływanie na środowisko powodowane 
przez produkcję suszu paszowego 
uzyskiwanego metodą sztucznego suszenia 
– pomoc powinna zostać oddzielona od 
produkcji najpóźniej do 2013 r. w celu 
umożliwienia sektorowi dostosowania się 
do nowych warunków.

Or. de

Uzasadnienie

In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
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Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Poprawka 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proponowane rozporządzenie
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Rozwój na krajowych i 
międzynarodowych rynkach zbóż i skrobi 
powoduje, że refundacja produkcyjna dla 
skrobi nie spełnia już swoich pierwotnych 
celów i należy ją znieść. Sytuacja na 
rynku oraz perspektywy są takie, że pomoc 
ustalono w wysokości zerowej na 
określony czas i oczekuje się utrzymania 
tej sytuacji, tak więc można dokonać 
szybkiego zniesienia pomocy bez 
negatywnego wpływu na sektor.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.

Poprawka 77
Elisabeth Jeggle 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Przepisy w zakresie nadzwyczajnych 
środków wspierania rynku związanych z 
chorobami zwierząt zostaną objęte 
zakresem horyzontalnego przepisu 
dotyczącego zarządzania ryzykiem i 
dlatego też powinny zostać skreślone z 

skreślony
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rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Or. de

Poprawka 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Ze względu na rosnące znaczenie 
skutecznego zarządzania ryzykiem należy 
dać państwom członkowskim możliwość 
dofinansowania składek na ubezpieczenie 
rolnicze opłacanych przez rolników lub 
organizacje producentów, jak również 
finansowania rekompensat za niektóre 
straty gospodarcze poniesione w 
przypadku chorób zwierząt i roślin.

Or. es

Poprawka 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Do roku 2013 Komisja zniesie 
wszelkie refundacje wywozowe.

Or. en

Uzasadnienie

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
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Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Poprawka 80
Paulo Casaca 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) 247/2006
Artykuł 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  (–1) W art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 247/2006 wprowadza się następujące 
zmiany:
„W drodze odstępstwa od ust. 2 lit. a) 
następujące maksymalne ilości cukru 
(kod NC 1701) mogą zostać wysłane z 
Azorów do pozostałej części obszaru 
Wspólnoty w następujących latach:
– 2008: 3000 ton,

– 2009: 2 285 ton,

– 2010: 1 570 ton,

– 2011:    855 ton.”

Or. pt

Uzasadnienie

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.
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Poprawka 81
Duarte Freitas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) 247/2006
Artykuł 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 247/2006 wprowadza się następujące 
zmiany:
„W drodze odstępstwa od ust. 2 lit. a) 
następujące maksymalne ilości cukru 
(kod NC 1701) mogą zostać wysłane z 
Azorów do pozostałej części obszaru 
Wspólnoty w następujących latach:

Or. pt

Poprawka 82
Paulo Casaca 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Artykuł 5 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 247/2006 wprowadza się następujące 
zmiany:
W okresie, o którym mowa w art. 10 ust. 
1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1260/2001, cukier C, o którym mowa w 
art. 13 wspomnianego rozporządzenia, 
wywożony zgodnie z odpowiednimi 
przepisami rozporządzenia Komisji 
(EWG) nr 2670/81 z dnia 14 września 
1981 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze dotyczące 
produkcji cukru przewyższającej kwotę, 
i wwożony w celach konsumpcyjnych na 
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Maderę i Wyspy Kanaryjskie w postaci 
cukru białego o kodzie NC 1701 lub w 
celu poddania go rafinacji i 
przeznaczenia do konsumpcji – na 
Azory w postaci cukru surowego o 
kodzie NC 17011210, podlega, pod 
warunkami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, systemowi zwolnień z 
ceł przywozowych do wysokości 
przewidzianej w prognozowanym 
bilansie dostaw, o którym mowa w art. 2 
niniejszego rozporządzenia.”

Or. pt

Uzasadnienie

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.

Poprawka 83
Duarte Freitas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) 247/2006
Artykuł 5 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 247/2006 wprowadza się następujące 
zmiany:
W okresie, o którym mowa w art. 10 ust. 
1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1260/2001, cukier C, o którym mowa w 
art. 13 wspomnianego rozporządzenia, 
wywożony zgodnie z odpowiednimi 
przepisami rozporządzenia Komisji 
(EWG) nr 2670/81 z dnia 14 września 
1981 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze dotyczące 
produkcji cukru przewyższającej kwotę, 
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i wwożony w celach konsumpcyjnych na 
Maderę i Wyspy Kanaryjskie w postaci 
cukru białego o kodzie NC 1701 lub w 
celu poddania go rafinacji i 
przeznaczenia do konsumpcji – na 
Azory w postaci cukru surowego o 
kodzie NC 17011210, podlega, pod 
warunkami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, systemowi zwolnień z 
ceł przywozowych do wysokości 
przewidzianej w prognozowanym 
bilansie dostaw, o którym mowa w art. 2 
niniejszego rozporządzenia.”

