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Poprawka 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Stosowanie niniejszego 
rozporządzenia powinno być zgodne z 
celami współpracy na rzecz rozwoju, 
określonymi przez ramy polityki 
bezpieczeństwa żywnościowego Unii 
(COM (2010)0127), tak aby w 
szczególności zadbać o to, by 
wprowadzane środki WPR nie naruszały 
potencjału produkcji żywności i 
długoterminowego bezpieczeństwa 
żywnościowego krajów rozwijających się 
ani zdolności ludności tych krajów do 
wyżywienia się, przy jednoczesnym 
poszanowaniu zobowiązania do 
zapewnienia spójności strategii 
politycznych na rzecz rozwoju, 
określonego w art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 436
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W celu osiągnięcia celów 
określonych we wspólnej polityce rolnej 
służących zapewnieniu godnego 
wynagrodzenia zarówno drobnym, jak i 
średniej wielkości gospodarstwom, 
Komisja powinna dopilnować, aby ceny 
produkcji nie spadały poniżej poziomu 
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określonego przez nią dla danego roku i 
wielkości produkcji dla średniej wielkości 
gospodarstwa. Wielkości te należy określić 
w porozumieniu z organizacjami 
zawodowymi i związkami zawodowymi, 
tak aby ceny płacone rolnikom faktycznie 
pokrywały zmieniające się koszty
produkcji i zapewniały godziwe 
wynagrodzenie za pracę na roli w każdym 
gospodarstwie. W tym celu Komisja 
powinna opracować narzędzia niezbędne 
do wprowadzenia przepisów dotyczących 
przechowywania publicznego i 
prywatnego w przypadku stwierdzenia 
nadzwyczajnego spadku cen 
podstawowych, czy wprowadzenia 
wynegocjowanych harmonogramów 
przywozu, jeżeli przywóz ma negatywny 
wpływ na ceny w każdym kraju Unii.

Or. fr

Poprawka 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Jednym z głównych filarów wspólnej 
polityki rolnej powinna być gwarancja 
bezpieczeństwa żywnościowego 
i suwerenność żywnościowa 
poszczególnych państw członkowskich, co 
pociąga za sobą konieczność istnienia 
instrumentów regulacji i dystrybucji 
produkcji, które pozwolą poszczególnym 
krajom i regionom na rozwój produkcji 
w sposób odpowiadający, w miarę 
możliwości, ich potrzebom.

Or. pt
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Poprawka 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów pt.: „WPR do 2020 r.: 
sprostać wyzwaniom przyszłości 
związanym z żywnością, zasobami 
naturalnymi oraz aspektami 
terytorialnymi11” określa potencjalne 
wyzwania, cele i kierunki wspólnej 
polityki rolnej (WPR) po roku 2013. W 
świetle debaty na temat przedmiotowego 
komunikatu z dniem 1 stycznia 2014 r. 
należy wprowadzić reformę WPR.
Przedmiotowa reforma powinna 
obejmować wszystkie najważniejsze 
instrumenty WPR, w tym rozporządzenie 
Rady (UE) nr [COM(2010)799] z dnia […] 
r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”)12. Ze względu na 
zakres reformy należy uchylić 
rozporządzenie (UE) nr [COM(2010)799] i 
zastąpić je nowym rozporządzeniem o 
jednolitej wspólnej organizacji rynków.
Reforma powinna także, w miarę 
możliwości, ujednolicić, uspójnić i 
uprościć przepisy, w szczególności te, 
które obejmują więcej niż jeden sektor 
rolnictwa, w tym poprzez zapewnienie, że 
Komisja będzie mogła przyjmować inne 
niż istotne elementy środków w drodze 
aktów delegowanych.

(1) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów pt.: „WPR do 2020 r.: 
sprostać wyzwaniom przyszłości 
związanym z żywnością, zasobami 
naturalnymi oraz aspektami 
terytorialnymi11” określa potencjalne 
wyzwania, cele i kierunki wspólnej 
polityki rolnej (WPR) po roku 2013. W 
świetle debaty na temat przedmiotowego 
komunikatu z dniem 1 stycznia 2014 r. 
należy wprowadzić reformę WPR.
Przedmiotowa reforma powinna 
obejmować wszystkie najważniejsze 
instrumenty WPR, w tym rozporządzenie 
Rady (UE) nr [COM(2010)799] z dnia […] 
r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”)12. Ze względu na 
zakres reformy należy uchylić 
rozporządzenie (UE) nr [COM(2010)799] i 
zastąpić je nowym rozporządzeniem o 
jednolitej wspólnej organizacji rynków.
Reforma powinna także, w miarę 
możliwości, ujednolicić, uspójnić i 
uprościć przepisy, w szczególności te, 
które obejmują więcej niż jeden sektor 
rolnictwa, w tym poprzez zapewnienie, że 
Komisja będzie mogła przyjmować inne 
niż istotne elementy środków w drodze 
aktów delegowanych. Ponadto reforma 
powinna nadal iść w tym kierunku co 
poprzednie reformy, skupiając się na 
większej konkurencyjności i 
zorientowaniu w większym stopniu na 
rynek.
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Or. en

Poprawka 439
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na podstawie art. 43 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Traktatu) Rada przyjmuje środki 
dotyczące ustalania cen, potrąceń, 
pomocy i limitów ilościowych. Dla 
jasności, w przypadkach gdy stosuje się 
art. 43 ust. 3 Traktatu, niniejsze 
rozporządzenie powinno wyraźne 
określać, że Rada przyjmie przedmiotowe 
środki na jego podstawie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Art. 43 ust. 3 stanowi wyjątek od zwykłej procedury ustawodawczej, w ramach której Rada 
przyjmuje środki dotyczące określania pomocy, cen i ilości. Środki te powinny być 
przyjmowane w ramach procedury współdecyzji, dlatego proponuje się skreślenie punktu 3 
preambuły, który zawiera konkretne odniesienie do prerogatyw Rady.

Poprawka 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Aby wspierać gospodarstwa rolne 
prowadzące przede wszystkim działalność 
sezonową, jak np. produkcję owoców i 
warzyw czy wina, i które w pewnych 
okresach roku zatrudniają większą liczbę 
pracowników, a także by ułatwiać 
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zatrudnianie pracowników uznawanych 
za zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, należy wprowadzić system 
tzw. „bonów za pracę” będących zapłatą 
za pracę o charakterze sporadycznym, 
podobny do systemu ustanowionego na 
mocy prawodawstwa włoskiego.

