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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zmian wspólnej 
polityki rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, 
(WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr […]/2008
(COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0306),

– uwzględniając art. 36 i 37 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0241/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

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 

(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 
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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 
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.

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 
przypadku zbóż ma stanowić 
zabezpieczenie, interwencję należy 
otworzyć dopiero w ciągu ostatnich 
miesięcy kampanii marketingowej.

Or. fr
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Uzasadnienie

Otwarcie interwencji kilka miesięcy przed końcem kampanii marketingowej pozwala uniknąć 
spekulacji przy jednoczesnym zachowaniu funkcji interwencji, jaką jest zabezpieczenie.

Poprawka 2

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 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 należy 
utrzymać zasadę interwencji jako 
zabezpieczenie w przypadku zmiany 
sytuacji na rynku z powodów sanitarnych 
lub innych, których prawdopodobieństwa 
nie można nigdy wykluczyć, ograniczając 
jednak pułap interwencji do 0 ton. 

Or. fr

Poprawka 3

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. 

skreślony
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Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W ramach Agendy 2000 przewidziano 
2,4 % zwiększenie całkowitych ilości 
referencyjnych dla mleka w UE. 
Przybrało to z jednej strony formę 
specjalnego podwyższenia kwot krajowych 
dla Włoch, Hiszpanii, Grecji, Republiki 
Irlandii i Irlandii Północnej w okresie 
dwóch lat od 2000/2001 do 2001/20002, 
a z drugiej strony formę 1,5% liniowego 
wzrostu kwot mlecznych w trzyletnim 
okresie od roku 2006/2007 do roku 
2008/2009 dla wszystkich państw 
członkowskich, których nie dotyczy 
specjalne podwyższenie kwot. W 
kompromisie z czerwca 2003 r. Rada 
zgodziła się na przedłużenie okresu 
obowiązywania istniejącego systemu kwot 
mlecznych do roku 2014/15. Ponadto 
Grecji przyznano podwyżkę kwoty 
w wysokości 120 000 ton, a Azorom 
podwyżkę kwoty w wysokości 50 000 ton 
od roku 2005/2006 (mniej niż w roku 
2003/2004 (73 000 ton) i w roku 
2004/2005 (61 500 ton). Ustalono również 
dodatkowe 2 % podwyższenie kwoty dla 
UE-27 na rok kwotowy 2008/2008.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane podwyższenie kwot jest jedną z historycznych zmian, które powinny znaleźć 
swoje miejsce wśród punktów preambuły wniosku dotyczącego oceny funkcjonowania.
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Poprawka 5

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 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 obecny 
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. Obecny 
system kwot mlecznych będzie 
obowiązywać 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 2010/2011), ułatwiłoby
sprawne przejście, bez konieczności 
nadmiernych dostosowań po wycofaniu 
kwot.

Or. en
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Uzasadnienie
Niepełne wykorzystanie kwot mlecznych jawi się jako problem dotyczący całej UE. Dane za 
rok kwotowy 2006/2007 wykazują, że nie wykorzystano 1,9 mln ton netto na szczeblu UE, a 
poziom produkcji jest niższy niż kwoty krajowe w 18 z 27 państw członkowskich. Podobną 
sytuację ukazują wstępne dane za rok 2007/2008. Sprawozdawca proponuje, dodatkowo w 
stosunku do uzgodnionego podwyższenia o 2% na rok 2008/09, poparcie podwyższenia kwoty 
mlecznej na lata gospodarcze 2009/10 oraz 2010/11 o 1%. Sprawozdawca pragnie ocenić 
sytuację rynkową w odniesieniu do kolejnych lat kwotowych, ponieważ rynek mleka ulega 
szybkim przemianom.

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Kwoty mleczne netto wykorzystywane 
są w niepełnym stopniu na poziomie UE.

Or. en

Uzasadnienie

Niepełne wykorzystanie kwot mlecznych jawi się jako problem dotyczący całej UE. Dane za 
rok kwotowy 2006/2007 ukazują, że nie wykorzystano 1,9 mln ton netto na szczeblu UE, a 
poziom produkcji jest niższy niż kwoty krajowe w 18 z 27 państw członkowskich. Komisja 
Europejska przewiduje, że w obecnym roku kwotowym 2007/2008 nie zostaną wykorzystane 3 
mln ton (dokładne dane będą dostępne dopiero we wrześniu 2008 r.).

Poprawka 7

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 

(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 
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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 
przyznanej rolnikom od produkcji 
pozostawi wypłacane kwoty pomocy 
niezmienione, podniesie ono znacznie 
skuteczność dopłat do dochodów.

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 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 przyznanej rolnikom od produkcji 
pozostawi wypłacane kwoty pomocy 
niezmienione, podniesie ono znacznie 
skuteczność dopłat do dochodów.

Or. fr

Poprawka 8

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 

(14) Sprawozdanie Komisji dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie sektora lnu i konopi 
(COM(2008)0307) potwierdza przydatność 
i skuteczność systemu pomocy dla 
przetwórstwa lnu i konopi. Komisja 
potwierdza, że uprawy lnu i konopi mają 
bardzo pozytywny wpływ na ochronę 
środowiska naturalnego i na 
różnorodność biologiczną, zwłaszcza 
poprzez sprzyjanie zmianowaniu upraw, a 
także na tworzenie i utrzymanie miejsc 
pracy w obszarach o utrudnionych 
warunkach gospodarowania, a także na 
rozwój nowych możliwości rynkowych, w 
szczególności w zakresie biomateriałów.  
Komisja podkreśla wreszcie kluczowe 
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płatności jednolitej powinna nastąpić w 
2011 r., a druga połowa w roku 2013.

problemy związane z wycofaniem systemu 
pomocy. W związku z tym należy utrzymać 
obecny system pomocy co najmniej do 
roku gospodarczego 2012/2013.

Or. fr

Poprawka 9

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 

skreślony
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warunków.

Or. fr

Poprawka 10

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 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

skreślony

Or. fr

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18 a) Ze względu na rosnące znaczenie 
skutecznego zarządzania ryzykiem, 
państwa członkowskie powinny otrzymać 
prawo decydowania o współfinansowaniu 
składek ubezpieczeniowych, jakie rolnicy 
lub organizacje producentów płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt i roślin.

Or. fr
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Organizacje producentów mogą 
odgrywać istotną rolę w grupowaniu
podaży w sektorach, w których występuje 
nierównowaga w koncentracji 
producentów i kupujących. Państwa 
członkowskie powinny więc mieć 
możliwość uznawania organizacji 
producentów we wszystkich sektorach.

(19) Ubezpieczenie upraw lub fundusze 
wspólnego inwestowania mogą sprzyjać 
naprawczemu zarządzaniu ryzykiem, które 
jednakże może okazać się bardzo 
kosztowne pod względem gospodarczym i 
społecznym. Należy zatem równolegle 
promować rozwój instrumentów 
umożliwiających zapobiegawcze 
zarządzanie ryzykiem. Organizacje 
producentów, a także organizacje 
międzybranżowe mogą odgrywać istotną 
rolę w tym zapobiegawczym zarządzaniu, 
zwłaszcza poprzez grupowanie podaży w 
sektorach, w których występuje 
nierównowaga w koncentracji 
producentów i kupujących lub poprzez 
poprawę znajomości rynków.  Państwa 
członkowskie powinny więc mieć 
możliwość uznawania organizacji 
producentów i organizacji branżowych we 
wszystkich sektorach. 

Or. fr

Uzasadnienie

W zakresie zarządzania ryzykiem zapobiegliwość powinna być traktowana jako cel 
priorytetowy, ponieważ przyjęcie podejścia polegającego na podejmowaniu problemu a 
posteriori może okazać się niezwykle kosztowne pod względem gospodarczym i pod względem
zatrudnienia.  

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20 a) Należy wykorzystać obecną 
koniunkturę i dać pozytywny sygnał w 
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szczególności krajom rozwijającym się, 
które od dawna domagają się zniesienia 
wsparcia eksportu stosowanego przez 
większość krajów rozwiniętych 
eksportujących zboża.

Or. fr

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Skreśla się ust. 2. skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Nawet jeżeli od długiego czasu nie stosuje się interwencji w sektorze wieprzowiny, wycofanie 
jej nie jest rozsądne, z jednej strony z uwagi na możliwość wystąpienia na szeroką skalę 
nowych chorób zwierzęcych, które mogą wywołać poważne problemy na rynku, a z drugiej 
strony, z powodu całkiem nowej sytuacji na rynku zbóż.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja II – artykuł 11 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla zbóż, od 1 listopada do 31 maja; a) dla zbóż, od 1 marca do 31 maja;

Or. fr

Uzasadnienie

Zamiast wprowadzania postanowień o rozszerzeniu stosowania przetargów, które może 
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doprowadzić do spadku cen, należy zmienić okres interwencji i ograniczyć go do kilku 
ostatnich miesięcy roku gospodarczego, dzięki czemu system ten będzie rzeczywiście odgrywał 
swoją rolę polegającą na zabezpieczeniu, a jednocześnie pozwoli uniknąć spekulacji.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja II – artykuł 11 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dla wołowiny i cielęciny, w każdym 
dowolnym roku gospodarczym;

c) dla wołowiny i cielęciny oraz 
wieprzowiny w każdym dowolnym roku 
gospodarczym;

Or. fr

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) jest otwarta dla wieprzowiny przez 
Komisję, bez pomocy komitetu, o którym 
mowa w art. 195 ust. 1, jeśli średnia cena 
rynkowa tusz wieprzowych we 
Wspólnocie, w reprezentatywnym okresie, 
ustalona na podstawie cen notowanych w 
poszczególnych państwach członkowskich 
na reprezentatywnych rynkach Wspólnoty 
i ważona przy pomocy współczynników 
odzwierciedlających stosunkową wielkość 
stada trzody chlewnej w każdym państwie 
członkowskim, jest niższa niż 103 % ceny 
referencyjnej i prawdopodobnie utrzyma 
się na tym poziomie.

Or. fr
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Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) dla wieprzowiny, 0 ton dla każdego 
okresu, o którym mowa w art. 11 lit. a).

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli przywrócona ma zostać interwencja w odniesieniu do wieprzowiny, należy ustalić ją na 
poziomie 0, dzięki czemu będzie ona pełniła rolę zabezpieczenia i nie będzie miała wpływu na 
budżet w normalnych warunkach panujących w sektorze.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Część II tytuł I rozdział I sekcja II 
podsekcja III otrzymuje brzmienie:

skreślony

„Podsekcja III
Ceny interwencyjne

Artykuł 18
Ceny interwencyjne

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 
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interwencji mogą zostać ustalone dla 
danego państwa członkowskiego albo 
danego regionu państwa członkowskiego 
na podstawie notowanych średnich cen 
rynkowych
2. Ceny interwencyjne określone zgodnie z 
ust. 1 nie są wyższe:
a) dla zbóż, niż odpowiednie ceny 
referencyjne;
b) dla wołowiny, niż średnia cena 
rynkowa notowana w danym państwie 
członkowskim albo regionie danego 
państwa członkowskiego podwyższona o 
kwotę określaną przez Komisję na 
podstawie obiektywnych kryteriów;
c) dla masła, niż 90 % ceny referencyjnej;

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

3. Cena interwencyjna cukru wynosi 80% 
ceny referencyjnej ustalonej na rok 
gospodarczy następujący po roku 
gospodarczym, w którym złożono ofertę 
sprzedaży. Jeżeli jednak jakość cukru 
oferowanego agencji płatniczej różni się 
od jakości standardowej, o której mowa w 
załączniku IV pkt B, dla której ustalono 
cenę referencyjną, cena interwencyjna 
zostaje stosownie podwyższona albo 
obniżona.”

Or. fr

Uzasadnienie

Powszechny system procedur przetargowych mógłby mieć niepożądany wpływ na ceny i 
pociągać za sobą istotne negatywne skutki. 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 6 – litera a – punkt -i (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- i) litera c) otrzymuje brzmienie:

„c) świeżego lub schłodzonego mięsa z 
bydła w wieku maksymalnie 12 miesięcy 
zgodnie z definicją i klasyfikacją 
zawartymi w załączniku XIa oraz z bydła 
dorosłego w postaci tusz, półtusz, ćwierci 
kompensowanych, ćwierci przednich lub 
ćwierci tylnych, sklasyfikowanych na 
podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji 
tusz bydła dorosłego określonej w art. 42 
ust. 1;”

Or. fr

Uzasadnienie

Cielęcina nie kwalifikuje się do prywatnego przechowywania, mimo że narażona jest na takie 
same problemy, jak inne rodzaje mięsa. W zakresie, w jakim mięso to poddane jest 
identyfikacji i zapewnione jest śledzenie jego pochodzenia, wyłączenie cielęciny nie jest już 
uzasadnione.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 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, 

„a) wymogów i warunków, które mają 
spełniać produkty – a w przypadku 
wieprzowiny również wykazu produktów 
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. 
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opakowania, w tym oznakowania, 
maksymalnego wieku, konserwowania, 
stanu produktów, do których odnosi się 
cena interwencyjna, długości okresu 
prywatnego przechowywania;” 

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;” 

Or. fr

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) Skreśla się art. 44. skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy te okazały się bardzo skuteczne w sytuacjach niszczycielskich klęsk, takich jak 
wystąpienie pryszczycy w 2001 r. Mimo to Komisja zamierza skreślić te przepisy i uzasadnia 
to wprowadzeniem funduszy wspólnego inwestowania dotyczących chorób zwierząt i roślin. 
Są to środki uzupełniające, jednak odmienne od dotychczasowych. Z myślą o możliwości 
pojawienia się nowych, złośliwych chorób zwierzęcych, takich jak choroba niebieskiego 
języka, należy zachować art. 44.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 12 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: skreślony
„1. W przypadku nadzwyczajnych 
środków wspierania, o których mowa w 
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art. 45, Wspólnota zapewnia częściowe 
finansowanie odpowiadające 50 % 
wydatków poniesionych przez państwa 
członkowskie.”

Or. fr

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 14 a (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 ustęp 3a w 
następującym brzmieniu:
„3a. Ogólne dochody pochodzące z 
płatności związanych z dodatkową opłatą 
na rzecz UE oraz oszczędności związane 
ze zniesieniem środków rynkowych w 
obszarze mleka powinny zasilić fundusz 
na rzecz wspierania procesu 
restrukturyzacji sektora przetworów 
mlecznych UE. 
Środki finansowane w ramach artykułu 
68 [Przepisy ogólne] rozporządzenia (WE) 
nr [...]/2008 [nowe rozporządzenie w 
sprawie płatności bezpośrednich] nie są 
finansowane w ramach tego systemu.”

Or. en

Uzasadnienie

Sektor przetworów mlecznych jest wrażliwym sektorem. Środki finansowe zgromadzone przez 
ten sektor i w jego ramach powinny być wykorzystane celem wprowadzenia usprawnień w tym 
sektorze i celem jego restrukturyzacji. 
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 17
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja I – podsekcja I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17) W części II tytuł I rozdział IV sekcja I 
skreśla się podsekcję I.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z powodów wyjaśnionych w ramach poprawek do rozporządzenia 1782/2003 nie należy 
usuwać tych dopłat. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 18 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 91 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18a) W art. 91 ust. 1, akapit drugi 
otrzymuje brzmienie:
„W latach gospodarczych 2008/2010 -
2012/2013 pomoc jest również 
przyznawana na tych samych warunkach 
na przetwórstwo słomy lnu i konopi 
uprawianych na krótkie włókno lniane i 
włókno konopne.”

Or. fr

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 19
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 92 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. Pomoc z tytułu przetwórstwa określona 
w art. 91 dla długiego włókna lnianego 
wynosi: 

„1. Pomoc z tytułu przetwórstwa określona 
w art. 91 dla długiego włókna lnianego 
wynosi:

a) 200 EUR na lata gospodarcze 
2009/2010 oraz 2010/2011; oraz

a) w przypadku długiego włókna lnianego: 
160 EUR za tonę w latach gospodarczych 
od 2009/2010 do 2012/13;

b) 100 EUR na lata gospodarcze 
2011/2012 i 2012/2013;”.

b) w przypadku krótkiego włókna 
lnianego i konopnego zawierającego nie 
więcej niż 7,5 % zanieczyszczeń i łusek: 90 
EUR za tonę w latach gospodarczych od 
2009/2010 do 2012/2013.
Państwo członkowskie może jednak 
również, w odniesieniu do tradycyjnych 
rynków zbytu, podjąć decyzję o przyznaniu 
pomocy:
a) w odniesieniu do krótkiego włókna 
lnianego zawierającego między 7,5 % a 
15 % zanieczyszczeń i łusek;
b) w odniesieniu do włókna konopnego 
zawierającego między 7,5 % a 25 % 
zanieczyszczeń i łusek.
W przypadkach przewidzianych w 
akapicie drugim państwa członkowskie 
przyznają pomoc na podstawie ilości, 
która nie przekracza ilości 
wyprodukowanej, przy zawartości 
zanieczyszczeń i łusek wynoszącej 7,5%.”

Or. fr

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 20 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 94 – ustęp 1 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20 a) Art. 94 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Ustanawia się maksymalną ilość 
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gwarantowaną krótkiego włókna lnianego 
i włókna konopnego wynoszącą 147 265 
ton na każdy rok gospodarczy od 
2009/2010 do 2012/2013, która może 
zostać objęta pomocą. Ilość ta jest 
rozdzielana między niektóre państwa 
członkowskie jako krajowe ilości 
gwarantowane zgodnie z pkt A.II. 
załącznika XI.”

Or. fr

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 20 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 94 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20 b) Art. 94a otrzymuje brzmienie:
„W latach gospodarczych od 2009/2010 
do 2012/2013 upoważnionemu głównemu 
przetwórcy przyznaje się pomoc 
dodatkową w odniesieniu do obszarów 
upraw lnu w strefach I i II, zgodnie z pkt 
A.III. załącznika XI, i których produkcja 
słomy była objęta:

a) umową kupna/sprzedaży lub 
zobowiązaniem, zgodnie z art. 91 ust. 1; 
oraz

b) pomocą z tytułu przetwarzania na 
długie włókno.

Kwota pomocy dodatkowej wynosi 120 
EUR/ha w strefie I i 50 EUR/ha w strefie 
II.”

Or. fr



PR\727830PL.doc 25/37 PE407.828v01-00

PL

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 24
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 101

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24) Skreśla się art. 101. 24) Art. 101 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 101

Pomoc z tytułu zakupu przetworów 
mlecznych przez organizacje o celu 

niezarobkowym

W przypadku powstania nadwyżek 
przetworów mlecznych lub zaistnienia 
możliwości powstania takich nadwyżek, 
Komisja może podjąć decyzję o przyznaniu 
– na warunkach, które sama określi –
dopłat umożliwiających zakup śmietany, 
masła i masła skoncentrowanego po 
obniżonych cenach przez organizacje i 
stowarzyszenia o celu niezarobkowym.”

Or. fr

Uzasadnienie

Można zgodzić się z likwidacją dopłat do wykorzystania handlowego, ale ze względów 
społecznych należy utrzymać pomoc dla stowarzyszeń o celu niezarobkowym. 

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 26 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 104 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26 a) Art. 104 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz jest finansowany na lata 
kalendarzowe 2010, 2011 i 2012, zgodnie 
z art. [...] [Pomoc w odniesieniu do 
tytoniu] rozporządzenia (WE) nr [...]/2008 
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[nowe rozporządzenia dotyczące płatności 
bezpośrednich].”

Or. fr

Uzasadnienie

Jest to wynik poprawki do rozporządzenia dotyczącego płatności bezpośrednich przyjętej 
przez Parlament Europejski w głosowaniu w maju br.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 27 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Rozdział IV a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27 a) W części II tytuł I dodaje się rozdział 
IVa w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ IVa

Zarządzanie ryzykiem

Sekcja I

Ubezpieczenie upraw

Artykuł 112 a

Ubezpieczenie upraw

1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
wkład finansowy na wypłatę premii z 
tytułu ubezpieczenia upraw od strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi.
Do celów niniejszego artykułu 
„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do klęsk żywiołowych, 
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 
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najwyższej i najniższej.
2. Wkład wynosi 60 % premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw należnej 
indywidualnie lub zbiorowo – jeżeli 
umowa ubezpieczenia została podpisana 
przez organizację producentów. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
zwiększeniu wkładu finansowego do 70 % 
uwzględniając sytuację klimatyczną lub 
sytuację danego sektora.
Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
kwotę premii kwalifikującej się do wkładu 
finansowego przez zastosowanie 
odpowiednich pułapów.

3. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia 
upraw zostaje przyznane jedynie w 
przypadku gdy niekorzystne zjawiska 
klimatyczne zostały formalnie za takie 
uznane przez właściwe organy danego 
państwa członkowskiego. 
4. 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.
5. Wkład finansowy jest wypłacany 
bezpośrednio danemu rolnikowi lub, w 
razie konieczności, organizacji 
producentów, która podpisała umowę i to 
w zależności od liczby jej członków.
6. Wydatki państw członkowskich z tytułu 
przyznawania wkładu finansowego są 
współfinansowane przez Wspólnotę z 
funduszy, o których mowa w art. [...] 
[Pomoc w ramach jednolitej wspólnej 
organizacji rynków] rozporządzenia (WE) 
nr [...]/2008 [nowe rozporządzenie 
dotyczące płatności bezpośrednich] w 
wymiarze 40 % kwalifikującej się kwoty 
premii, ustalonej zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu. 
Niemniej w przypadku nowych państw 
członkowskich pułap, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, wynosi 70 %.
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Pierwszy akapit nie narusza uprawnień 
państw członkowskich do pokrycia w pełni 
lub w części ich udziału w finansowaniu 
wkładu finansowego za pośrednictwem 
obowiązkowych systemów wspólnej 
odpowiedzialności we właściwych 
sektorach.
7. Wkład finansowy nie może stanowić 
bariery w funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego w zakresie usług 
ubezpieczeniowych. Wkład finansowy nie 
ogranicza się do ubezpieczenia 
zapewnianego przez jedną tylko firmę 
ubezpieczeniową lub grupę firm lub do 
ubezpieczenia uzależnionego od warunku, 
że umowa ubezpieczenia ma być zawarta z 
firmą założoną w danym państwie 
członkowskim.

Sekcja II

Fundusze wspólnego finansowania 
dotyczące chorób zwierząt i roślin

Artykuł 112 b

Fundusze wspólnego finansowania 
dotyczące chorób zwierząt i roślin

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć wypłatę rekompensaty 
finansowej na rzecz rolników z tytułu strat 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin poprzez wkład 
finansowy do funduszy wspólnego 
inwestowania. Fundusze te mogą być 
zarządzane przez organizacje 
producentów i/lub organizacje 
międzybranżowe na warunkach 
określonych w art. 122 i 123.
2. Do celów niniejszego artykułu:

a) „fundusz wspólnego inwestowania” 
oznacza system akredytowany przez 
państwo członkowskie zgodnie z prawem 
krajowym, który umożliwia 
stowarzyszonym rolnikom ubezpieczanie 
się na wypadek strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin; rolnikom, którzy 
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ponieśli straty przyznawane są 
rekompensaty finansowe; 
b) „straty gospodarcze” oznaczają 
wszelkie dodatkowe koszty poniesione 
przez rolnika w wyniku podjęcia 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 i przepisami 
wynikającymi z zastosowania wszelkich 
innych środków zdrowotnych, 
weterynaryjnych i fitosanitarnych.
3. Z funduszy wspólnego finansowania 
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.
Żaden początkowy kapitał podstawowy nie 
jest 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 rynkowych 
pożyczek zaciągniętych przez fundusz 
wspólnego inwestowania w celu wypłaty 
rekompensaty finansowej rolnikom;
c) kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania z jego kapitału 
podstawowego, jako finansowa 
rekompensata dla rolników.
Minimalny i maksymalny okres 
zaciągania pożyczek rynkowych 
kwalifikujących się do przyznania wkładu 
finansowego określany jest przez Komisję 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
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195 ust. 1.
W przypadku gdy wkład finansowy 
wypłacany jest zgodnie akapitem 
pierwszym lit. c) wkład finansowy z 
funduszy publicznych podlega takiemu 
samemu harmonogramowi, jaki 
obowiązuje w przypadku pożyczek 
rynkowych zaciąganych na minimalny 
okres.
5. Żaden wkład finansowy nie przekracza 
60 % kosztów, o których mowa w ust. 4. 
Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o zwiększeniu wkładu 
finansowego do 70 % uwzględniając 
sytuację danego sektora. 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 funduszu;

b) odpowiednich pułapów jednostkowych.

6. Wydatki państw członkowskich z tytułu 
przyznawania wkładu finansowego są 
współfinansowane przez Wspólnotę z 
funduszy, o których mowa w art. [...] 
[Pomoc w ramach jednolitej wspólnej 
organizacji rynków] rozporządzenia (WE) 
nr [...]/2008 [nowe rozporządzenie 
dotyczące płatności bezpośrednich] w 
wymiarze 40 % kwalifikującej się kwoty 
premii, ustalonej zgodnie z ust. 4.
Niemniej w przypadku nowych państw 
członkowskich pułap, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, wynosi 70 %.
Pierwszy akapit nie narusza uprawnień 
państw członkowskich do pokrycia w pełni 
lub w części ich udziału w finansowaniu 
wkładu finansowego za pośrednictwem 
obowiązkowych systemów wspólnej 
odpowiedzialności we właściwych 
sektorach.
7. Państwa członkowskie ustanawiają 
zasady tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, 
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zwłaszcza w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat finansowych w 
sytuacji kryzysowej lub w zakresie 
administrowania i kontroli tych zasad.
8. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji roczne sprawozdanie z wdrażania 
postanowień niniejszego artykułu. 
Format, treść, częstotliwość i terminy 
dotyczące tego sprawozdania ustanawiane 
są przez Komisję zgodnie z procedurą 
określoną w art. 195 ust. 1.

Or. fr

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 28 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 122 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28 a) Art. 122 lit. c) otrzymuje brzmienie:
c) dążą do realizacji szczegółowego celu, 
który może w szczególności obejmować, 
lub, w odniesieniu do sektora owoców i 
warzyw, który obejmuje jeden z 
następujących celów:
i) zapewnienie zapobiegawczego 
zarządzania ryzykiem poprzez 
zagwarantowanie, że produkcja jest 
planowana i dostosowana do popytu, 
zwłaszcza w odniesieniu do ilości i 
jakości;
ii) poprawa organizacji podaży produktów 
rolnych;
(iii) koncentracja dostaw i umieszczanie 
na rynku produktów wytwarzanych przez 
producentów stowarzyszonych;
iv) optymalizacja kosztów produkcji i 
stabilizowanie cen producentów.

Or. fr



PE407.828v01-00 32/37 PR\727830PL.doc

PL

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 29 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 123 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29 a) Art. 123 ust. 1 lit. c) otrzymuje 
brzmienie:
c) dążą do realizacji szczegółowego celu, 
który może w szczególności odnosić się 
do:
i) zapewnienia zapobiegawczego 
zarządzania ryzykiem poprzez poprawę 
znajomości rynków, w szczególności dzięki 
analizie statystycznej podaży i popytu oraz 
stworzeniu baz danych dostępnych dla 
zainteresowanych podmiotów; 
ii) koncentracji oraz koordynowania 
dostaw i wprowadzania na rynek 
produktów wytwarzanych przez 
producentów stowarzyszonych, określając 
i sprzyjając w szczególności systemom 
umownym;
(iii) wspólnego dostosowania produkcji i 
przetwórstwa do wymagań rynku oraz 
ulepszenia produktu;
iv) wspierania racjonalizacji i ulepszania 
produkcji oraz przetwórstwa;
v) zapewnienia wymiany i obiegu 
informacji między wszystkimi podmiotami 
w danym sektorze, w szczególności 
poprzez transfer wiedzy w zakresie 
wyborów technicznych (zbiorowych lub 
indywidualnych), które mogą zmniejszyć 
ryzyko;
vii) prowadzenia badań nad 
zrównoważonymi metodami produkcji i 
rozwojem sytuacji rynkowej;
viii) sprzyjania innowacjom jakościowym i 
bezpieczeństwu produktów;
ix) sprzyjania ochronie środowiska, w 
szczególności poprzez zbiórkę tworzyw 
sztucznych używanych w rolnictwie 
(plandeki, folie rolnicze) lub odpadów 
weterynaryjnych, zarządzanie ściekami 
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hodowlanymi lub też wdrożenie strategii 
przystosowania do zmian klimatycznych;
x) zapewnienia publikowania informacji o 
programie i jego promocji;
xi) promowania lepszej znajomości 
zawodów w danym sektorze.

Or. fr

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 29 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 123 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29 b) W art. 123 dodaje się ust. 3a w 
brzmieniu:
„3a. Państwa członkowskie mogą także 
uznać organizacje międzybranżowe 
powołane z inicjatywy wszystkich bądź 
części organizacji lub stowarzyszeń 
będących ich członkami pochodzących z 
jakiegokolwiek sektora, o którym mowa w 
art. 1, z wyjątkiem sektorów wskazanych 
w lit. a) pierwszego akapitu, na 
warunkach określonych w lit. b) i c) tego 
akapitu.”

Or. fr

Uzasadnienie
Ustrukturyzowanie podaży produktów rolnych opierało się zawsze na narzędziach regulacji 
rynku. Z drugiej strony organizacja produkcji i rozwój stosunków w obrębie sektorów uległy 
różnym przemianom w zależności od danego państwa członkowskiego i/lub produktów. Aby 
państwa członkowskie mogły uznać organizacje producentów we wszystkich sektorach, 
zdaniem Komisji należy rozszerzyć ten zakres na organizacje międzybranżowe.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 30 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 162 – ustęp 1 – litera a – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30 a) W art. 162 ust. 1 lit. a) skreśla się 
punkt i). *
* W związku z tym należy odpowiednio 
dostosować artykuły i załączniki 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Or. fr

Uzasadnienie

Refundacje wywozowe UE były zawsze przedmiotem poważnych krytyk ze strony krajów 
rozwijających się. W obecnej koniunkturze właściwe wydaje się zniesienie refundacji 
wywozowych dla zbóż i ryżu, tym bardziej, że Komisja przewidziała już, w ramach negocjacji 
z Doha, propozycję ich zniesienia.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 30 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 162 – ustęp 1 – litera a – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30 b) W art. 162 ust. 1 lit. a) skreśla się 
punkt ii). *
* W związku z tym należy odpowiednio 
dostosować artykuły i załączniki 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Or. fr

Uzasadnienie
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Refundacje wywozowe UE były zawsze przedmiotem poważnych krytyk ze strony krajów 
rozwijających się. W obecnej koniunkturze właściwe wydaje się zniesienie refundacji 
wywozowych dla zbóż i ryżu, tym bardziej, że Komisja przewidziała już, w ramach negocjacji 
z Doha, propozycję ich zniesienia.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 32
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 184

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(5) Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
do dnia 30 czerwca 2011 r. – w sprawie
warunków stopniowego wycofywania 
systemu kwot mlecznych, w tym w 
szczególności możliwych dalszych 
podwyższeń kwot albo możliwych redukcji 
dodatkowych opłat.”

„(5) Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
do dnia 31 grudnia 2010 r. – w sprawie 
sytuacji na rynku mleka. W razie potrzeby 
sprawozdaniu towarzyszą odpowiednie 
wnioski.”

Or. en

Uzasadnienie
Proponuje się zobowiązanie Komisji do przedłożenia sprawozdania we wcześniejszym 
terminie. Sprawozdawca zgadza się z proponowanym podwyższeniem kwot mlecznych o 1% 
na lata gospodarcze 2009/2010 oraz 2010/2011, ale pragnie ocenić sytuację rynkową w 
odniesieniu do kolejnych lat kwotowych, ponieważ rynek mleka ulega szybkim przemianom.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję
Państwo 

członkowskie 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Belgia 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Bułgaria 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Republika Czeska 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Dania 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Niemcy 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Estonia 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Irlandia 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
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Grecja 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Hiszpania 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Francja 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Włochy 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Cypr 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Łotwa 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Litwa 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Luksemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
Węgry 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Niderlandy 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Austria 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Polska 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Portugalia 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Rumunia 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Słowenia 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Słowacja 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Finlandia 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Szwecja 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Zjednoczone 
Królestwo 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

Poprawka Parlamentu
Państwo 

członkowskie 2008/09 2009/10 2010/11

Belgia 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
Bułgaria 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
Republika Czeska 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
Dania 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Niemcy 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
Estonia 659 295,360 665 888,314 672 547,197
Irlandia 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
Grecja 836 923,260 845 292,493 853 745,418
Hiszpania 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
Francja 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
Włochy 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Cypr 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Łotwa 743 220,960 750 653,170 758 159,701
Litwa 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Luksemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448
Węgry 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366
Niderlandy 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
Austria 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Polska 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
Portugalia 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
Rumunia 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Słowenia 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Słowacja 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Finlandia 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
Szwecja 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
Zjednoczone 
Królestwo 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836
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Or. en

Uzasadnienie
Załącznik I obejmuje krajowe kwoty mleczne: ilości (w tonach) na państwo członkowskie.
Załącznik I jest powiązany z art. 4 ust. 14 niniejszego rozporządzenia oraz art. 55 ust. 1 i art. 
65 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Sprawozdawca proponuje, dodatkowo w stosunku do 
uzgodnionego podwyższenia o 2% na rok 2008/09, poparcie podwyższenia o 1% kwoty 
mlecznej na lata gospodarcze 2009/10 oraz 2010/11. Sprawozdawca pragnie ocenić sytuację 
rynkową w odniesieniu do kolejnych lat kwotowych, ponieważ rynek mleka ulega szybkim 
przemianom.
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