Or. pt

Poprawka 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W art. 8 ust. 1 skreśla się lit. b). skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Poprawka 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W art. 8 ust. 1 skreśla się lit. b). skreślony

Or. es

Uzasadnienie

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad

Poprawka 86
Béla Glattfelder 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W art. 8 ust. 1 skreśla się lit. b). skreślony

Or. hu

Uzasadnienie

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Poprawka 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) W art. 10 wprowadza się następujące skreślony
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zmiany:
a) W ust. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:
i) litera a) otrzymuje brzmienie:
«a) pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, 
kukurydzy i sorgo;”
ii) skreśla się lit. b); 

Or. es

Uzasadnienie

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Poprawka 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) W art. 10 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

a) W ust. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:
i) litera a) otrzymuje brzmienie:
«a) pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, 
kukurydzy i sorgo;”
ii) skreśla się lit. b);
b) Skreśla się ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad



AM\738991PL.doc 45/78 PE412.017v01-00

PL

Poprawka 89
Elisabeth Jeggle 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 10 wprowadza się następujące 
zmiany:
a) W ust. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

(i) litera a) otrzymuje brzmienie:
„a) pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, 
kukurydzy i sorgo;”
(ii) skreśla się lit. b);
b) Skreśla się ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.

Poprawka 90
Béla Glattfelder 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Artykuł 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W art. 10 wprowadza się następujące 
zmiany:
a) W ust. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

i. litera a) otrzymuje brzmienie:
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„a) pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, 
kukurydzy i sorgo;”
ii. w skreśla się lit. b);
b) Skreśla się ust. 2.

Or. hu

Uzasadnienie

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Poprawka 91
Astrid Lulling 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2 – litera a) – punkt ii a) (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 10 – e a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dodaje się lit. e a):
e a) świeżych lub chłodzonych tusz lub 
półtusz wieprzowych, oznaczonych kodem 
CN 02031110, świeżego lub chłodzonego 
boczku (suchego), oznaczonego kodem 
CN ex02031915, oraz świeżego lub 
chłodzonego niewytopionego tłuszczu 
wieprzowego, oznaczonego kodem CN 
ex02090011.

Or. en

Poprawka 92
Czesław Adam Siekierski 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja II – artykuł 11 d a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d bis) dla wieprzowiny, w każdym 
dowolnym roku gospodarczym.

Or. pl

Poprawka 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja II – artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Interwencja publiczna dla pszenicy 
zwyczajnej może być zawieszona przez 
Komisję, bez pomocy komitetu, o którym 
mowa w art. 195 ust. 1, jeżeli cena 
pszenicy z minimalną zawartością protein 
w wysokości 11 % fob. Rouen jest wyższa 
od ceny referencyjnej.

(2) Interwencja publiczna dla pszenicy 
zwyczajnej może być zawieszona przez 
Komisję, bez pomocy komitetu, o którym 
mowa w art. 195 ust. 1, jeżeli w państwie 
członkowskim lub w jednym z jego 
regionów cena pszenicy z minimalną 
zawartością protein w wysokości 11 % jest 
wyższa od ceny referencyjnej.

Or. hu

Uzasadnienie

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára.

Poprawka 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja II – artykuł 12 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Interwencja publiczna dla pszenicy 
zwyczajnej może być zawieszona przez 
Komisję, bez pomocy komitetu, o którym 
mowa w art. 195 ust. 1, jeżeli cena 
pszenicy z minimalną zawartością protein 
w wysokości 11 % fob. Rouen jest wyższa 
od ceny referencyjnej.

2. Interwencja publiczna dla pszenicy 
zwyczajnej może być zawieszona przez 
Komisję, jeżeli cena pszenicy z minimalną 
zawartością protein w wysokości 11 % fob. 
Rouen jest wyższa od ceny referencyjnej.

Interwencja zostaje ponownie otwarta 
przez Komisję, bez pomocy komitetu, o 
którym mowa w art. 195 ust. 1, jeżeli 
warunki określone w pierwszym akapicie 
niniejszego ustępu nie znajdują już 
zastosowania.

Interwencja zostaje ponownie otwarta 
przez Komisję, jeżeli warunki określone w 
pierwszym akapicie niniejszego ustępu nie 
znajdują już zastosowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au  comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Poprawka 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja II 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część II tytuł I rozdział I sekcja II 
podsekcja II otrzymuje brzmienie:

skreślony

„PODSEKCJA II
OTWIERANIE I WSTRZYMYWANIE 

ZAKUPU
Artykuł 11

Okresy interwencji publicznej
Interwencja publiczna jest dostępna:
a) dla zbóż, od 1 listopada do 31 maja;
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b) dla cukru, w latach gospodarczych 
2008/2009 i 2009/2010;
c) dla wołowiny i cielęciny, w każdym 
dowolnym roku gospodarczym; 
d) dla masła i odtłuszczonego mleka w 
proszku, od 1 marca do 31 sierpnia.