Or. it

Poprawka 441
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu uwzględnienia specyfiki 
sektorów owoców i warzyw oraz 
przetworzonych owoców i warzyw 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do ustalania lat 
gospodarczych dla przedmiotowych 
produktów.

(11) W celu uwzględnienia specyfiki 
sektorów owoców i warzyw oraz 
przetworzonych owoców i warzyw 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do ustalania lat 
gospodarczych dla przedmiotowych 
produktów. Komisja powinna mieć 
możliwość zachęcenia państw 
członkowskich do wprowadzenia 
harmonogramu przywozu owoców w 
zależności od cyklu dojrzewania i 
produkcji, w celu utrzymania minimalnej 
opłacalnej ceny.

Or. fr

Poprawka 442
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Należy wymienić przyczyny, dla 
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których kwestia cen produktów rolnych i 
ich stabilności ma zasadnicze znaczenie 
dla kształtowania wspólnej polityki rolnej. 
Rynki, zwłaszcza rolne, nie są zdolne do 
samoregulacji, co pokazał ostatni kryzys 
gospodarczy, finansowy i żywnościowy. 
Niestabilność cen jest elementem 
struktury rynków rolnych. Oprócz 
narażenia na anomalie pogodowe i 
czynniki epizootyczne, na rynki te wpływa 
nieodwracalność decyzji dotyczących 
produkcji i inwestycji oraz niska 
elastyczność popytu i podaży w 
odniesieniu do cen. Nieregulowana 
liberalizacja międzynarodowego handlu 
produktami rolnymi powoduje zagrożenia 
systemowe, zwiększając
prawdopodobieństwo gwałtownych zmian 
kursów na poziomie światowym. 
Jednostronne decyzje niektórych państw 
eksportujących produkty rolne, np. Rosji, 
o wstrzymaniu, a następnie wznowieniu 
wywozu, przyczyniają się do zaostrzenia 
gwałtownych wahań cen na rynkach 
międzynarodowych. Coraz większe 
znaczenie aspektu finansowego w 
rolnictwie i spekulacje dotyczące 
głównych światowych produkcji rolnych, 
obserwowane od początku tego stulecia 
(2000 r.), głównie w postaci coraz mniej 
przejrzystych transakcji, zwiększają
chwiejność cen produktów rolnych. 
Uwzględniając różne dane, o których 
mowa powyżej, Komisja powinna dążyć do 
skuteczniejszego zapobiegania różnym 
zagrożeniom i przeciwdziałania im, w 
szczególności w odniesieniu do zagrożeń 
rynkowych, na jakie są narażeni rolnicy, 
oraz zapewnić mechanizmy regulacyjne 
umożliwiające zagwarantowanie rolnikom 
wystarczającej widoczności i 
sprawiedliwego wynagrodzenia za ich 
produkty, skuteczne przeciwdziałanie 
wahaniom rynku i skuteczne zarządzanie 
budżetem rolnym.

Or. fr
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Poprawka 443
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Interwencja publiczna na rynku 
powinna stanowić środek nadzwyczajny 
stosowany wyłącznie w celu 
ustabilizowania wyjątkowo zmiennych cen 
wynikających z tymczasowej nadwyżki 
podaży na europejskim rynku. Nie może 
być ona wykorzystywana w celu 
stabilizacji nadwyżki strukturalnej 
produkcji.

Or. fr

Poprawka 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wspólna polityka rolna powinna 
posiadać instrumenty i mechanizmy 
gwarantujące sprawiedliwe ceny 
produkcji i które zapewnią rolnikom 
dochody gwarantujące ciągłość produkcji 
i regularne dostawy żywności.

Or. pt

Poprawka 445
Wojciech Michał Olejniczak
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia jasności i 
przejrzystości przepisy powinny zostać 
objęte wspólną strukturą przy 
jednoczesnym zachowaniu założeń polityki 
dla każdego sektora. W tym celu należy 
dokonać rozróżnienia pomiędzy cenami 
referencyjnymi a cenami interwencyjnymi 
oraz zdefiniować ceny interwencyjne, w 
szczególności wyjaśniając, że tylko ceny 
interwencyjne w ramach interwencji 
publicznej odpowiadają stosowanym 
cenom administrowanym, o których mowa 
w pierwszym zdaniu ust. 8 załącznika 3 do 
porozumienia Światowej Organizacji 
Handlu w sprawie rolnictwa (m.in. 
wsparcie cen przy zastosowaniu różnicy). 
W tym kontekście oznacza to, że 
interwencja na rynku może przyjmować 
formę interwencji publicznej albo inne 
formy interwencji, które nie wykorzystują 
podawania cen ustalanych ex-ante.

(13) W celu zapewnienia jasności i 
przejrzystości przepisy powinny zostać 
objęte wspólną strukturą przy 
jednoczesnym zachowaniu założeń polityki 
dla każdego sektora. W tym celu należy 
dokonać rozróżnienia pomiędzy cenami 
referencyjnymi a cenami interwencyjnymi 
oraz zdefiniować ceny interwencyjne w 
oparciu o realne koszty produkcji oraz 
inflację, w szczególności wyjaśniając, że 
tylko ceny interwencyjne w ramach 
interwencji publicznej odpowiadają 
stosowanym cenom administrowanym, o 
których mowa w pierwszym zdaniu ust. 8 
załącznika 3 do porozumienia Światowej 
Organizacji Handlu w sprawie rolnictwa 
(m.in. wsparcie cen przy zastosowaniu 
różnicy). W tym kontekście oznacza to, że 
interwencja na rynku może przyjmować 
formę interwencji publicznej albo inne 
formy interwencji, które nie wykorzystują 
podawania cen ustalanych ex-ante.

Or. pl

Poprawka 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia jasności 
i przejrzystości przepisy powinny zostać 
objęte wspólną strukturą przy 
jednoczesnym zachowaniu założeń polityki 
dla każdego sektora. W tym celu należy 
dokonać rozróżnienia pomiędzy cenami 
referencyjnymi a cenami interwencyjnymi 
oraz zdefiniować ceny interwencyjne, w 

(13) W celu zapewnienia jasności 
i przejrzystości przepisy powinny zostać 
objęte wspólną strukturą przy 
jednoczesnym zachowaniu założeń polityki 
dla każdego sektora. W tym celu należy
dokonać rozróżnienia pomiędzy cenami 
referencyjnymi a cenami interwencyjnymi 
oraz zdefiniować ceny interwencyjne, w 



AM\907930PL.doc 11/171 PE492.801v01-00

PL

szczególności wyjaśniając, że tylko ceny 
interwencyjne w ramach interwencji 
publicznej odpowiadają stosowanym 
cenom administrowanym, o których mowa 
w pierwszym zdaniu ust. 8 załącznika 3 do 
porozumienia Światowej Organizacji 
Handlu w sprawie rolnictwa (m.in. 
wsparcie cen przy zastosowaniu różnicy). 
W tym kontekście oznacza to, że 
interwencja na rynku może przyjmować 
formę interwencji publicznej albo inne 
formy interwencji, które nie wykorzystują 
podawania cen ustalanych ex-ante.

szczególności wyjaśniając, że tylko ceny 
interwencyjne w ramach interwencji 
publicznej odpowiadają stosowanym 
cenom administrowanym, o których mowa 
w pierwszym zdaniu ust. 8 załącznika 3 do 
porozumienia Światowej Organizacji 
Handlu w sprawie rolnictwa (m.in. 
wsparcie cen przy zastosowaniu różnicy). 
W tym kontekście oznacza to, że 
interwencja na rynku może przyjmować 
formę interwencji publicznej albo inne 
formy interwencji, które nie wykorzystują 
podawania cen ustalanych ex-ante. Ceny 
podstawowe i ceny minimalne muszą 
pokrywać zmiany kosztów produkcji i 
zapewniać godziwe wynagrodzenie za 
pracę w gospodarstwach rodzinnych.

Or. fr

Poprawka 447
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W zależności od potrzeb każdego 
przedmiotowego sektora w świetle praktyk 
i doświadczeń w ramach poprzednich 
jednolitych organizacji rynku, system 
interwencji powinien być dostępny w 
pewnych okresach roku i w 
przedmiotowych okresach powinien albo
być otwierany za każdym razem albo w 
zależności od cen rynkowych.

(14) W zależności od potrzeb każdego 
przedmiotowego sektora w świetle praktyk 
i doświadczeń w ramach poprzednich 
jednolitych organizacji rynku, system 
interwencji powinien być dostępny 
i otwarty zawsze gdy zaistnieje potrzeba 
jego uruchomienia, za każdym razem albo 
w zależności od cen rynkowych.

Or. pt

Poprawka 448
Alfreds Rubiks
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W zależności od potrzeb każdego 
przedmiotowego sektora w świetle praktyk 
i doświadczeń w ramach poprzednich 
jednolitych organizacji rynku, system 
interwencji powinien być dostępny w 
pewnych okresach roku i w
przedmiotowych okresach powinien albo
być otwierany za każdym razem albo w 
zależności od cen rynkowych.

(14) W zależności od potrzeb każdego 
przedmiotowego sektora w świetle praktyk 
i doświadczeń w ramach poprzednich 
jednolitych organizacji rynku, system 
interwencji powinien być dostępny w 
pewnych okresach roku i w tych okresach 
powinien być otwierany albo na stałe albo 
czasowo w zależności od cen rynkowych.

Or. lv

Poprawka 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W zależności od potrzeb każdego 
przedmiotowego sektora w świetle praktyk 
i doświadczeń w ramach poprzednich 
jednolitych organizacji rynku, system 
interwencji powinien być dostępny w 
pewnych okresach roku i w 
przedmiotowych okresach powinien albo 
być otwierany za każdym razem albo w 
zależności od cen rynkowych.

(14) W zależności od potrzeb każdego 
przedmiotowego sektora w świetle praktyk 
i doświadczeń w ramach poprzednich 
jednolitych organizacji rynku, system 
interwencji powinien być dostępny w 
pewnych okresach roku i w 
przedmiotowych okresach powinien albo 
być otwierany za każdym razem albo w 
zależności od cen rynkowych. System ten 
powinien służyć utrzymaniu 
wewnątrzwspólnotowej ceny minimalnej 
dla danej wielkości produkcji.

Or. fr

Poprawka 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wysokości cen, które powinny 
obowiązywać przy zakupie w ramach 
interwencji publicznej tj. wsparcie 
polegające na wyrównaniu różnicy cen, w 
odniesieniu do określonych ilości i 
niektórych produktów powinny być stałe, 
natomiast w pozostałych przypadkach 
powinny zależeć od procedur 
przetargowych, zgodnie z praktyką i 
doświadczeniem w ramach poprzednich 
jednolitych organizacji rynku.

(15) Wysokości cen, które powinny 
obowiązywać przy zakupie w ramach 
interwencji publicznej tj. wsparcie 
polegające na wyrównaniu różnicy cen, w 
odniesieniu do określonych ilości i 
niektórych produktów powinny być stałe, 
natomiast w pozostałych przypadkach 
powinny zależeć od procedur 
przetargowych, zgodnie z praktyką i 
doświadczeniem w ramach poprzednich 
jednolitych organizacji rynku. Należy 
ustanowić przepisy gwarantujące, że ceny 
podstawowe pokrywają wszystkie zmiany 
kosztów produkcji i zapewniają 
odpowiednie wynagrodzenie drobnym 
gospodarstwom rodzinnym.

Or. fr

Poprawka 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W niniejszym rozporządzeniu należy 
przewidzieć możliwość zbytu produktów 
zakupionych w ramach interwencji 
publicznej. Działania te należy podjąć 
w taki sposób, aby zapobiec zakłóceniom 
na rynku oraz zapewnić równy dostęp do 
towarów i równe traktowanie nabywców.

(16) W niniejszym rozporządzeniu należy 
przewidzieć możliwość zbytu produktów 
zakupionych w ramach interwencji 
publicznej. Działania te należy podjąć w 
taki sposób, aby zapobiec zakłóceniom na 
rynku, zapewnić równy dostęp do towarów 
i równe traktowanie nabywców oraz 
umożliwić udostępnienie produktów w 
ramach programu dystrybucji żywności 
wśród osób najbardziej potrzebujących w 
Unii.
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Or. en

Poprawka 452
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W niniejszym rozporządzeniu należy 
przewidzieć możliwość zbytu produktów 
zakupionych w ramach interwencji 
publicznej. Działania te należy podjąć 
w taki sposób, aby zapobiec zakłóceniom 
na rynku oraz zapewnić równy dostęp do 
towarów i równe traktowanie nabywców.

(16) W niniejszym rozporządzeniu należy 
przewidzieć możliwość zbytu produktów 
zakupionych w ramach interwencji 
publicznej. Działania te należy podjąć 
w taki sposób, aby zapobiec zakłóceniom 
na rynku oraz zapewnić równy dostęp do 
towarów i równe traktowanie nabywców.
Zbyt tych produktów mógłby w miarę 
możliwości posłużyć realizacji celów 
strategii „Europa 2020”, umożliwiając 
jednocześnie uniknięcie zakłóceń na 
rynku produktów żywnościowych.

Or. en

Poprawka 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zagwarantowania 
przejrzystości rynku Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
niektórych aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
warunków, na jakich może ona 
podejmować decyzje w sprawie 
przyznawania dopłat do prywatnego 
przechowywania w celu zapewnienia 
równowagi na rynku oraz stabilizacji cen 
rynkowych, uwzględniając sytuację na 
rynku.

(17) W celu zagwarantowania 
przejrzystości rynku Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
niektórych aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
warunków, na jakich może ona 
podejmować decyzje w sprawie 
przyznawania dopłat do prywatnego 
przechowywania w celu zapewnienia 
równowagi na rynku i 
wewnątrzwspólnotowej ceny minimalnej
umożliwiającej godziwy poziom życia 
rolników, zgodnie z celami WPR.

Or. fr
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Poprawka 454
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zagwarantowania 
przejrzystości rynku Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
niektórych aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
warunków, na jakich może ona 
podejmować decyzje w sprawie 
przyznawania dopłat do prywatnego 
przechowywania w celu zapewnienia 
równowagi na rynku oraz stabilizacji cen 
rynkowych, uwzględniając sytuację na 
rynku.

(17) W celu zagwarantowania 
przejrzystości rynku Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
niektórych aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
warunków, na jakich może ona 
podejmować decyzje w sprawie 
przyznawania dopłat do prywatnego 
przechowywania w celu zapewnienia 
równowagi na rynku oraz stabilizacji cen 
rynkowych, uwzględniając sytuację na 
rynku. Sektor mięsa króliczego nie ma 
możliwości ustanawiania dopłat do 
prywatnego przechowywania, a biorąc pod 
uwagę, że podobne problemy odczuwają 
sektory objęte już tym systemem, 
możliwość tę powinno się rozszerzyć z 
myślą o dostosowaniu podaży w sektorze 
mięsa króliczego.

Or. es

Poprawka 455
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Warunki przyznawania dopłat w 
przypadku cukru białego Jeżeli średnia 
notowana cena cukru białego w Unii jest 
niższa w reprezentatywnym okresie od 
115% ceny referencyjnej i 
prawdopodobnie utrzyma się na tym 
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poziomie, to Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – może, biorąc pod uwagę 
sytuację na rynku, podjąć decyzję o 
przyznaniu dopłat do przechowywania 
cukru białego przedsiębiorstwom, którym 
przydzielono kwoty cukru.

Or. pl

Poprawka 456Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo 
Iovine, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie 
Griesbeck, Liam Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope FontagnéWniosek dotyczący 
rozporządzeniaPunkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W celu zagwarantowania, że prywatne 
przechowywanie wywiera pożądany 
wpływ na rynek, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
niektórych aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do środków 
zmniejszania wypłacanej kwoty dopłat, w 
przypadkach gdy ilość przechowywana jest 
mniejsza od ilości przewidzianej w 
umowie, i warunków przyznawania 
zaliczek.

(20) W celu zagwarantowania, że prywatne 
przechowywanie wywiera pożądany 
wpływ na rynek, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
niektórych aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do środków 
zmniejszania wypłacanej kwoty dopłat, w 
przypadkach gdy ilość przechowywana jest 
mniejsza od ilości przewidzianej w 
umowie, warunków przyznawania zaliczek
oraz warunków ponownego 
wprowadzania do obrotu i zbytu 
produktów, w tym udostępniania ich w 
ramach programu dystrybucji żywności 
wśród osób najbardziej potrzebujących w 
Unii.

Or. en

Poprawka 457
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Aby wzmocnić i uzupełnić istniejące 



AM\907930PL.doc 17/171 PE492.801v01-00

PL

środki zarządzania rynkami oraz z myślą o 
zapewnieniu dobrego funkcjonowania 
rynku Komisja powinna wprowadzić 
instrument prywatnego zarządzania 
podażą poprzez skoordynowanie samych 
operatorów, którzy mogliby wycofywać lub 
przetwarzać produkty w odpowiednich 
momentach lat gospodarczych za 
pośrednictwem uznanych zrzeszeń 
producentów o istotnej wielkości. Aby 
zapewnić, iż instrument ten nie będzie 
działał wbrew ustanowionym celom WPR 
i jednolitego rynku, Komisja powinna 
określić warunki jego funkcjonowania, 
pozwolenia i uruchamiania, jak również 
przepisy dotyczące finansowania, 
dopilnowując przy tym, iż jest on zgodny z 
przepisami UE w zakresie konkurencji.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta m a na celu zapobieżenie niestabilności rynku poprzez wykorzystanie 
samoregulacji sektorów i ustanowienie instrumentu zarządzania rynkiem. Zrzeszenia mogą 
odgrywać rolę w tym zakresie pod kontrolą UE.

Poprawka 458
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(23a) W celu wzmocnienia i uzupełnienia 
obecnych narzędzi zarządzania rynkiem 
oraz zapewnienia ich sprawnego działania 
należy wdrożyć instrument oparty na 
prywatnym zarządzaniu podażą i 
skoordynowaniu poszczególnych 
podmiotów gospodarczych. Podmioty te 
powinny mieć możliwość wycofania 
produktu w trakcie trwania roku 
gospodarczego za pośrednictwem 
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uznanych zrzeszeń organizacji 
producentów o istotnej wielkości w skali 
rynku. Tworzenie organizacji 
producentów na rynku mleczarskim nie 
znajduje się jednak dotychczas na zbyt 
zaawansowanym etapie. Do czasu 
powstania dostatecznie silnych organizacji 
producentów zdolnych do negocjowania 
zasad rządzących rynkiem należy 
zagwarantować producentom minimalny 
poziom stabilności rynku za pomocą 
dopasowanej organizacji rynku, która 
zapewnia dostosowanie poziomu 
produkcji do popytu w Europie. 
Konieczne jest zatem przedłużenie 
systemu kwot mlecznych do roku 2017.

Or. de

Poprawka 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné
Wniosek dotyczący rozporządzeniaPunkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Istniejący program dystrybucji 
żywności wśród osób najbardziej 
potrzebujących w Unii, przyjęty w ramach 
wspólnej polityki rolnej, powinien 
stanowić przedmiot oddzielnego 
rozporządzenia, które uwzględni jego cele 
w zakresie spójności społecznej. Należy
jednak włączyć do niniejszego 
rozporządzenia przepis umożliwiający zbyt 
produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej poprzez 
udostępnianie ich do wykorzystania w 
ramach programu.

(24) Istniejący program dystrybucji 
żywności wśród osób najbardziej 
potrzebujących w Unii należy 
kontynuować, zgodnie z odpowiednią 
podstawą prawną, aby odzwierciedlić jego 
cele w zakresie spójności społecznej oraz 
umożliwić mu przyczynianie się do 
realizacji celu strategii „Europa 2020”, 
jakim jest zmniejszenie ubóstwa w Unii.  
Należy włączyć do niniejszego 
rozporządzenia przepis umożliwiający zbyt 
produktów zakupionych w ramach 
interwencji publicznej i prywatnego 
przechowywania poprzez udostępnianie 
ich do wykorzystania w ramach programu.

Or. en
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Poprawka 460
Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Należy zachęcać dzieci do spożywania 
owoców i warzyw oraz przetworów 
mlecznych, m.in. poprzez trwałe 
zwiększanie udziału przedmiotowych 
produktów w diecie dzieci na etapie, na 
którym kształtują się ich nawyki 
żywieniowe. W związku z tym należy 
wspierać pomoc Unii na finansowanie lub 
współfinansowanie dostarczania tego 
rodzaju produktów dzieciom 
uczęszczającym do placówek 
oświatowych.

(25) Należy zachęcać dzieci do spożywania
owoców i warzyw oraz przetworów 
mlecznych, m.in. poprzez trwałe 
zwiększanie udziału przedmiotowych 
produktów w diecie dzieci na etapie, na 
którym kształtują się ich nawyki 
żywieniowe. W związku z tym należy 
wspierać nie tylko pomoc Unii na 
finansowanie lub współfinansowanie 
dostarczania tego rodzaju produktów 
dzieciom uczęszczającym do placówek 
oświatowych, przedszkolnych i 
pozaszkolnych, lecz również – w 
szczególności w odniesieni do warzyw –
pomoc Unii na rzecz poprawy wizerunku i 
postrzegania tych świeżych produktów 
zarówno przez dzieci, jak i przez ich 
środowisko rodzinne, aby zachęcić do ich 
spożywania;

Or. fr

Poprawka 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Oliwa z oliwek stanowi podstawowy 
element diety śródziemnomorskiej. Liczne 
badania opublikowane w ostatnich 
dziesięcioleciach wskazują na istnienie 
związku między spożywaniem oliwy z 
oliwek a lepszym zdrowiem układu 
krążenia, wzmocnieniem układu 
odpornościowego i utrzymaniem pod 
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kontrolą innych ważnych problemów 
zdrowia publicznego. Należy zatem 
promować spożycie oliwy z oliwek w UE, a 
w związku z czym Komisja Europejska 
powinna opracować w ciągu roku od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia program podobny do 
programu promującego spożycie
produktów mlecznych oraz owoców i 
warzyw w placówkach oświatowych i 
zdrowotnych. Państwa członkowskie 
włączałyby się do udziału w tym 
programie na zasadzie dobrowolnej i 
korzystały z podobnego finansowania 
wspólnotowego, jakie zapewniane jest ww. 
istniejącym programom.

Or. es

Poprawka 462
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Należy umożliwić Komisji 
opracowanie – w drodze aktów 
delegowanych – programów promowania 
spożywania w szkołach innych produktów 
niż owoce i warzywa oraz produkty 
mleczne.

Or. es

Uzasadnienie

Inne sektory powinny być włączone do tego pomyślnego doświadczenia.

Poprawka 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) W wielu państwach członkowskich 
poziom rozwoju organizacji producentów 
jest szczególnie niski, a organizacje 
producentów są słabe lub w ogóle nie 
istnieją. Mając na uwadze specyficzną 
sytuację i względny poziom rozwoju 
organizacji producentów na swym 
terytorium państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o przekazaniu władzom 
krajowym uprawnień przyznawanych 
organizacjom producentów.

Or. pt

Poprawka 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(29) Program pomocy dla producentów 
chmielu stosowany jest tylko w jednym 
państwie członkowskim. W celu uzyskania 
elastyczności i ujednolicenia podejścia w 
tym sektorze z podejściem w pozostałych 
sektorach należy znieść ten program 
pomocy, umożliwiając jednocześnie 
wsparcie organizacji producentów w 
ramach środków na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich.

skreślony

Or. de

Poprawka 465
Izaskun Bilbao Barandica
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Niniejsze rozporządzenie dokonuje 
rozróżnienia między owocami i 
warzywami (które obejmują owoce i 
warzywa przeznaczone do wprowadzenia 
do obrotu oraz przeznaczone do 
przetworzenia) a przetworzonymi 
owocami i warzywami. Przepisy dotyczące 
organizacji producentów, programów 
operacyjnych i pomocy finansowej Unii 
stosuje się jedynie do owoców i warzyw 
oraz owoców i warzyw przeznaczonych 
wyłącznie do przetworzenia.

(32) Niniejsze rozporządzenie dokonuje 
rozróżnienia między owocami i 
warzywami (które obejmują owoce i 
warzywa przeznaczone do wprowadzenia 
do obrotu oraz przeznaczone do 
przetworzenia) a przetworzonymi 
owocami i warzywami.

Or. es

Poprawka 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Niniejsze rozporządzenie dokonuje 
rozróżnienia między owocami i 
warzywami (które obejmują owoce i 
warzywa przeznaczone do wprowadzenia 
do obrotu oraz przeznaczone do 
przetworzenia) a przetworzonymi 
owocami i warzywami. Przepisy dotyczące 
organizacji producentów, programów 
operacyjnych i pomocy finansowej Unii 
stosuje się jedynie do owoców i warzyw 
oraz owoców i warzyw przeznaczonych 
wyłącznie do przetworzenia.

(32) Niniejsze rozporządzenie dokonuje 
rozróżnienia między owocami i 
warzywami (które obejmują owoce i 
warzywa przeznaczone do wprowadzenia 
do obrotu jako świeże produkty oraz 
przeznaczone do przetworzenia) a 
przetworzonymi owocami i warzywami. 
Przepisy dotyczące organizacji 
producentów, programów operacyjnych i 
pomocy finansowej Unii stosuje się jedynie 
do owoców i warzyw oraz 
owoców i warzyw przeznaczonych 
wyłącznie do przetworzenia.

Or. es
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Poprawka 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Produkcja owoców i warzyw jest 
trudna do przewidzenia, a produkty łatwo 
się psują. Nawet ograniczone nadwyżki 
mogą spowodować poważne zakłócenia na 
rynku. Należy zatem ustanowić środki 
zarządzania kryzysowego, które należy 
nadal włączać do programów 
operacyjnych.

(33) Produkcja owoców i warzyw jest 
trudna do przewidzenia, a produkty łatwo 
się psują. Nawet ograniczone nadwyżki 
mogą spowodować poważne zakłócenia na 
rynku. Należy zatem ustanowić środki 
zarządzania kryzysowego, takie jak 
wycofywanie z rynku czy harmonogramy 
przywozów między państwami 
członkowskimi, które należy nadal włączać 
do programów operacyjnych.

Or. fr

Poprawka 468
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Wsparcie na rzecz tworzenia grup 
producentów w odniesieniu do wszystkich 
sektorów i wszystkich państw 
członkowskich należy określić w ramach 
polityki rozwoju obszarów wiejskich, w 
związku z czym należy znieść szczególne 
wsparcie w sektorze owoców i warzyw.

(35) Wsparcie na rzecz tworzenia grup 
producentów w odniesieniu do wszystkich 
sektorów i wszystkich państw 
członkowskich należy określić w ramach 
polityki rozwoju obszarów wiejskich, w 
związku z czym należy znieść szczególne 
wsparcie (w tym inwestycje) w sektorze 
owoców i warzyw.

Or. lv

Poprawka 469
Esther de Lange



PE492.801v01-00 24/171 AM\907930PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Wsparcie na rzecz tworzenia grup 
producentów w odniesieniu do wszystkich 
sektorów i wszystkich państw 
członkowskich należy określić w ramach 
polityki rozwoju obszarów wiejskich, w 
związku z czym należy znieść szczególne 
wsparcie w sektorze owoców i warzyw.

(35) Wsparcie na rzecz tworzenia grup 
producentów w odniesieniu do wszystkich 
sektorów i wszystkich państw 
członkowskich należy określić w ramach 
polityki rozwoju obszarów wiejskich, w 
związku z czym należy znieść szczególne 
wsparcie w sektorze owoców i warzyw.
Wsparcie to nie powinno zakłócać 
warunków konkurencji pomiędzy 
rolnikami i reprezentującymi ich 
organizacjami producentów na rynku 
wewnętrznym. 

Or. en

Poprawka 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Ważne jest, aby w sektorze wina 
określić środki wsparcia służące 
wzmocnieniu struktur konkurencyjnych. 
Środki te powinny być określane i 
finansowane przez Unię, ale państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
dobierania właściwych środków, które 
uwzględniałyby potrzeby ich organów 
regionalnych, biorąc pod uwagę ich cechy 
szczególne, tam gdzie to konieczne, oraz 
włączania ich do krajowych programów 
wsparcia. Państwa członkowskie powinny 
być odpowiedzialne za realizację tych 
programów.

(39) Ważne jest, aby w sektorze wina 
określić środki wsparcia. Środki te 
powinny być określane i finansowane 
przez Unię, ale państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość dobierania 
właściwych środków, które 
uwzględniałyby potrzeby ich organów 
regionalnych, biorąc pod uwagę ich cechy 
szczególne, tam gdzie to konieczne, oraz 
włączania ich do krajowych programów 
wsparcia. Państwa członkowskie powinny 
być odpowiedzialne za realizację tych 
programów.

Or. fr
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Poprawka 471
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Promocja i wprowadzanie do obrotu 
win Unii w państwach trzecich powinny 
stanowić jeden z głównych środków 
kwalifikujących się do krajowych 
programów wsparcia. Działania związane z 
restrukturyzacją i przekształcaniem 
powinny w dalszym ciągu być objęte 
wsparciem ze względu na ich pozytywny 
wpływ na sektor wina. Należy również 
udostępnić wsparcie dla tych inwestycji w 
sektorze wina, których celem jest poprawa 
wyników ekonomicznych przedsiębiorstw 
jako takich. Należy udostępnić wsparcie 
dla destylacji produktów ubocznych 
państwom członkowskim, które pragną 
korzystać z tego instrumentu, by 
zagwarantować jakość wina przy 
równoczesnej ochronie środowiska.

(40) Promocja i wprowadzanie do obrotu 
win Unii w samej Unii i w państwach 
trzecich powinny stanowić jeden z 
głównych środków kwalifikujących się do 
krajowych programów wsparcia. Działania 
związane z restrukturyzacją i 
przekształcaniem powinny w dalszym 
ciągu być objęte wsparciem ze względu na 
ich pozytywny wpływ na sektor wina. 
Należy również udostępnić wsparcie dla 
tych inwestycji w sektorze wina, których 
celem jest poprawa wyników 
ekonomicznych przedsiębiorstw jako 
takich. Należy udostępnić wsparcie dla 
destylacji produktów ubocznych państwom 
członkowskim, które pragną korzystać z 
tego instrumentu, by zagwarantować 
jakość wina przy równoczesnej ochronie 
środowiska.

Or. fr

Poprawka 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) W sytuacji klęski żywiołowej lub 
spowodowanej przez człowieka rolnicy 
poszczególnych państw członkowskich są 
objęci publicznym funduszem ubezpieczeń 
rolniczych, który gwarantuje im 
jednakowy poziom ochrony.

Or. pt
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Poprawka 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Sektor pszczelarski charakteryzuje się 
różnorodnością warunków produkcji 
i wielkości plonów oraz rozproszeniem 
i zróżnicowaniem podmiotów 
gospodarczych, zarówno na etapie 
produkcji, jak i wprowadzania do obrotu. 
Ponadto, w związku z rozprzestrzenianiem 
się warrozy w kilku państwach 
członkowskich w ostatnich latach oraz 
w związku z problemami, które choroba ta 
stwarza dla produkcji miodu, niezbędne 
jest podjęcie działań na poziomie Unii, 
ponieważ choroby tej nie można 
całkowicie wyeliminować, a do jej 
zwalczania należy stosować zatwierdzone 
produkty. Zważywszy na powyższe 
okoliczności oraz w celu usprawnienia 
produkcji i wprowadzania do obrotu 
produktów pszczelich w Unii, co trzy lata 
należy sporządzać programy krajowe w 
celu poprawy ogólnych warunków 
produkcji i wprowadzania do obrotu 
produktów pszczelich. Przedmiotowe 
programy krajowe powinny być częściowo 
finansowane przez Unię.

(44) Sektor pszczelarski charakteryzuje się 
różnorodnością warunków produkcji 
i wielkości plonów oraz rozproszeniem 
i zróżnicowaniem podmiotów 
gospodarczych, zarówno na etapie 
produkcji, jak i wprowadzania do obrotu. 
Ponadto, w związku z rozprzestrzenianiem 
się warrozy w kilku państwach 
członkowskich w ostatnich latach oraz 
w związku z problemami, które choroba ta 
stwarza dla produkcji miodu, niezbędne 
jest podjęcie skoordynowanych działań na 
poziomie Unii, w ramach europejskiej 
polityki weterynaryjnej, ponieważ choroby 
tej nie można całkowicie wyeliminować, 
a do jej zwalczania należy stosować 
zatwierdzone produkty. Zważywszy na 
powyższe okoliczności oraz w celu
poprawy zdrowia pszczół oraz
usprawnienia produkcji i wprowadzania do 
obrotu produktów pszczelich w Unii, co 
trzy lata należy sporządzać programy 
krajowe w celu poprawy ogólnych 
warunków produkcji i wprowadzania do 
obrotu produktów pszczelich. 
Przedmiotowe programy krajowe powinny 
być częściowo finansowane przez Unię.

Or. fr

Poprawka 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Stosowanie norm handlowych dla 
produktów rolnych może przyczynić się do 
poprawy warunków ekonomicznych 
w zakresie produkcji tych produktów, 
wprowadzania ich do obrotu oraz do 
poprawy ich jakości. Stosowanie tego 
rodzaju norm leży zatem w interesie 
producentów, przedsiębiorstw handlowych 
i konsumentów.

(48) Stosowanie norm handlowych dla 
produktów rolnych może przyczynić się do 
poprawy warunków ekonomicznych 
w zakresie produkcji tych produktów, 
wprowadzania ich do obrotu oraz do
poprawy ich jakości. Stosowanie tego 
rodzaju norm leży zatem w interesie 
producentów, przedsiębiorstw handlowych 
i konsumentów. Aby zapewnić 
wspomnianą poprawę na poziomie 
gospodarczym i jakościowym, należy ująć 
w niniejszym rozporządzeniu i 
rozporządzeniach wykonawczych ogół 
przepisów sprzed ustanowienia jednolitej 
wspólnej organizacji rynków i 
rozporządzeń wykonawczych w tym 
zakresie, dotyczących szczegółowych 
norm, w tym oznaczeń miejsca 
pochodzenia, dodatkowych wymogów 
związanych z wprowadzaniem do obrotu 
owoców i warzyw oraz norm w zakresie 
wołowiny i cielęciny pochodzących z bydła 
w wieku do dwunastu miesięcy, mleka i 
produktów mlecznych, tłuszczów do 
smarowania, jaj i mięsa drobiowego, 
chmielu i miodu.

Or. fr

Poprawka 475Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48a) Promowanie i wprowadzanie do 
obrotu unijnych produktów rolnych w UE 
i państwach trzecich powinno stanowić 
jeden z głównych środków 
kwalifikujących się do krajowych 
programów wsparcia.

Or.en
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Poprawka 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Uwzględniając zapotrzebowanie 
konsumentów na dokładne i jasne 
informacje na temat produktów, powinno 
być możliwe ustalenie miejsca produkcji 
dla każdego produktu z osobna i na 
odpowiednim poziomie geograficznym, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
specyfiki niektórych sektorów, w 
szczególności w odniesieniu do 
przetworzonych produktów rolnych.

(54) Mając na uwadze, że miejsce 
pochodzenia stanowi użyteczną 
wskazówkę dla konsumenta i zwiększa 
wartość produktu wykonanego przez 
wytwórcę, należy rozszerzyć zakres 
obowiązku wskazywania miejsca 
pochodzenia produktów, zgodnie z treścią 
rozporządzenia dotyczącego 
informowania konsumenta; powinno
również być możliwe ustalenie miejsca 
produkcji dla każdego produktu z osobna i 
na odpowiednim poziomie geograficznym, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
specyfiki niektórych sektorów, w 
szczególności w odniesieniu do 
przetworzonych produktów rolnych.

Or. fr

Poprawka 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 82 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(82a) Z przyczyn zarówno gospodarczych, 
jak i społecznych, dotyczących ochrony 
środowiska i zagospodarowania 
przestrzennego obszarów wiejskich o 
tradycji winiarskiej, wykraczając poza 
wymogi utrzymania kontroli, 
różnorodności, prestiżu i jakości 
europejskich produktów sektora wina, 
należy utrzymać obecny system praw do 
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sadzenia w sektorze wina, modernizując i 
uelastyczniając zarządzanie tym sektorem 
na poziomie państw członkowskich.

Or. fr

Poprawka 478
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 82 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(82a) Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 
przewiduje, że kwoty cukru pozostają w 
mocy do dnia 30 września 2015 r. Aby 
zapewnić sprawne przejście tego sektora 
do zniesienia systemu kwot, okres 
stosowania tego systemu należy 
przedłużyć o dwa lata.

Or. en

Uzasadnienie

Przedłużenie okresu stosowania systemu kwot o dwa lata zapewni sektorowi łagodne 
przejście do nowego systemu. Przedłużenie powinno być ograniczone do dwóch lat, aby 
zwiększyć konkurencyjność sektora cukru.

Poprawka <NumAm>479
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 82 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(82a) Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 
przewiduje, że kwoty cukru pozostają w 
mocy do dnia 30 września 2015 r. Aby 
zapewnić sprawne przejście tego sektora 
do zniesienia systemu kwot, okres 
stosowania tego systemu należy 
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przedłużyć o dwa lata.

Or. en

Uzasadnienie

Przedłużenie okresu stosowania systemu kwot o dwa lata zapewni sektorowi łagodne 
przejście do nowego systemu. Przedłużenie powinno być ograniczone do dwóch lat, aby 
zwiększyć konkurencyjność sektora cukru.

Poprawka 480
Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 82 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(82a) Z przyczyn gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych oraz w 
świetle polityki planowania regionalnego 
w obszarach wiejskich o tradycjach 
winiarskich, a także wykraczając poza 
wymogi utrzymania kontroli nad 
europejskimi produktami winiarskimi 
oraz zachowania ich różnorodności, 
prestiżu i jakości, obecny system praw do 
sadzenia w sektorze winnym należy 
utrzymać na czas nieokreślony.

Or. es

Poprawka 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 82 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(82a) Z przyczyn zarówno gospodarczych, 
jak i społecznych, dotyczących ochrony 
środowiska, ochrony dziedzictwa, 
zagospodarowania przestrzennego 
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obszarów wiejskich o tradycji winiarskiej, 
wykraczając poza wymogi utrzymania 
kontroli, różnorodności, prestiżu i jakości 
europejskich produktów sektora wina, 
należy utrzymać obecny system praw do 
sadzenia w sektorze wina.

Or. fr

Poprawka 482
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 82 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(82a) System kwot mlecznych pozostaje 
w mocy dopóki nie powstaną, i nie zostaną 
poddane ocenie pod kątem wpływu, 
alternatywne środki umożliwiające 
zagwarantowanie równowagi rynku 
i dostaw na rynek unijny, w każdej chwili, 
mleka i przetworów mlecznych, a także 
gwarancja minimalizacji ewentualnych 
negatywnych skutków zniesienia tego 
systemu na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym dla producentów 
mleka.

Or. pt

Poprawka 483
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 82 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(82b) System kwot mlecznych pozostaje w 
mocy dopóki nie powstaną, i nie zostaną 
poddane ocenie pod kątem wpływu, 
alternatywne środki umożliwiające 
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zagwarantowanie równowagi rynku 
i dostaw na rynek unijny, w każdej chwili, 
mleka i przetworów mlecznych, a także 
gwarancja minimalizacji ewentualnych 
negatywnych skutków zniesienia tego 
systemu na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym dla producentów 
mleka.

Or. pt

Poprawka 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 83 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83) Po zniesieniu systemu kwotowego 
nadal będą konieczne szczególne 
instrumenty do zapewnienia odpowiedniej 
równowagi praw i obowiązków między 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi 
a plantatorami buraków cukrowych. 
Należy zatem ustanowić przepisy ogólne 
regulujące porozumienia między nimi.

skreślony

Or. fr

Poprawka 485
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 83 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83) Po zniesieniu systemu kwotowego 
nadal będą konieczne szczególne 
instrumenty do zapewnienia odpowiedniej 
równowagi praw i obowiązków między 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi 
a plantatorami buraków cukrowych.

(83) W sektorze cukru konieczne są
szczególne instrumenty do zapewnienia 
odpowiedniej równowagi praw 
i obowiązków między przedsiębiorstwami 
cukrowniczymi a plantatorami buraków 
cukrowych. Należy zatem ustanowić 
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Należy zatem ustanowić przepisy ogólne 
regulujące porozumienia między nimi.

przepisy ogólne regulujące porozumienia 
między nimi.

Or. pt

Poprawka 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 83 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83) Po zniesieniu systemu kwotowego 
nadal będą konieczne szczególne 
instrumenty do zapewnienia odpowiedniej 
równowagi praw i obowiązków między 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi 
a plantatorami buraków cukrowych.
Należy zatem ustanowić przepisy ogólne 
regulujące porozumienia między nimi.

(83) Nadal konieczne są szczególne 
instrumenty do zapewnienia odpowiedniej 
równowagi praw i obowiązków między 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi 
a plantatorami buraków cukrowych.
Należy zatem ustanowić przepisy ogólne 
regulujące porozumienia między nimi;

Or. pt

Poprawka 487
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 83 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83a) Na europejskie rynki produkcji 
cukru wpływ wywierają zarówno system 
kwot dla produkcji buraków cukrowych, 
jak i cła nakładane na przywóz trzciny 
cukrowej, a zarejestrowane ostatnio 
zmiany w produkcji pociągają za sobą 
zarówno zwiększenie wydajności upraw 
buraków cukrowych, jak i wzrost kosztów 
i cen na rynkach trzciny cukrowej. 
Oznacza to, że burak cukrowy szybko staje 
się konkurencyjnym surowcem na rynku 
światowym. Dlatego odejściu od systemu 
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kwot dla buraka cukrowego musi 
towarzyszyć reforma i zniesienie ceł 
przywozowych na trzcinę cukrową. 
Ponadto monopolistyczny charakter 
zdolności przetwórczych w niektórych 
państwach członkowskich może 
powodować zakłócenia na rynku i tworzyć 
przeszkody dla hodowców. