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Poprawka 75
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Marielle De Sarnez, 
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 42 akapit pierwszy i art. 43 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 42 akapit pierwszy, art. 43 ust. 2 oraz 
art. 349,

Or. fr

Poprawka 76
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Należy określić treść programów 
szczególnych opcji na rzecz regionów 
oddalonych i wyspiarskich (zwanych dalej 
„programami POSEI”), które zgodnie z 
zasadą pomocniczości muszą zostać 
ustanowione przez zainteresowane państwa 
członkowskie na najwłaściwszym szczeblu 
geograficznym i przedstawione do 
zatwierdzenia Komisji przez państwa 
członkowskie.

(3) Należy określić treść programów 
szczególnych opcji na rzecz regionów 
oddalonych i wyspiarskich (zwanych dalej 
„programami POSEI”), które zgodnie z 
zasadą pomocniczości muszą zostać 
ustanowione przez zainteresowane państwa 
członkowskie na najwłaściwszym szczeblu 
geograficznym i przedstawione do 
zatwierdzenia Komisji przez państwa 
członkowskie po wewnętrznych 
konsultacjach z regionalnymi komisjami 
monitorującymi.

Or. pt

Poprawka 77
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby nie utrudniać realizacji celów 
wspieranych w ramach programów 
POSEI, Komisja powinna przeprowadzić 
oceny wpływu w przypadku każdego 
negocjowanego międzynarodowego 
porozumienia handlowego, które może 
zagrażać dziedzinom rolnictwa 
wspieranym w ramach programów 
POSEI. Po przeprowadzeniu tych ocen 
wpływu lub wstępnych ocen możliwych 
konsekwencji, Komisja przekazuje je 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
obieralnym władzom departamentalnym 
lub regionalnym regionów najbardziej 
oddalonych przed zawarciem 
wspomnianych porozumień 
międzynarodowych.

Or. fr

Poprawka 78
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości i w 
duchu elastyczności, które stanowią 
podstawę podejścia do programowania 
przyjętego w przypadku systemu na rzecz 
regionów najbardziej oddalonych, organy 
wyznaczone przez państwo członkowskie 
mogą proponować zmiany programu w 
celu dostosowania go do sytuacji regionów 
najbardziej oddalonych. W tym samym 
duchu procedurę zmiany programów 
należy dostosować pod względem 
celowości każdego rodzaju zmian.

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości i w 
duchu elastyczności, które stanowią 
podstawę podejścia do programowania 
przyjętego w przypadku systemu na rzecz 
regionów najbardziej oddalonych, organy 
wyznaczone przez państwo członkowskie 
mogą proponować zmiany programu, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami 
na forum regionalnych komisji 
monitorujących, w celu dostosowania go 
do sytuacji regionów najbardziej 
oddalonych. W tym samym duchu 
procedurę zmiany programów należy 
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dostosować pod względem celowości 
każdego rodzaju zmian.

Or. pt

Poprawka 79
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby skutecznie zrealizować cel 
polegający na obniżeniu cen w regionach 
najbardziej oddalonych oraz złagodzeniu 
dodatkowych kosztów wynikających z 
najbardziej oddalonego położenia przy 
równoczesnym utrzymaniu 
konkurencyjności produktów Unii 
Europejskiej, należy przyznać pomoc na 
rzecz dostaw produktów unijnych do tych 
regionów najbardziej oddalonych. Pomoc 
ta powinna uwzględniać dodatkowe koszty
transportu do regionów najbardziej 
oddalonych oraz ceny stosowane przy 
wywozie do państw trzecich, a w 
przypadku środków produkcji rolnej lub 
produktów przeznaczonych dla 
przetwórstwa – inne dodatkowe koszty 
wynikające z najbardziej oddalonego 
położenia, w szczególności z 
wyspiarskiego charakteru i małej 
powierzchni.

(8) Aby skutecznie zrealizować cel 
polegający na obniżeniu cen w regionach 
najbardziej oddalonych oraz złagodzeniu 
dodatkowych kosztów wynikających z 
najbardziej oddalonego położenia przy 
równoczesnym utrzymaniu 
konkurencyjności produkcji w regionach 
najbardziej oddalonych, należy przyznać 
pomoc na rzecz dostaw produktów do tych 
regionów najbardziej oddalonych. Pomoc 
ta powinna uwzględniać dodatkowe koszty
związane z transportem tych produktów do 
regionów najbardziej oddalonych oraz 
ceny stosowane przy wywozie do państw 
trzecich, a w przypadku środków produkcji 
rolnej lub produktów przeznaczonych dla 
przetwórstwa – inne dodatkowe koszty 
wynikające z najbardziej oddalonego 
położenia, w szczególności z 
wyspiarskiego charakteru i małej 
powierzchni.

Or. fr

Poprawka 80
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby skutecznie zrealizować cel
polegający na obniżeniu cen w regionach 
najbardziej oddalonych oraz złagodzeniu 
dodatkowych kosztów wynikających z 
najbardziej oddalonego położenia przy 
równoczesnym utrzymaniu 
konkurencyjności produktów Unii 
Europejskiej, należy przyznać pomoc na 
rzecz dostaw produktów unijnych do tych 
regionów najbardziej oddalonych. Pomoc 
ta powinna uwzględniać dodatkowe koszty 
transportu do regionów najbardziej 
oddalonych oraz ceny stosowane przy 
wywozie do państw trzecich, a w 
przypadku środków produkcji rolnej lub 
produktów przeznaczonych dla 
przetwórstwa – inne dodatkowe koszty 
wynikające z najbardziej oddalonego 
położenia, w szczególności z 
wyspiarskiego charakteru i małej 
powierzchni.

(8) Aby skutecznie zrealizować cel 
polegający na obniżeniu cen w regionach 
najbardziej oddalonych oraz złagodzeniu 
dodatkowych kosztów wynikających z 
najbardziej oddalonego położenia przy 
równoczesnym utrzymaniu 
konkurencyjności produktów Unii 
Europejskiej, należy przyznać pomoc na 
rzecz dostaw produktów unijnych do tych 
regionów najbardziej oddalonych. Pomoc 
ta powinna uwzględniać dodatkowe koszty 
transportu do regionów najbardziej 
oddalonych oraz ceny stosowane przy 
wywozie do państw trzecich, a w 
przypadku środków produkcji rolnej lub 
produktów przeznaczonych dla 
przetwórstwa – inne dodatkowe koszty 
wynikające z najbardziej oddalonego 
położenia, w szczególności z 
wyspiarskiego charakteru, małej 
powierzchni, urozmaiconej rzeźby terenu, 
niekorzystnego klimatu i rozproszenia 
wysp.

Or. pt

Poprawka 81
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Dywersyfikacja pożądana ze względu 
na realia panujące w regionach 
najbardziej oddalonych jest czasami 
trudno osiągalna.

Or. pt
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Poprawka 82
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu uniknięcia spekulacji, które 
mogłyby zaszkodzić odbiorcom końcowym 
w regionach najbardziej oddalonych, 
należy doprecyzować, że jedynie produkty 
o solidnej, właściwej jakości handlowej 
mogą zostać objęte szczególnym systemem 
dostaw.

(9) W celu uniknięcia spekulacji, które 
mogłyby zaszkodzić odbiorcom końcowym 
w regionach najbardziej oddalonych, 
należy doprecyzować, że jedynie produkty 
o solidnej, właściwej jakości handlowej 
mogą zostać objęte szczególnym systemem 
dostaw, z zastrzeżeniem że stworzono 
równoważne warunki dla odbiorów 
końcowych.

Or. lt

Poprawka 83
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Jeśli chodzi o zaopatrzenie Azorów, 
Madery i Wysp Kanaryjskich w cukier 
pozakwotowy, należy nadal stosować 
system zwolnień z ceł przywozowych.
Należy również zezwolić Azorom na 
korzystanie ze zwolnień z ceł 
przywozowych w przypadku surowego 
cukru trzcinowego w granicach odnośnej 
prognozy bilansu dostaw.

(15) Jeśli chodzi o zaopatrzenie Azorów, 
Madery i Wysp Kanaryjskich w cukier 
pozakwotowy, należy nadal stosować 
system zwolnień z ceł przywozowych.
Należy również zezwolić Azorom na 
korzystanie ze zwolnień z ceł 
przywozowych w przypadku surowego 
cukru trzcinowego w granicach do 
maksymalnie 5% w stosunku do przywozu 
w roku poprzednim.

Or. lt

Poprawka 84
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W związku z tym, że ryż jest 
podstawowym elementem żywienia na 
Reunion, gdzie nie produkuje się jego
wystarczających ilości, aby zaspokoić 
miejscowe zapotrzebowanie, należy 
utrzymać zwolnienia z wszelkich ceł 
przywozowych na ten produkt na Reunion.

(17) W związku z tym, że ryż jest 
podstawowym elementem żywienia na 
Reunion, że od wielu lat działają tam 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
przetwórstwem i polerowaniem ryżu oraz 
że na Reunion nie produkuje się 
wystarczających ilości ryżu, aby zaspokoić 
miejscowe zapotrzebowanie, należy 
utrzymać zwolnienia z wszelkich ceł 
przywozowych na ten produkt na Reunion.

Or. fr

Poprawka 85
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Polityka Unii na rzecz produkcji 
lokalnej w regionach najbardziej 
oddalonych dotyczyła wielu produktów i 
obejmowała wiele środków wspierających 
ich wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu 
oraz przetwarzanie. Środki te okazały się 
skuteczne i dzięki nim zapewniono 
kontynuację i rozwój działalności rolniczej.
Unia powinna nadal wspierać te rodzaje 
produkcji, które stanowią zasadniczy 
czynnik równowagi środowiskowej, 
społecznej i gospodarczej regionów 
najbardziej oddalonych. Doświadczenie 
wykazało, że podobnie jak w przypadku 
polityki rozwoju obszarów wiejskich, 
zacieśnienie partnerstwa z samorządem 
terytorialnym może pozwolić na 
skuteczniejsze zaradzenie specyficznym 
problemom tych regionów. Należy zatem 
nadal wspierać produkcję lokalną za 

(18) Polityka Unii na rzecz produkcji 
lokalnej w regionach najbardziej 
oddalonych dotyczyła wielu produktów i 
obejmowała wiele środków wspierających 
ich wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu 
oraz przetwarzanie. Środki te okazały się 
skuteczne i dzięki nim zapewniono 
kontynuację i rozwój działalności rolniczej.
Unia powinna nadal wspierać te rodzaje 
produkcji, które stanowią zasadniczy 
czynnik równowagi środowiskowej, 
społecznej i gospodarczej regionów 
najbardziej oddalonych. Doświadczenie 
wykazało, że podobnie jak w przypadku 
polityki rozwoju obszarów wiejskich, 
zacieśnienie partnerstwa z samorządem 
terytorialnym może pozwolić na 
skuteczniejsze zaradzenie specyficznym 
problemom tych regionów. Należy zatem 
nadal wspierać produkcję lokalną za 
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pośrednictwem programów POSEI. pośrednictwem programów POSEI oraz 
finansowania przyznawanego w ramach 
funduszy strukturalnych i funduszy 
rolniczych (Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Or. lt

Poprawka 86
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu wspierania wprowadzania do 
obrotu produktów regionów najbardziej 
oddalonych należy wprowadzić pomoc 
przeznaczoną na wprowadzanie tych 
produktów do obrotu poza regionem 
produkcji.

(19) W celu wspierania wprowadzania do 
obrotu produktów regionów najbardziej 
oddalonych należy wprowadzić pomoc 
przeznaczoną na wprowadzanie tych 
produktów do obrotu poza regionem 
produkcji, przy uwzględnieniu wysokich
kosztów dodatkowych wynikających ze 
znacznego oddalenia rynków 
konsumenckich i z konieczności 
dwukrotnego składowania, które stanowią 
główną niedogodność dla 
konkurencyjności na rynku wewnętrznym. 
Czynniki te uzasadniają konieczność 
zwiększenia puli środków finansowych na 
program POSEI.

Or. pt

Poprawka 87
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Należy zachęcać producentów rolnych 
z regionów najbardziej oddalonych do 

(22) Należy zachęcać producentów rolnych 
z regionów najbardziej oddalonych do 
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dostarczania produktów wysokiej jakości i 
wspomagać wprowadzanie tych produktów 
do obrotu. W tym celu przydatne może być 
stosowanie znaku graficznego 
ustanowionego przez Unię.

dostarczania produktów wysokiej jakości i 
wspomagać wprowadzanie tych produktów 
do obrotu. W tym celu przydatne może być 
stosowanie znaku graficznego 
ustanowionego przez Unię w powiązaniu z 
kampaniami promującymi ten znak w celu 
zagwarantowania większej empatii i 
lepszego rozpoznawania przez 
konsumentów produktów z regionów 
najbardziej oddalonych.

Or. pt

Poprawka 88
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) System dostaw i środki na rzecz 
produkcji lokalnej powinny być w miarę 
możliwości ukierunkowane na produkcję 
rolną wysokiej jakości i na innowacyjne 
produkty o dużej wartości dodanej, zdolne 
zaspokajać oczekiwania wymagających 
rynków i uzupełniać nisze rynkowe.

Or. pt

Poprawka 89
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Należy również uwzględnić 
dodatkowe koszty produkcji rolnej w 
regionach najbardziej oddalonych 
wynikające z niewielkich rozmiarów 
działek rolnych i z ich rozproszenia, w tym 
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zwiększone zużycie paliwa rolniczego nie 
tylko przez maszyny pociągowe, ale 
również przez inne urządzenia, 
wykorzystywane do transportu różnego 
rodzaju sprzętu rolniczego między 
gospodarstwami.

Or. pt

Poprawka 90
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Aby złagodzić szczególne 
ograniczenia produkcji rolnej w regionach 
najbardziej oddalonych związane z 
najbardziej oddalonym położeniem, w tym 
z oddaleniem, wyspiarskim charakterem, 
małą powierzchnią, ukształtowaniem 
terenu, klimatem i zależnością gospodarczą 
związaną z niewielką liczbą produktów, 
można przyznać odstępstwo od stałej 
polityki Komisji zabraniającej pomocy 
państwa na cele operacyjne w sektorze 
produkcji, przetwórstwa i wprowadzania 
do obrotu produktów rolnych, 
wymienionych w załączniku I do Traktatu.

(26) Aby złagodzić szczególne 
ograniczenia produkcji rolnej w regionach 
najbardziej oddalonych związane z 
najbardziej oddalonym położeniem, w tym 
z oddaleniem, wyspiarskim charakterem, 
małą powierzchnią, ukształtowaniem 
terenu, klimatem i zależnością gospodarczą 
związaną z niewielką liczbą produktów, 
można przyznać odstępstwo od stałej 
polityki Komisji zabraniającej pomocy 
państwa na cele operacyjne w sektorze 
produkcji, przetwórstwa i wprowadzania 
do obrotu produktów rolnych, 
wymienionych w załączniku I do Traktatu.
Produkcja rolna spełnia zasadniczą 
funkcję ożywiania obszarów wiejskich i 
utrzymywania na nich mieszkańców, gdyż 
na najbardziej oddalonych obszarach 
wiejskie w szczególnym stopniu występuje 
starzenie się populacji i niski poziom 
zaludnienia, a w niektórych strefach 
zupełne wyludnianie. 

Or. pt

Poprawka 91
Gabriel Mato Adrover
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Uprawy rolne w regionach najbardziej 
oddalonych są pod względem 
fitosanitarnym narażone na szczególne 
trudności wynikające z warunków 
klimatycznych oraz stosowania tam 
dotychczas niewystarczającej ilości 
środków zwalczania chorób roślin. W 
związku z tym należy wdrożyć programy 
zwalczania organizmów szkodliwych, z 
wykorzystaniem m.in. metod 
biologicznych, oraz określić udział 
finansowy Unii w realizacji tych 
programów.

(27) Uprawy rolne w regionach najbardziej 
oddalonych są pod względem 
fitosanitarnym narażone na szczególne 
trudności wynikające ze zwiększenia 
przywozu, warunków klimatycznych oraz 
stosowania tam dotychczas 
niewystarczającej ilości środków 
zwalczania chorób roślin. W związku z 
tym należy wdrożyć programy zwalczania 
organizmów szkodliwych oraz programy 
szkoleniowe w tym zakresie, włącznie z 
wykorzystaniem zrównoważonych i 
przyjaznych dla środowiska metod 
biologicznych, oraz określić udział 
finansowy Unii w realizacji tych 
programów.

Or. es

Poprawka 92
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Restrukturyzacja sektora 
mleczarskiego na Azorach nie została 
jeszcze zakończona. W celu uwzględnienia 
wysokiego stopnia uzależnienia Azorów od 
produkcji mleka w połączeniu z innymi 
ograniczeniami związanymi z ich 
najbardziej oddalonym położeniem oraz z 
brakiem opłacalnej produkcji alternatywnej 
konieczne jest utrzymanie odstępstw od 
niektórych przepisów rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 dotyczących opłat z 
tytułu nadwyżek mleka i produktów 
mleczarskich.

(29) Restrukturyzacja sektora 
mleczarskiego na Azorach nie została 
jeszcze zakończona. W celu uwzględnienia 
wysokiego stopnia uzależnienia Azorów od 
produkcji mleka w połączeniu z innymi 
ograniczeniami związanymi z ich 
najbardziej oddalonym położeniem oraz z 
brakiem opłacalnej produkcji alternatywnej 
konieczne jest utrzymanie odstępstw od 
niektórych przepisów rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 dotyczących opłat z 
tytułu nadwyżek mleka i produktów 
mleczarskich. W tym samym duchu, by 
umożliwić szybsze ożywienie strukturalne, 
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lepiej przygotowujące sektor do zniesienia 
systemu kwot mlecznych, uzasadnione jest 
uzupełnienie puli środków finansowych 
programu POSEI odpowiednio do 
działań, które mogą okazać się niezbędne 
na podstawie proponowanych w 
niniejszym rozporządzeniu badań 
przewidywalnych skutków zniesienia 
wspomnianego systemu.

Or. pt

Poprawka 93
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Decyzja o zniesieniu kwot 
mlecznych będzie miała wyjątkowo 
negatywne skutki dla sektora mleka i 
produktów mlecznych, których to skutków 
nie łagodzi propozycja Komisji dotycząca 
stosunków umownych. Aspekt ten, w 
połączeniu ze wzrostem kosztów 
czynników produkcji i z niestabilnością 
cen, znacznie obniża konkurencyjność, 
należy zatem na bieżąco oceniać 
negatywne skutki i wprowadzać 
szczególne środki kompensujące, 
podnosząc poziom środków finansowych 
w programach POSEI, by umożliwić 
zagwarantowanie trwałości sektora w 
regionach najbardziej oddalonych, w 
których on występuje.

Or. pt

Poprawka 94
Luís Paulo Alves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Ze względu na szczególny charakter 
produkcji mleka na Azorach, będącej 
główną siłą napędową gospodarki, 
stabilności społecznej, jakości środowiska 
i zagospodarowania przestrzennego, 
program POSEI, mający na celu 
dostosowanie wspólnej polityki rolnej do 
potrzeb regionów najbardziej oddalonych, 
jest najwłaściwszym instrumentem 
wprowadzania środków potencjalnie 
niezbędnych do utrzymania obecnego 
poziomu produkcji, wynikającego z 
przyznanych uprawnień.

Or. pt

Poprawka 95
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Wsparcie na rzecz produkcji mleka 
krowiego na Maderze i na Reunion okazało 
się niewystarczające do utrzymania 
równowagi między zaopatrzeniem 
wewnętrznym i zewnętrznym, szczególnie 
ze względu na poważne problemy 
strukturalne, z którymi boryka się ten 
sektor, i na jego niską zdolność 
pozytywnego reagowania na nowe warunki 
gospodarcze. W konsekwencji należy 
utrzymać zezwolenie na produkcję 
rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w 
proszku pochodzącego z Unii w celu 
osiągnięcia większego stopnia 
zaspokojenia potrzeb wynikających z 
konsumpcji lokalnej. W celu zapewnienia 

(30) Wsparcie na rzecz produkcji mleka 
krowiego na Maderze i na Reunion okazało 
się niewystarczające do utrzymania 
równowagi między zaopatrzeniem 
wewnętrznym i zewnętrznym, szczególnie 
ze względu na poważne problemy 
strukturalne, z którymi boryka się ten 
sektor, i na jego trudności w reagowaniu
na nowe warunki gospodarcze. W 
konsekwencji należy utrzymać zezwolenie 
na produkcję rekonstytuowanego mleka 
UHT z mleka w proszku pochodzącego z 
Unii w celu osiągnięcia większego stopnia 
zaspokojenia potrzeb wynikających z 
konsumpcji lokalnej, o ile środek ten nie 
zakłóca odbioru i rynku zbytu całości 
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właściwego informowania konsumenta 
należy nałożyć obowiązek wskazywania na 
etykiecie towarzyszącej produktowi przy 
sprzedaży metody produkcji 
rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w 
proszku.

lokalnej produkcji ani wysiłków na rzecz 
rozwijania tej produkcji i pod warunkiem 
dążenia do średnioterminowego celu, 
jakim dla Reunion jest osiągnięcie 
samowystarczalności w zakresie produkcji 
mleka. W celu zapewnienia właściwego 
informowania konsumenta należy nałożyć 
obowiązek wskazywania na etykiecie 
towarzyszącej produktowi przy sprzedaży 
metody produkcji rekonstytuowanego 
mleka UHT z mleka w proszku.
Stosowanie niniejszego postanowienia 
powinno być możliwe na Martynice, w 
Gujanie i na Gwadelupie, jeśli Francja 
wystosuje właściwy wniosek i uzasadni ten 
wniosek chęcią podmiotów lokalnych do 
czerpania z niego korzyści oraz ich 
zdolnością do rozwijania sektora 
mleczarskiego.

Or. fr

Poprawka 96
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) W celu zaspokojenia potrzeb 
lokalnej konsumpcji mleka na Maderze i 
na Wyspach Kanaryjskich, a także przy 
uwzględnieniu nadwyżki produkcji na 
Azorach, należy sprzyjać dynamice 
handlu między regionami najbardziej 
oddalonymi dzięki szczególnym środkom 
przyczyniającym się do ożywiania tych 
stosunków handlowych, zwłaszcza dzięki 
szlakom transportowym. Należy również 
zapewnić warunki niezbędne do 
sprawiedliwego i uczciwego handlu, 
zwłaszcza jeśli chodzi o wpływ systemu 
podatkowego na wymianę handlową.

Or. pt
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Poprawka 97
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Należy wspierać tradycyjną 
działalność w zakresie chowu zwierząt. W 
celu zaspokojenia potrzeb lokalnej 
konsumpcji na Maderze i na Wyspach 
Kanaryjskich należy zachęcać do 
przywozu młodych samców bydła, 
zwłaszcza z Azorów, by wspierać 
dynamikę handlu między regionami 
najbardziej oddalonymi. Należy również 
zapewnić warunki niezbędne do 
sprawiedliwego i uczciwego handlu, 
zwłaszcza jeśli chodzi o wpływ systemu 
podatkowego na wymianę handlową.

Or. pt

Poprawka 98
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Uprawa tytoniu ma od dawna duże 
znaczenie dla Wysp Kanaryjskich. Z 
gospodarczego punktu widzenia 
przetwórstwo tytoniu wciąż stanowi jeden 
z głównych rodzajów działalności 
przemysłowej regionu. Ze społecznego 
punktu widzenia uprawa tytoniu stwarza 
duże zapotrzebowanie na siłę roboczą i jest 
przedmiotem działalności małych 
gospodarstw rolnych. Uprawa ta nie jest 
jednak wystarczająco rentowna i zagrożona 
jest zanikiem. W chwili obecnej produkcja 

(34) Uprawa tytoniu ma duże historyczne 
znaczenie dla Wysp Kanaryjskich i 
Azorów. Z gospodarczego punktu widzenia 
przetwórstwo tytoniu wciąż stanowi jeden 
z głównych rodzajów działalności 
przemysłowej regionu. Ze społecznego 
punktu widzenia uprawa tytoniu stwarza 
duże zapotrzebowanie na siłę roboczą i jest 
przedmiotem działalności małych 
gospodarstw rolnych, umożliwiając– w 
przypadku Azorów – płodozmian, a tym 
samym unikanie monokultury i 
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tytoniu ogranicza się faktycznie do 
niewielkiego obszaru wyspy Palma, gdzie 
używany jest on do rzemieślniczego 
wyrobu cygar. Należy zatem zezwolić 
Hiszpanii na dalsze udzielanie pomocy, 
uzupełniającej pomoc Unii, w celu 
umożliwienia zachowania tej tradycyjnej 
uprawy oraz zależnej od niej działalności 
rzemieślniczej. Ponadto, aby utrzymać 
przemysłową produkcję wyrobów 
tytoniowych, należy utrzymać zwolnienie z 
opłat celnych za surowiec tytoniowy i 
tytoń przemysłowy przywożony na Wyspy 
Kanaryjskie w ramach limitu rocznego w 
wysokości 20 000 ton tytoniu wyrażonego 
jako ekwiwalent odżyłowanego surowca 
tytoniowego.

nadmiernego stosowania nawozów.
Uprawa ta nie jest jednak wystarczająco 
rentowna i zagrożona jest zanikiem. W 
chwili obecnej produkcja tytoniu ogranicza 
się faktycznie do niewielkiego obszaru 
wyspy La Palma należącej do Wysp 
Kanaryjskich, gdzie używany jest on do 
rzemieślniczego wyrobu cygar, oraz do 
wyspy São Miguel należącej do Azorów, 
gdzie służy on do produkcji cygar i 
cygaretek. Należy zatem zezwolić 
Hiszpanii i Portugalii na dalsze udzielanie 
pomocy, uzupełniającej pomoc Unii, w 
celu umożliwienia zachowania tej 
tradycyjnej uprawy oraz zależnej od niej 
działalności rzemieślniczej. Ponadto, aby 
utrzymać przemysłową produkcję 
wyrobów tytoniowych, należy utrzymać 
zwolnienie z opłat celnych za surowiec 
tytoniowy i tytoń przemysłowy 
przywożony na Wyspy Kanaryjskie i Azory 
w ramach limitu rocznego w wysokości 20 
000 ton tytoniu wyrażonego jako 
ekwiwalent odżyłowanego surowca 
tytoniowego.

Or. pt

Poprawka 99
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Pełna realizacja celów niniejszego 
rozporządzenia wymaga, by instrument 
ten mógł zapobiegać ewentualnym 
reperkusjom reformy wspólnej polityki 
rolnej po roku 2013, co zakłada 
selektywne i stopniowe stosowanie nowej 
WPR w regionach najbardziej oddalonych 
z uwzględnieniem ich specyfiki.

Or. pt
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Poprawka 100
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35b) Pełna realizacja celów niniejszego 
rozporządzenia wymaga, by instrument 
ten mógł w każdym momencie zapobiegać 
ewentualnym reperkusjom porozumień 
dwu- i wielostronnych, czemu ma służyć 
prowadzenie badania wpływu przed 
zawarciem porozumienia, a następnie 
wprowadzenie odpowiednich środków 
kompensujących.

Or. pt

Poprawka 101
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Od 2006 r. w niektórych regionach 
najbardziej oddalonych, w szczególności 
na Azorach i we francuskich 
departamentach zamorskich, 
zapotrzebowanie na produkty podstawowe 
wzrosło w wyniku wzrostu pogłowia i 
presji demograficznej. Należy zatem 
zwiększyć część budżetu, którą państwa 
członkowskie mogą wykorzystać na
potrzeby szczególnego systemu dostaw do 
przedmiotowych regionów.

(36) Od 2006 r. w niektórych regionach 
najbardziej oddalonych, w szczególności 
na Azorach i we francuskich 
departamentach zamorskich, 
zapotrzebowanie na produkty podstawowe 
wzrosło w wyniku wzrostu pogłowia i 
presji demograficznej. Należy zatem 
znacznie zwiększyć pulę środków 
finansowych na szczególny system dostaw, 
by nie zagrażać obecnej pomocy, 
niezbędnej dla miejscowej produkcji, 
która jest głównym przedmiotem 
programu POSEI.

Or. pt
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Poprawka 102
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymania i rozwijania działalności 
rolniczej regionów najbardziej 
oddalonych, w tym produkcji, 
przetwórstwa i wprowadzania do obrotu 
produktów lokalnych.

b) utrwalania i rozwijania zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju dziedzin 
służących dywersyfikacji produkcji 
zwierzęcej i roślinnej w regionach
najbardziej oddalonych, w tym produkcji, 
przetwórstwa i wprowadzania do obrotu 
produktów lokalnych, przy znacznym 
zwiększeniu samodzielnego zaopatrzenia 
populacji lokalnej, dzięki zwiększeniu 
produkcji lokalnej i ograniczeniu 
przywozu.

Or. fr

Poprawka 103
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymania i rozwijania działalności 
rolniczej regionów najbardziej oddalonych, 
w tym produkcji, przetwórstwa i 
wprowadzania do obrotu produktów 
lokalnych.

b) utrzymania i rozwijania działalności 
rolniczej regionów najbardziej oddalonych, 
w tym produkcji, przetwórstwa i 
wprowadzania do obrotu produktów 
lokalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o 
dodatkowe koszty transportu.

Or. pt

Poprawka 104
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
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Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) utrzymania rozwoju i wzmocnienia 
konkurencyjności tradycyjnych dziedzin 
rolnictwa w regionach najbardziej 
oddalonych, włącznie z produkcją, 
przetwórstwem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów lokalnych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwego podziału dochodów 
generowanych przez produkty i surowce 
wytwarzane przez dziedziny rolnictwa 
między producentów, przetwórców i 
dystrybutorów;

Or. fr

Poprawka 105
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Cele wymienione w ust. 1 powinny być 
realizowane w ogólnych ramach 
zrównoważonego rozwoju, jednocześnie 
przyjaznych dla środowiska i 
gwarantujących producentom i rolnikom 
odpowiednie dochody. Cele te powinny 
być również realizowane w trosce o 
zapewnienie stałego szkolenia rolników i 
przetwórców w celu sprzyjania rozwojowi 
wydajnych i zrównoważonych dziedzin 
rolnictwa wysokiej jakości.

Or. fr
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Poprawka 106
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program POSEI ustanawia się na 
szczeblu geograficznym, który 
zainteresowane państwo członkowskie 
uzna za najwłaściwszy. Program ten 
opracowują właściwe organy wyznaczone 
przez państwo członkowskie, które po 
konsultacji z właściwymi organami i 
organizacjami na odpowiednim szczeblu 
lokalnym przedstawiają program Komisji 
w celu jego zatwierdzenia zgodnie z art. 6.

2. Programy POSEI są ustanawiane przez 
organ lub organy wyznaczone przez 
zainteresowane państwo członkowskie na 
szczeblu geograficznym uznanym za 
najwłaściwszy.

Or. fr

Poprawka 107
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przed przedstawieniem projektów 
programów POSEI do zatwierdzenia przez 
Komisję, na właściwym szczeblu 
geograficznym są przeprowadzane w 
związku z nimi konsultacje z władzami, 
właściwymi władzami departamentalnymi 
lub regionalnymi, właściwymi 
organizacjami oraz zainteresowanymi 
organizacjami przedstawicielskimi lub 
branżowymi.

Or. fr
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Poprawka 108
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie może 
przedstawić tylko jeden program POSEI
dla swoich regionów najbardziej 
oddalonych.

3. Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji i wszystkim organizacjom 
zainteresowanym programem POSEI
czytelny schemat organizacyjny odnoszący 
się do procesu ustanawiania programów 
POSEI.

Or. fr

Poprawka 109
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykul 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki przyjmowane w ramach 
programów POSEI muszą być zgodne z 
prawem Unii i spójne z innymi obszarami 
polityki Unii oraz ze środkami 
przyjmowanymi w ich ramach.

1. Środki przyjmowane w ramach 
programów POSEI muszą być zgodne z 
prawem Unii i spójne z innymi obszarami 
polityki Unii oraz ze środkami 
przyjmowanymi w ich ramach, niezależnie 
od postanowień art. 349 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który 
przyznaje regionom najbardziej 
oddalonym przywilej zastosowania 
zróżnicowanych ram, aby umożliwić ich 
rozwój i ich sprawiedliwe włączenie w 
obszar Unii poprzez stworzenie 
szczególnych programów i instrumentów 
dostosowanych do ich sytuacji.

Or. fr
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Poprawka 110
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji projekt programu POSEI w 
ramach przyznanych środków, o których 
mowa w art. 29 ust. 2 i 3.

1. Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji projekt programu POSEI w 
ramach przyznanych środków, o których 
mowa w art. 29 ust. 2 i 3. Komisja uznaje 
ten projekt programu POSEI za 
dopuszczalny wyłącznie w przypadku, gdy 
powiadomiono o nim naczelne organy 
obieralnych władz departamentalnych lub 
regionalnych.

Or. fr

Poprawka 111
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zależności od rocznej oceny realizacji 
środków zawartych w programach POSEI 
państwa członkowskie mogą przedstawić 
Komisji wnioski dotyczące zmian w 
ramach przyznanych środków, o których 
mowa w art. 29 ust. 2 i 3, w celu lepszego 
dostosowania ich do wymogów regionów 
najbardziej oddalonych i do proponowanej 
strategii. Komisja przyjmuje jednolite 
zasady przedstawiania wniosków 
dotyczących zmian programu w drodze 
aktu wykonawczego.

2. W zależności od rocznej oceny realizacji 
środków zawartych w programach POSEI 
państwa członkowskie po konsultacji z 
obieralnymi władzami departamentalnymi 
lub regionalnymi mogą przedstawić 
Komisji wnioski dotyczące zmian w 
ramach przyznanych środków, o których 
mowa w art. 29 ust. 2 i 3, w celu lepszego 
dostosowania ich do wymogów regionów 
najbardziej oddalonych i do proponowanej 
strategii. Komisja przyjmuje jednolite 
zasady przedstawiania wniosków 
dotyczących zmian programu w drodze 
aktu wykonawczego.

Or. fr
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Poprawka 112
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zależności od rocznej oceny realizacji 
środków zawartych w programach POSEI 
państwa członkowskie mogą przedstawić 
Komisji wnioski dotyczące zmian w 
ramach przyznanych środków, o których 
mowa w art. 29 ust. 2 i 3, w celu lepszego 
dostosowania ich do wymogów regionów 
najbardziej oddalonych i do proponowanej 
strategii. Komisja przyjmuje jednolite 
zasady przedstawiania wniosków 
dotyczących zmian programu w drodze 
aktu wykonawczego.

2. W zależności od rocznej oceny realizacji 
środków zawartych w programach POSEI 
państwa członkowskie, po konsultacjach z 
zainteresowanymi podmiotami społeczno-
gospodarczymi, mogą przedstawić Komisji 
wnioski dotyczące zmian w ramach 
przyznanych środków, o których mowa w 
art. 29 ust. 2 i 3, w celu lepszego 
dostosowania ich do wymogów regionów 
najbardziej oddalonych i do proponowanej 
strategii. Komisja przyjmuje jednolite 
zasady przedstawiania wniosków 
dotyczących zmian programu w drodze 
aktów wykonawczych.

Or. pt

Poprawka 113
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ustanawia się szczególny system dostaw 
produktów rolnych wymienionych w 
załączniku I do Traktatu, mających 
zasadnicze znaczenie w regionach 
najbardziej oddalonych i przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, do wytwarzania 
innych produktów lub wykorzystywanych 
jako środki produkcji rolnej.

1. Ustanawia się szczególny system dostaw 
produktów rolnych wymienionych w 
załączniku I do Traktatu, mających 
zasadnicze znaczenie w regionach 
najbardziej oddalonych i przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, do wytwarzania 
innych produktów lub wykorzystywanych 
jako środki produkcji rolnej, 
uwzględniając we wszystkich przypadkach 
zasadę upraszczania procedur z punktu 
widzenia organów administracji, a 
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zwłaszcza beneficjentów końcowych, nie 
podważając w żadnym razie skuteczności 
ani odpowiednich środków finansowych 
przyznanych na program POSEI.

Or. pt

Poprawka 114
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ustęp 3 nie ma zastosowania do 
produktów przetwarzanych we 
francuskich departamentach zamorskich z 
wykorzystaniem surowców objętych 
szczególnym systemem dostaw, jeżeli są 
one przesyłane między francuskimi 
departamentami zamorskimi.

Or. fr

Uzasadnienie

Artykuł 13 ust. 2e umożliwia przesyłanie między departamentami zamorskimi przetworzonych 
produktów wyprodukowanych z surowców objętych szczególnym systemem dostaw bez zwrotu 
korzyści. Artykuł 9 ust. 3 zastrzega jednak, że pomoc nie przysługuje w przypadku produktów 
objętych już szczególnym systemem dostaw w innym regionie najbardziej oddalonym.

Poprawka 115
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dokładają 
starań, by przyczyniać się do 
rzeczywistego przenoszenia na 
użytkownika końcowego korzyści 
gospodarczych płynących z ułatwień 
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przyznanych w ramach szczególnego 
systemu dostaw, w tym ze stosowania 
korzystniejszej polityki podatkowej, 
zarówno w odniesieniu do produktów 
wwożonych, jak i do produktów 
przetworzonych zawierających produkty 
wwiezione zgodnie z omawianym 
systemem.

Or. pt

Poprawka 116
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) są wywożone do państw trzecich lub 
wysyłane do pozostałych części Unii w 
granicach limitów ilościowych 
odpowiadających tradycyjnym wysyłkom i 
tradycyjnemu wywozowi. Komisja określa 
te ilości w drodze aktu wykonawczego w 
oparciu o średnie ilości w ramach wysyłek 
lub wywozu w latach 1989, 1990 i 1991;

a) są wywożone do państw trzecich lub 
wysyłane do pozostałych części Unii w 
granicach uzgodnionych limitów 
ilościowych wysyłek i wywozu. Komisja 
określa te ilości w drodze aktu 
wykonawczego w oparciu o średnie ilości 
wysyłek lub wywozu w trzech najbardziej 
korzystnych latach w okresie 2001-2011;

Or. en

Poprawka 117
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wiążą się z rzeczywistymi kosztami 
przywozu przewyższającymi korzyści 
przyznane z tytułu systemu – warunek ten 
ma na celu lepszą integrację regionów 
najbardziej oddalonych na rynku 
wewnętrznym; Komisja wydaje stosowne 
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zezwolenie na podstawie przedłożonych 
dowodów.

Or. pt

Poprawka 118
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów niniejszego rozdziału „handel 
regionalny” oznacza handel realizowany –
w przypadku każdego francuskiego 
departamentu zamorskiego, Azorów i 
Madery oraz Wysp Kanaryjskich – z 
przeznaczeniem do państw trzecich 
określonych przez Komisję w drodze aktu
wykonawczego.

3. Do celów niniejszego rozdziału „handel 
regionalny” oznacza handel realizowany –
w przypadku każdego francuskiego 
departamentu zamorskiego, Azorów i 
Madery oraz Wysp Kanaryjskich – z 
przeznaczeniem do państw trzecich 
należących do strefy geograficznej 
obejmującej te najbardziej oddalone 
regiony, jak również z przeznaczeniem do 
krajów, z którymi utrzymywane są 
historyczne stosunki handlowe. Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze dotyczące 
wykazu tych krajów, uwzględniając 
odnośne wnioski państw członkowskich 
po konsultacjach z zainteresowanymi 
sektorami. Wykaz ten może być zmieniony 
jeden raz dla każdego zainteresowanego 
państwa członkowskiego na jego wniosek.  
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 34 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Regularne aktualizacje wykazu krajów nie powinny być możliwe, ponieważ mogłoby to 
prowadzić do nieograniczonego wzrostu ilości, o których mowa w art. 13 ust. 2 lit. a). 
Bardziej proporcjonalne i uzasadnione byłoby pozwolenie państwom członkowskim tylko na 
jednorazowe złożenie wniosku o zmianę wykazu.
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Poprawka 119
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Mleko i produkty mleczne

Produkcja mleka i produktów mlecznych 
na Azorach wymaga przywozu różnego 
rodzaju materiałów niedostępnych na 
miejscu, np. materiałów opakowaniowych, 
plastiku i opakowań UHT, co podnosi 
koszty produkcji i ostateczną cenę płaconą 
przez konsumenta, dlatego należy objąć 
tego rodzaju materiały pomocą 
przewidzianą w szczególnym systemie 
dostaw.

Or. pt

Poprawka 120
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Programy POSEI obejmują szczególne 
środki na rzecz lokalnej produkcji rolnej, 
wchodzące w zakres stosowania części 
trzeciej tytułu III Traktatu, konieczne do 
zapewnienia ciągłości i rozwoju lokalnej 
produkcji rolnej w każdym z regionów 
najbardziej oddalonych.

1. Programy POSEI obejmują szczególne 
środki na rzecz lokalnej produkcji rolnej, 
wchodzące w zakres stosowania części 
trzeciej tytułu III Traktatu, konieczne do 
zapewnienia ciągłości i rozwoju lokalnej 
produkcji rolnej w każdym z regionów 
najbardziej oddalonych, przy 
uwzględnieniu we wszystkich przypadkach 
zasady upraszczania procedur z punktu 
widzenia organów administracji, a 
zwłaszcza beneficjentów końcowych, w 
żadnym razie niepodważającej 
skuteczności ani odpowiednich środków 
finansowych przyznanych na program 
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POSEI.

Or. pt

Poprawka 121
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) kwotę pomocy ustaloną w przypadku 
każdego środka lub działania w celu 
osiągnięcia jednego lub większej liczby 
celów programu.

f) kwotę pomocy ustaloną w przypadku 
każdego środka w celu osiągnięcia jednego
celu lub większej liczby celów programu.

Or. fr

Poprawka 122
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pomoc indywidualną; c) jednostkową kwotę pomocy;

Or. fr

Poprawka 123
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Francja i Portugalia przedstawiają 
Komisji programy zwalczania organizmów 
szkodliwych dla roślin i produktów 

1. Francja i Portugalia przedstawiają 
Komisji programy zwalczania organizmów 
szkodliwych dla roślin i produktów 



PE467.064v01-00 30/41 AM\869905PL.doc

PL

roślinnych odpowiednio we francuskich 
departamentach zamorskich oraz na 
Azorach i Maderze. Programy te określają 
w szczególności zamierzone cele, 
przewidywane środki, czas ich trwania 
oraz ich koszt. Programy przedstawione 
na mocy niniejszego artykułu nie dotyczą 
ochrony bananów.

roślinnych odpowiednio we francuskich 
departamentach zamorskich oraz na 
Azorach i Maderze. Programy te określają 
w szczególności zamierzone cele, 
przewidywane środki, czas ich trwania 
oraz ich koszt.

Or. fr

Poprawka 124
Gabriel Mato Adrover

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki, o których mowa w art. 103v, 
103w i 103y rozporządzenia (WE) nr
1234/2007, nie mają zastosowania do 
Wysp Kanaryjskich.

3. Środki, o których mowa w art. 85g, 85h, 
85i, 85j, 85k, 85m, 103v, 103w i 103y 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, nie 
mają zastosowania do Wysp Kanaryjskich.

Or. es

Uzasadnienie

Winnice to uprawy rolne, które przyczyniają się do zachowania obszarów wiejskich Wysp 
Kanaryjskich. Sprawozdawca chciałby wyłączyć w przyszłości Wyspy Kanaryjskie z 
przepisów mających na celu ograniczenie rozwoju tej produkcji ze względu na recesję, jaka 
dotknęła Wyspy w ostatnich latach. Będzie to miało w praktyce znikomy wpływ na sektor 
półwyspu, ponieważ jedynie 14,7% win spożywanych na Wyspach Kanaryjskich pochodzi z 
miejscowej produkcji.

Poprawka 125
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W kwestii ochrony krajobrazu i 
tradycyjnych cech obszarów rolnych, a 
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szczególnie zachowania sieci kamiennych 
murów podtrzymujących tarasy, w 
niektórych regionach najbardziej 
oddalonych należy również zachęcać do 
zachowania tych szczególnych cech ze 
względu na ich olbrzymie znaczenie dla 
tradycyjnego krajobrazu i właściwej 
ochrony gruntów ze względu na trudne 
warunki topograficzne i cechy gleby. 
Dlatego też w art. 21 ust. 1 należy 
rozszerzyć na inne regiony najbardziej 
oddalone przyznaną Maderze możliwość 
korzystania z podwojenia maksymalnych 
kwot rocznych kwalifikowalnych z tytułu 
pomocy unijnej, przewidzianych w 
załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 
1628/2005.

Or. pt

Poprawka 126
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dopóki pogłowie młodych samców bydła 
nie osiągnie poziomu zapewniającego 
utrzymanie i rozwój lokalnej produkcji 
mięsa we francuskich departamentach 
zamorskich i na Maderze, zezwala się na 
przywóz bydła pochodzącego z państw 
trzecich i przeznaczonego na opas i do 
konsumpcji we francuskich 
departamentach zamorskich i na Maderze 
bez stosowania przywozowych należności 
celnych określonych we wspólnej taryfie 
celnej. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego działania konieczne do 
stosowania niniejszego akapitu, w 
szczególności zasady zwalniania z 
przywozowych należności celnych 
dotyczących młodych samców bydła we 
francuskich departamentach zamorskich i 

Dopóki pogłowie młodych samców bydła 
nie osiągnie poziomu zapewniającego 
utrzymanie i rozwój lokalnej produkcji 
mięsa we francuskich departamentach 
zamorskich i na Maderze, przy 
uwzględnieniu faktu, że nadwyżka 
produkcji na Azorach może przyczynić się 
do pokrycia deficytu pozostałych regionów 
najbardziej oddalonych, zezwala się na 
przywóz bydła pochodzącego z państw 
trzecich i przeznaczonego na opas i do 
konsumpcji we francuskich 
departamentach zamorskich i na Maderze 
bez stosowania przywozowych należności 
celnych określonych we wspólnej taryfie 
celnej. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych działania konieczne do 
stosowania niniejszego akapitu, w 
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na Maderze. szczególności zasady zwalniania z 
przywozowych należności celnych 
dotyczących młodych samców bydła we 
francuskich departamentach zamorskich i 
na Maderze.

Or. pt

Poprawka 127
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, z wyłączeniem art. 21, 
stanowią interwencję w zakresie regulacji 
rynków rolnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 
lit b) rozporządzenia Rady (WE) nr 
1290/200513.

1. Środki przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, z wyłączeniem art. 21, 
stanowią interwencję w zakresie regulacji 
rynków rolnych i zapewniania płatności 
bezpośrednich w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit 
b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 
1290/200513.

Or. pt

Poprawka 128
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Roczna pula środków na finansowanie 
działań przewidzianych w rozdziale III i 
IV musi odnotowywać minimalny 
rzeczywisty wzrost odpowiadający 20% 
zwiększeniu środków w szczególnym 
systemie dostaw, uznanemu za niezbędne 
w przypadku Portugalii i Francji.

Or. pt
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Poprawka 129
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W każdym roku budżetowym Unia 
finansuje środki przewidziane w 
rozdziałach III i IV do kwoty rocznej 
równej:

W każdym roku budżetowym Unia 
finansuje środki przewidziane w 
rozdziałach III i IV do maksymalnej kwoty 
rocznej równej:

Or. en

Poprawka 130
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja przedkłada Parlamentowi i 
Radzie sprawozdanie z oceny wpływu 
zniesienia kwot mlecznych na dochody 
producentów. Sprawozdaniu temu 
towarzyszy wniosek ustawodawczy 
przewidujący kompensatę należną w 
dowolnym momencie za utratę dochodu 
przez europejskich producentów.

Or. pt

Poprawka 131
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Komisja przedkłada Parlamentowi i 
Radzie sprawozdanie z oceny wpływu 
ewentualnego porozumienia między UE a 
Mercosurem na dochody producentów 
wołowiny. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
wniosek ustawodawczy przewidujący 
kompensatę należną w dowolnym 
momencie za utratę dochodu przez 
europejskich producentów.

Or. pt

Poprawka 132
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowują one wspólny zestaw 
wskaźników monitorujących 
(zatrudnienie, ożywienie gospodarcze, 
poprawa poziomu życia), by 
zagwarantować sporządzanie co pół roku 
sprawozdań okresowych i łącznych 
sprawozdań rocznych w celu 
kontrolowania realizacji, wyników i 
skutków programu POSEI w regionach 
najbardziej oddalonych, co ma 
gwarantować jego skuteczność.

Or. pt

Poprawka 133
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 30 – akapit pierwszy b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie mogą 
uzależniać pomocy w dostawach od 
żadnego opodatkowania ani skutków 
podatkowych, pośrednich czy też 
bezpośrednich, a pomoc musi być w 
całości przenoszona na użytkownika 
końcowego zgodnie z zasadą ustaloną w 
art. 12.

Or. pt

Poprawka 134
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30a
Regionalne komisje monitorujące

Organizacja co pół roku posiedzeń 
regionalnych komisji monitorujących w 
celu oceny skuteczności i stopnia 
realizacji poszczególnych środków, w 
formie oficjalnej i planowanej konsultacji 
z zainteresowanymi stronami, do sześciu 
miesięcy przed złożeniem wniosku o 
roczną zmianę programu.

Or. pt

Poprawka 135
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie do dnia 30 czerwca 2015 r., 3. W terminie do dnia 30 czerwca 2015 r., 
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a następnie co pięć lat Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie ogólne ukazujące skutki 
działań, w tym w sektorze bananów, 
zrealizowanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia uzupełnione w razie 
potrzeby odpowiednimi wnioskami.

a następnie co pięć lat Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie ogólne ukazujące skutki 
działań, w tym w sektorze bananów i 
mleka, zrealizowanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia, uzupełnione w 
razie potrzeby odpowiednimi wnioskami.

Or. pt

Poprawka 136
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja prowadzi badania lub oceny 
wpływu, jaki na lokalną produkcję 
wywierają dwustronne i wielostronne 
negocjacje handlowe z krajami lub 
rynkami trzecimi, a także istotne 
modyfikacje uzgodnione w ramach 
wspólnej polityki rolnej. W ocenach 
wpływu Komisja stosuje kryteria 
określone przez ONZ. W stosownym 
przypadku wspomnianym badaniom i 
ocenom towarzyszą wnioski w sprawie 
przeglądu aspektów finansowych i 
środków pomocowych dla produkcji 
lokalnej w świetle zmian wynikających z 
negocjacji handlowych lub istotnych 
modyfikacji wspólnej polityki rolnej, które 
mają poważny wpływ na główne dziedziny 
produkcji regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. pt

Poprawka 137
Luís Paulo Alves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Badania i oceny, o których mowa w 
art. 31 ust. 3a, uwzględniają porozumienie 
dwustronne UE-Mercosur ze względu na 
jego istotny wpływ na produkcję lokalną w 
regionach najbardziej oddalonych.

Or. pt

Poprawka 138
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Badania i oceny, o których mowa w 
art. 31 ust. 3a, uwzględniają skutki 
zniesienia systemu kwot mlecznych ze 
względu na jego przewidywany istotny 
wpływ na produkcję lokalną w regionach 
sektor mleka.

Or. pt

Poprawka 139
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. W analizach, badaniach i ocenach 
prowadzonych w związku z 
porozumieniami handlowymi i w ramach 
wspólnej polityce rolnej Komisja 
umieszcza odrębny rozdział, jeżeli ich 
przedmiot ma szczególne znaczenie dla 
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regionów najbardziej oddalonych.

Or. pt

Poprawka 140
Gabriel Mato Adrover, Nuno Teixeira, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, 
Luís Paulo Alves, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Elie Hoarau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31a
Rozszerzenie wykazu regionów 

najbardziej oddalonych 
Jakiemukolwiek rozszerzeniu wykazu 
regionów najbardziej oddalonych Unii 
Europejskiej towarzyszy zwiększenie 
środków budżetowych na programy 
POSEI.

Or. fr

Poprawka 141
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, powierza się 
Komisji na pięć lat. Komisja składa 
sprawozdanie dotyczące uprawnień 
delegowanych najpóźniej sześć miesięcy 
przed końcem tego pięcioletniego okresu.

Or. bg
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Uzasadnienie

В член 290 от ДФЕС е закрепено изрично, че законодателният акт трябва да посочва
цел, съдържание, обхват и продължителност на делегирането. Предложението на
Комисията за предоставяне на правомощия по приемане на делегирани актове за
неопределен срок противоречи на чл. 290 ДФЕС. Макар неопределеният срок да е все
пак начин за конкретизиране на продължителността на делегирането, този подход не
отчита възможността за изменение на  онези фактическите отношения, които
представляват предмета на делегиране. Имайки предвид, че с делегирани актове
Комисията изменя или допълва елементи от регламента, е редно на определен период
от време Комисията да представя доклад относно приложението на всеки делегиран
акт. Само така Парламентът и Съветът, след като преценят ефекта от
делегирания акт, ще могат да решат дали да е целесъобразно Комисията да
продължи да приема делегирани актове в съответната сфера.

Poprawka 142
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia. À l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil, ce 
délai est prolongé d'un mois.

3. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie trzech miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten jest przedłużany o jeden 
miesiąc.

Or. bg

Uzasadnienie

Konieczne jest przedłużenie terminu zgłaszania zastrzeżeń, aby umożliwić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie dokładne przeanalizowanie aktu delegowanego i stwierdzenie, czy 
jego przyjęcie w takiej formie jest wskazane i prawidłowe

Poprawka 143
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą 
sprzeciwu w odniesieniu do aktu 
delegowanego lub jeżeli przed upływem 
tego terminu Parlament Europejski i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
wyrażać sprzeciwu, akt delegowany 
wchodzi w życie z dniem podanym w tym 
akcie.

Jeśli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą 
sprzeciwu w odniesieniu do aktu 
delegowanego lub jeżeli przed upływem 
tego terminu Parlament Europejski i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
wyrażać sprzeciwu, akt delegowany jest
ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i wchodzi w życie z dniem 
podanym w tym akcie, lub, w przypadku 
gdy data nie jest wskazana, akt 
delegowany wchodzi w życie 20 dni po 
jego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. bg

Poprawka 144
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby uzupełnić braki ustawodawstwa Unii, 
po zapoznaniu się z zastrzeżeniami do 
aktu delegowanego Komisja opracuje 
nowy akt delegowany, który zostanie 
przyjęty na tej samej podstawie co akt 
odrzucony i będzie zawierał takie same 
elementy inne niż istotne elementy 
rozporządzenia, lecz sformułowane w 
sposób niebudzący tych zastrzeżeń.  

Or. bg

Uzasadnienie

След  като Европейският парламент или Съветът възразят основателно на  
делегиран акт, Комисията трябва да съобрази техните мотиви и съответно да
измени предложението си. Възражението срещу делегиран акт е различно от
оттегляне на делегираните правомощия. Затова е възможно приемането на делегиран
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акт относно някои елементи на регламента да е задължително с оглед по-доброто
уреждане на обществените отношения, но текстът предложен от Комисията да не
е достатъчно добър, за постигане ефекта на делегирането. Това съответно ще бъде
посочено в мотивите на възражението срещу делегирания акт. За да не остави
неуредени обществените отношения, Комисията все пак трябва да приеме делегиран
акт в тази сфера, но съобразен със забележките на Парламента или Съвета, 
посочени във възражението.

Poprawka 145
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Chociaż nowe rozporządzenie wchodzi w 
życie 1 stycznia 2012 r., państwa 
członkowskie nie mają obowiązku 
przedstawienia nowego programu w 
terminie 1 sierpnia 2012 r., do stosowania 
w 2013 r., gdyż utrudniałoby to proces 
negocjacji z odpowiednimi działami 
Komisji. Stabilność programów jest 
korzystna dla wszystkich podmiotów, gdyż 
gwarantuje pewność prawa i właściwe 
planowanie przyszłych inwestycji.

Or. pt