Artykuł 12
Otwarcie interwencji publicznej

1. W okresach, o których mowa w art. 11, 
interwencja publiczna
a) zostaje otwarta dla zbóż, cukru, masła i 
odtłuszczonego mleka w proszku do 
granic interwencji, o których mowa w art. 
13 ust. 1,
b) zostaje otwarta dla wołowiny przez 
Komisję, bez pomocy komitetu, o którym 
mowa w art. 195 ust. 1, jeżeli średnia cena 
rynkowa wołowiny w reprezentatywnym 
okresie w danym państwie członkowskim 
albo w danym regionie państwa 
członkowskiego notowana na podstawie 
wspólnotowej skali klasyfikacji tusz 
określonej w art. 42 ust. 1, jest niższa niż 
1560 EUR za tonę.
2. Interwencja publiczna dla pszenicy 
zwyczajnej może być zawieszona przez 
Komisję, bez pomocy komitetu, o którym 
mowa w art. 195 ust. 1, jeżeli cena 
pszenicy z minimalną zawartością protein 
w wysokości 11 % fob. Rouen jest wyższa 
od ceny referencyjnej.
Interwencja zostaje ponownie otwarta 
przez Komisję, bez pomocy komitetu, o 
którym mowa w art. 195 ust. 1, jeżeli 
warunki określone w pierwszym akapicie 
niniejszego ustępu nie znajdują już 
zastosowania.
3. Interwencja publiczna dla wołowiny, o 
której mowa w ust. 1 lit. b), jest zamknięta 
przez Komisję, bez pomocy komitetu, o 
którym mowa w art. 195 ust. 1, jeżeli w 
reprezentatywnym okresie warunki 
określone w lit. b) nie są już spełniane.

Artykuł 13
Granice interwencji

1. Zakup w ramach interwencji publicznej 
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jest dokonywany w wysokości 
następujących granic:
a) dla jęczmienia, kukurydzy i sorgo, 0 ton 
dla każdego okresu, o którym mowa w art. 
11 lit. a);
b) dla cukru, 600 000 ton, wyrażone w 
cukrze białym, dla każdego roku 
gospodarczego;
c) dla masła, 30 000 ton dla każdego 
okresu, o którym mowa w art. 11 lit. d);
d) dla odtłuszczonego mleka w proszku, 
109 000 ton dla każdego okresu, o którym 
mowa w art. 11 lit. d).
2. Cukier przechowywany zgodnie z 
przepisami ust. 1 lit. b) w danym roku 
gospodarczym nie podlega jakimkolwiek 
innym środkom w zakresie 
przechowywania przewidzianym w art. 32, 
52 i 63.
3. W drodze odstępstwa od ust. 1, dla 
produktów, o których mowa w lit. a), c) i 
d) tego ustępu, Komisja może podjąć 
decyzję o kontynuowaniu interwencji 
publicznej wykraczającej poza kwoty 
wskazane w tym ustępie, jeżeli sytuacja na 
rynku oraz, w szczególności, zmiany cen 
rynkowych tego wymaga.”

Or. es

Uzasadnienie

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Poprawka 96
Czesław Adam Siekierski 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja II – artykuł 13 – ustęp 1 – punkt a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla jęczmienia, kukurydzy i sorgo, 0 ton 
dla każdego okresu, o którym mowa w art. 
11 lit. a);

skreślony 

Or. pl

Poprawka 97
Béla Glattfelder 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja II – artykuł 13 – ustęp 1 – punkt a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla jęczmienia, kukurydzy i sorgo, 0 ton 
dla każdego okresu, o którym mowa w art. 
11 lit. a),

skreślony

Or. hu

Uzasadnienie

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Poprawka 98
Csaba Sándor Tabajdi 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja II – artykuł 13 – ustęp 1 – punkt a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla jęczmienia, kukurydzy i sorgo, 0 ton 
dla każdego okresu, o którym mowa w art. 

a) dla kukurydzy i sorgo, 0 ton dla każdego 
okresu, o którym mowa w art. 11 lit. a),
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11 lit. a),

Or. hu

Uzasadnienie

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.

Poprawka 99
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja III – artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ceny interwencyjne oraz ilości 
przyjmowane w ramach interwencji dla 
produktów, o których mowa w art. 10 lit. 
a), d), e) i f), określa Komisja w ramach 
procedur przetargowych. W szczególnych 
przypadkach procedury przetargowe mogą 
zostać ograniczone albo ceny 
interwencyjne i ilości przyjęte w ramach 
interwencji mogą zostać ustalone dla 
danego państwa członkowskiego albo 
danego regionu państwa członkowskiego 
na podstawie notowanych średnich cen 
rynkowych

Ceny interwencyjne oraz ilości 
przyjmowane w ramach interwencji dla 
produktów, o których mowa w art. 10 lit. 
a), d), e) i f), określa Komisja w ramach 
procedur przetargowych po osiągnięciu 
pułapów, o których mowa w art. 13 ust. 1..
W szczególnych przypadkach procedury 
przetargowe mogą zostać ograniczone albo 
ceny interwencyjne i ilości przyjęte w 
ramach interwencji mogą zostać ustalone 
dla danego państwa członkowskiego albo 
danego regionu państwa członkowskiego 
na podstawie notowanych średnich cen 
rynkowych

Or. nl

Poprawka 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja III – artykuł 18 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla zbóż, niż odpowiednie ceny 
referencyjne,

skreślony

Or. hu

Uzasadnienie

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 

Poprawka 101
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja III – artykuł 18 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dla masła, niż 90 % ceny referencyjnej; c) cena interwencyjna dla masła zostaje 
ustalona na poziomie 90 % ceny 
referencyjnej dla granicy interwencyjnej, 
zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 
lit. c);

Or. nl

Poprawka 102
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja III – artykuł 18 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dla odtłuszczonego mleka w proszku, 
niż cena referencyjna.

d) cena interwencyjna dla odtłuszczonego 
mleka w proszku zostaje ustalona na 
poziomie ceny referencyjnej dla granicy 



PE412.017v01-00 54/78 AM\738991PL.doc

PL

interwencyjnej, zgodnie z 
postanowieniami art. 13 ust. 1 lit. d).

Or. nl

Poprawka 103
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja III – artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Cena interwencyjna w sektorze 
wieprzowiny jest ustalana przez Komisję w 
odniesieniu do tusz wieprzowych 
standardowej jakości. Cena interwencyjna 
nie może przekroczyć 92% ani spaść 
poniżej 78% ceny referencyjnej.
b) W przypadku produktów standardowej 
jakości innych niż tusze wieprzowe ceny 
interwencyjne ustalane są na podstawie 
stosunku wartości handlowej danych 
produktów do wartości handlowej tusz 
wieprzowych.
c) W przypadku produktów innych niż 
produkty standardowej jakości cena 
interwencyjna ustalana jest na podstawie 
obowiązujących cen odpowiednich jakości 
standardowych przy uwzględnieniu w 
obliczeniach różnic jakości w stosunku do 
jakości standardowej. Cena ta obowiązuje 
w przypadku określonych jakości.

Or. ro

Uzasadnienie

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.
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Poprawka 104
Csaba Sándor Tabajdi 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Artykuł 31 – ustęp 1 – punkt i– litera c b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cba) dopłaty do prywatnego 
przechowywania pszenicy, kukurydzy, 
jęczmienia i sorgo.

Or. hu

Uzasadnienie

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Poprawka 105
Paulo Casaca 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja IV – artykuł 26 – akapit a) – ii) a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W art. 26 akapit drugi lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
ostatnio zmienionego rozporządzeniem 
(WE) nr 361/2008 dodaje się punkt w 
brzmieniu:
„iv) wykorzystania zgodnie ze 
szczególnymi przepisami dotyczącymi 
dostaw, o których mowa w art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 247/2006.”

Or. pt
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Uzasadnienie

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Poprawka 106
Duarte Freitas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja IV – artykuł 26 – akapit a) – ii) a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W art. 26 akapit drugi lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
ostatnio zmienionego rozporządzeniem 
(WE) nr 361/2008 dodaje się punkt w 
brzmieniu:
„iv) wykorzystania zgodnie ze 
szczególnymi przepisami dotyczącymi 
dostaw, o których mowa w art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 247/2006.”

Or. pt

Uzasadnienie

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Poprawka 107
Ilda Figueiredo 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja IV – artykuł 27 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W części II tytuł I dodaje się 
podsekcję IVa w brzmieniu: 

„Podsekcja IVa

Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie 
kryzysowe

Publiczny system ubezpieczeń

1. Wspólnota ustanawia publiczny system 
ubezpieczeń rolniczych, finansowany z 
funduszy wspólnotowych, który pozwoli 
zagwarantować rolnikom minimalny 
dochód w przypadku katastrof 
naturalnych takich jak susza, wichura, 
grad, pożar lasu, epizootia.
2. Publiczny system ubezpieczeń 
rolniczych może zostać podzielony na 
ubezpieczenia gospodarstw, ubezpieczenia 
w zakresie gwarancji dochodów, 
ubezpieczenia hodowli i fundusz 
kompensacyjny. 

Or. pt

Uzasadnienie

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.

Poprawka 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja IV – artykuł 27 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) W części II tytuł I dodaje się tekst w 
brzmieniu:
ROZDZIAŁ IVa

Zarządzanie ryzykiem

Sekcja I

Ubezpieczenia rolnicze

Artykuł 112 a

Ubezpieczenia rolnicze

1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
dofinansowanie opłat składek na 
ubezpieczenia od strat gospodarczych 
spowodowanych katastrofami 
naturalnymi, niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi lub chorobami zwierząt lub 
roślin.
Do celów niniejszego artykułu:

- „niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do katastrofy naturalnej, 
takie jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, 
i które niszczą ponad 30% średniej 
rocznej produkcji danego rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z 
trzech lat opartej na okresie pięciu 
ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej.
- „straty gospodarcze” oznaczają wszelkie 
dodatkowe koszty poniesione przez rolnika 
w wyniku przedsięwzięcia przez niego 
wyjątkowych środków w celu zmniejszenia 
dostaw na dany rynek lub wszelką 
znaczną utratę produkcji.  Za straty 
gospodarcze nie są uważane koszty, w 
związku z którymi może zostać przyznana 
rekompensata zgodnie z innymi 
przepisami wspólnotowymi oraz koszty 
wynikające z zastosowania wszelkich 
innych środków zdrowotnych, 
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weterynaryjnych i fitosanitarnych.
2. Dofinansowanie przyznane na rolnika 
wynosi 80% lub 50% należnej składki 
ubezpieczeniowej zgodnie z kryteriami 
określonymi w art. 12 ust. 2 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1857/2007.
Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
kwotę składki kwalifikującej się do 
wkładu finansowego przez zastosowanie 
odpowiednich pułapów.
3. Wypłaty z tytułu ubezpieczeń 
rekompensują nie więcej niż całkowity 
koszt poniesionych strat, o których mowa 
w ust. 1 i nie wprowadzają wymagań ani 
ustaleń dotyczących rodzaju lub ilości 
dalszej produkcji.
4. Każdy wkład finansowy jest wypłacany 
bezpośrednio zainteresowanemu 
rolnikowi.
5. Wydatki państw członkowskich w 
zakresie przyznawania wkładu 
finansowego są współfinansowane przez 
Wspólnotę z funduszy, o których mowa w 
art. 68 ust. 1 w wymiarze 40 % 
kwalifikującej się kwoty ustalonej zgodnie 
z ust. 2 niniejszego artykułu.
Pierwszy akapit nie narusza prawa państw 
członkowskich do pokrycia w pełni lub w 
części ich udziału w finansowaniu 
wsparcia za pośrednictwem 
obowiązkowych systemów 
odpowiedzialności zbiorowej we 
właściwych sektorach.
6. Wkład finansowy nie może stanowić 
bariery dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego usług ubezpieczeniowych. 
Wkład finansowy nie może ograniczać się 
do ubezpieczenia oferowanego przez jedną 
tylko firmę ubezpieczeniową lub grupę 
firm, jak również nie może być 
uzależniony od zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej z firmą działającą w 
danym państwie członkowskim.
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Sekcja 2

Fundusze wspólnego inwestowania

Artykuł 112 b

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć wypłatę odszkodowań na rzecz 
rolników z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych katastrofami 
naturalnymi, niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi czy też chorobami zwierząt 
lub roślin, poprzez wkład finansowy do 
funduszy wspólnego inwestowania.
Do celów niniejszego artykułu:

- „fundusz wspólnego inwestowania” 
oznacza system uznany przez państwo 
członkowskie zgodnie z prawem 
krajowym, który umożliwia zrzeszonym 
rolnikom ubezpieczanie się na wypadek 
poniesionych przez gospodarstwo strat 
gospodarczych spowodowanych 
katastrofami naturalnymi, niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi lub chorobami 
zwierząt lub roślin;
- „niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do katastrof naturalnych, 
takie jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, 
oraz które niszczą ponad 30% średniej 
rocznej produkcji danego rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z 
trzech lat opartej na okresie pięciu 
ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej.
- „straty gospodarcze” oznaczają wszelkie 
dodatkowe koszty poniesione przez rolnika 
w wyniku przedsięwzięcia przez niego 
wyjątkowych środków w celu zmniejszenia 
dostaw na dany rynek lub wszelką 
znaczną utratę produkcji.  Za straty 
gospodarcze nie są uważane koszty, w 
związku z którymi może zostać przyznana 
rekompensata zgodnie z innymi 
przepisami wspólnotowymi oraz koszty 
wynikające z zastosowania wszelkich 
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innych środków zdrowotnych, 
weterynaryjnych i fitosanitarnych.
3. Z funduszy wspólnego inwestowania 
rekompensata finansowa wypłacana jest 
bezpośrednio zrzeszonym rolnikom, którzy 
ponieśli straty gospodarcze.
Rekompensata finansowa wypłacana z 
funduszy wspólnego inwestowania 
pochodzi z:
a) kapitału podstawowego wniesionego do 
funduszu przez zrzeszonych rolników 
oraz/lub
b) pożyczek zaciągniętych przez fundusze 
na warunkach rynkowych. Początkowy 
kapitał podstawowy nie może być zasilany 
z funduszy publicznych.
4. Wkład finansowy określony w ust. 1 
może dotyczyć:
a) kosztów administracyjnych utworzenia 
funduszy wspólnego inwestowania, 
rozłożonych na okres maksymalnie trzech 
lat,
b) spłaty kapitału i odsetek od  pożyczek 
komercyjnych zaciągniętych przez 
fundusz w celu wypłaty odszkodowań 
rolnikom,
c) kwot pobranych z kapitału 
podstawowego funduszu w celu wypłaty 
odszkodowań przyznanych rolnikom.
Minimalny i maksymalny okres 
zaciągania pożyczek komercyjnych 
kwalifikujących się do przyznania wkładu 
finansowego określany jest przez Komisję 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
128 ust. 2.
W przypadku gdy odszkodowanie 
wypłacane jest przez fundusz zgodnie 
akapitem pierwszym lit. c), wkład 
finansowy z funduszy publicznych 
podlega takiemu samemu 
harmonogramowi, jaki obowiązuje w 
przypadku pożyczek komercyjnych 
zaciąganych na okres minimalny.  
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5. Żaden wkład finansowy nie przekracza 
80% kosztów, o których mowa w ust. 4.  
Wszelkie koszty, których nie pokrywa 
wkład finansowy ponoszone są przez 
zrzeszonych rolników.
Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
koszty, które kwalifikują się do przyznania 
wkładu finansowego poprzez 
zastosowanie:
a) pułapów w odniesieniu do funduszy,

b) odpowiednich pułapów jednostkowych.

6. Wydatki państw członkowskich w 
zakresie przyznawania wkładu 
finansowego są współfinansowane przez 
Wspólnotę z funduszy, o których mowa w 
art. 68 ust. 1 w wymiarze 40 % kwot 
kwalifikujących się na mocy ust. 4.
Pierwszy akapit nie narusza prawa państw 
członkowskich do pokrycia w pełni lub w 
części ich udziału w finansowaniu 
wsparcia za pośrednictwem 
obowiązkowych systemów 
odpowiedzialności zbiorowej we 
właściwych sektorach.
7. Państwa członkowskie ustanawiają 
zasady tworzenia i działania funduszy 
wspólnego inwestowania, zwłaszcza w 
zakresie przyznawania rolnikom 
rekompensat finansowych w sytuacji 
kryzysowej, oraz administrowania i 
kontroli tych zasad. Przed ich 
zastosowaniem państwa członkowskie 
informują jednolity komitet zarządzający 
ds. wspólnej organizacji rynków celem 
koordynacji działań podjętych na szczeblu 
wspólnotowym. 
(27a) W części II tytuł I dodaje się tekst w 
brzmieniu:

Or. es
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Uzasadnienie

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.

Poprawka 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja III – podsekcja I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) W części II tytuł I rozdział I sekcja III 
skreśla się podsekcję I.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.

Poprawka 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II –tytuł I – rozdział I –sekcja III – podsekcja I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W części II tytuł I rozdział I sekcja III 
skreśla się podsekcję I.

skreślony

Or. it
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Poprawka 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Art. 28 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 28

Produkty kwalifikujące się do otrzymania 
wsparcia

1. Dopłaty do prywatnego 
przechowywania przyznaje się w 
odniesieniu do następujących produktów 
na warunkach określonych w niniejszej 
sekcji i bez uszczerbku dla dodatkowych 
wymogów i warunków ustanowionych 
przez Komisję w myśl art. 43:  
i) Grana Padano w wieku co najmniej 
dziewięciu miesięcy;
ii) Parmigiano Reggiano w wieku co 
najmniej piętnastu miesięcy;
iii) Provolone w wieku co najmniej trzech 
miesięcy.”

Or. it

Uzasadnienie

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.
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Poprawka 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 5 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się art. 29 rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007. 

Or. it

Poprawka 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) W art. 31 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

a) W ust. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:
i) po lit. c) wprowadza się litery w 
brzmieniu:
c a) masła niesolonego wyprodukowanego 
ze śmietany lub mleka w zatwierdzonym 
przedsiębiorstwie Wspólnoty o minimalnej 
zawartości tłuszczu masła w masie 
wynoszącej 82 %, maksymalnej zawartości 
suchej masy beztłuszczowej w masie 
wynoszącej 2% i maksymalnej zawartości 
wody w masie wynoszącej 16 %;
c b) masła solonego wyprodukowanego ze 
śmietany lub mleka w zatwierdzonym 
przedsiębiorstwie Wspólnoty, o 
minimalnej zawartości tłuszczu masła w 
masie wynoszącej 80 %, maksymalnej 
zawartości suchej masy beztłuszczowej w 
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masie wynoszącej 2%, maksymalnej 
zawartości wody w masie wynoszącej 16 % 
i maksymalnej zawartości soli w masie 
wynoszącej 2 %;”
ii) skreśla się lit. e);
b) W ust. 2 skreśla się akapit drugi. 

Or. fr

Uzasadnienie

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Poprawka 114
Giuseppe Castiglione 

Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 31 – litera a) – i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) skreśla się lit. e); skreślony

Or. it

Poprawka 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 31 – litera a) – punkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) skreśla się lit. e); skreślony

Or. it
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Uzasadnienie

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Poprawka 116
Giuseppe Castiglione 

Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 31 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) W ust. 2 skreśla się akapit drugi. skreślona

Or. it

Poprawka 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 31 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) W ust. 2 skreśla się akapit drugi. skreślona

Or. it

Uzasadnienie

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.
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Poprawka 118
Giuseppe Castiglione 

Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) Skreśla się art. 36. skreślony

Or. it

Uzasadnienie

E’ necessario mantenere l’art.36 del reg.1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto per 
i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Poprawka 119
Elisabeth Jeggle 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się art. 36. skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.
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Poprawka 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się art. 36. skreślony

Or. it

Uzasadnienie

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Poprawka 121
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Artykuł 43 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

«a) wymogów i warunków, które mają 
spełniać produkty przeznaczone do 
zakupu w ramach interwencji publicznej, 
o której mowa w art. 10, lub w odniesieniu 
do których przyznano dopłaty do 
prywatnego przechowywania, o których 
mowa w art. 31, w szczególności dotyczące 
jakości, grup jakości, klas jakości, 
kategorii, ilości, opakowania, w tym 
oznakowania, maksymalnego wieku, 
konserwowania, stanu produktów, do 
których odnosi się cena interwencyjna, 
długości okresu prywatnego 
przechowywania;” 

skreślony
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Or. es

Uzasadnienie

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Poprawka 122
Jan Mulder, Niels Busk 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się art. 44. skreślony

Or. en

Poprawka 123
Ilda Figueiredo  

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Artykuł 55 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Decyzja podjęta przez Radę w czerwcu 
2003 r. zostaje zmieniona i obowiązujący 
system kwot mlecznych zostanie 
utrzymany po 2015 r.

Or. pt

Uzasadnienie

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
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justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector,  à 
concentração e intensificação da produção.

Poprawka 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 55 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do dnia 31 czerwca 2010 r. Komisja 
przedkłada ocenę skutków różnych 
wariantów zgodnej z zapotrzebowaniem 
regulacji ilościowej na rynku mleka.
Zmian w sektorze mleka dokonuje się w 
osobnym wniosku legislacyjnym.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 14 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 66 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 66 rozporządzenia (WE) 1234/2007 
dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
1a. Całkowita podwyżka kwoty 
przewidzianej w odniesieniu do każdego 
państwa członkowskiego w okresach od 
2009/2010 do 2014/2015 może zostać 
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wykorzystana wcześniej, czyli od dnia 1 
kwietnia 2009 r., gdy jest to konieczne dla 
pokrycia wartości, o jakie zostanie 
ewentualnie przekroczony pułap krajowy 
określony w załączniku IX pkt 1.    

Or. it

Uzasadnienie

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Poprawka 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 14 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Artykuł 66 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W art. 66 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
(3a) Państwa członkowskie mające 
specyficzne potrzeby związane z 
dostosowaniem sektora ustalają podwyżki 
kwot, które przekraczają całkowity 5% 
wzrost przewidziany na szczeblu UE 
stosownie do sytuacji ich sektora.

Or. es

Poprawka 127
Jan Mulder 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 14 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 66 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W art. 66 rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
5a. Kwota krajowa wzrasta rocznie o 3% 
zgodnie z załącznikiem I w pozostałym 
okresie jej istnienia.

Or. en

Poprawka 128
Niels Busk 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 14 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 66 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W art. 66 rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
5a. Kwota krajowa wzrasta rocznie o 2% 
zgodnie z załącznikiem I w pozostałym 
okresie jej istnienia.

Or. en

Poprawka 129
Jan Mulder, Niels Busk 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 14 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 66 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) W art. 66 rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007 dodaje się ustęp w brzmieniu:
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5b. Państwa członkowskie mogą złożyć 
wniosek o tymczasowe podwyższenie kwot, 
motywując go niewykorzystaniem kwot 
mlecznych w innych państwach 
członkowskich, pod warunkiem, że są w 
stanie dowieść, iż mało prawdopodobne 
jest, aby na ich rynku mleczarskim 
nastąpiło złagodzenie skutków zniesienia 
kwot (tzw. „miękkie lądowanie”) na mocy 
podstawowych przepisów. W tym celu 
Komisja co roku oblicza stopień 
niewykorzystania kwot mlecznych. 
Komisja ocenia potencjalne wnioski 
państw członkowskich o dodatkowe 
podwyższenie kwot i przedstawia 
propozycję tymczasowego przyznawania 
kwot produkcyjnych na początku każdego 
roku gospodarczego. Te tymczasowe 
kwoty w danym roku gospodarczym nie 
mogą w żadnym wypadku przekraczać 
poziomu niewykorzystania kwot w roku 
gospodarczym poprzedzającym dany rok 
gospodarczy. Komisję może wspierać 
komitet, o którym mowa w art. 195 ust. 1.

Or. en

Poprawka 130
Astrid Lulling 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 14 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 78 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do mleka i przetworów 
mlecznych wprowadzonych do obrotu w 
ilości przewyższającej kwotę krajową 
ustaloną zgodnie z podsekcją II wnosi się 
opłatę z tytułu nadwyżek, o ile nadwyżka 
netto wciąż istnieje po przeprowadzeniu 
saldowania na szczeblu Wspólnoty. 
Opłatę ustala się w wysokości 27,83 EUR 
za każde 100 kg mleka na lata 
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gospodarcze 2008/2009 i 2009/2010,
23,19 EUR na rok gospodarczy 
2010/2011,
18,55 EUR na rok gospodarczy 
2010/2012,
13,91 EUR na rok gospodarczy 
2012/2013,
9,27 EUR na rok gospodarczy 2013/2014,
oraz 4,64 EUR na rok gospodarczy 
2014/2015.

Or. en

Poprawka 131
Jan Mulder, Niels Busk 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 14 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 78 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Art. 78 rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007 ust. 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
1. W odniesieniu do mleka i przetworów 
mlecznych wprowadzonych do obrotu w 
ilości przewyższającej kwotę krajową 
ustaloną zgodnie z podsekcją II wnosi się 
opłatę z tytułu nadwyżek.
Opłatę za każde 100 kg mleka ustala się 
na kolejne lata gospodarcze do 2015 r. w 
następującej wysokości:
a) 2009/2010: 20,00 EUR,
b) 2010/2011: 18,00 EUR,
c) 2011/2012: 16,00 EUR,
d) 2012/2013: 14,00 EUR,
e) 2013/2014: 12,00 EUR,
f) 2014/2015: 10,00 EUR.
Przy wsparciu komitetu, o którym mowa w 
art. 195 ust. 1, Komisja może jednak 
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podjąć decyzję o obniżeniu opłaty z tytułu 
nadwyżek na określony rok 
marketingowy, odchodząc od wysokości 
opłat przedstawionych w niniejszym 
artykule w zależności od okoliczności 
rynkowych.

Or. en

Uzasadnienie

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 

Poprawka 132
Carmen Fraga Estévez 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 14 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) 1234/2007
Artykuł 78 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Suma ta zostanie skorygowana w dół w 
oparciu o procedurę przewidzianą w art. 
195 w krajach, gdzie kwota produkcyjna 
jest tradycyjnie już deficytowa w stosunku 
do ich spożycia wewnętrznego. 

Or. es

Poprawka 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Wniosek dotyczący rozporządzenia - akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 14 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 78 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Artykuł 78 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:
„2. Z zastrzeżeniem proporcjonalnego 
rozdzielenia nadwyżek uzyskanych w 
związku z ilościami referencyjnymi 
niewykorzystanymi na szczeblu Unii 
Europejskiej państwa członkowskie są 
winne Wspólnocie opłatę z tytułu 
nadwyżek wynikających z przekroczenia 
pułapu krajowego, stwierdzonego na 
poziomie krajowym oraz oddzielnie z 
tytułu dostaw i sprzedaży bezpośredniej, i 
uiszczają ją, do wysokości 99% należnej 
kwoty, na rzecz EFGR między dniem 16 
października a dniem 30 listopada 
następującymi po upływie 
przedmiotowego okresu dwunastu 
miesięcy”.

Or. it

Uzasadnienie

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzaizoni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Poprawka 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 14 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 78 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W art. 78 rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007 dodaje się ust. 3a 
w brzmieniu:
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„3a. Ogólne dochody pochodzące z 
płatności związanych z dodatkową opłatą 
na rzecz UE oraz zaoszczędzone środki z 
budżetu w dziedzinie rolnictwa powinny 
zasilić fundusz mleczarski, aby umożliwić 
zarządzanie środkami towarzyszącymi w 
sektorze mleka.
Działania finansowane zgodnie z art. 68 
[Przepisy ogólne] rozporządzenia (WE) nr 
[…]/2008 [nowe rozporządzenie w sprawie 
płatności bezpośrednich] nie mogą być 
finansowane w ramach tego systemu.”

Or. de

Uzasadnienie

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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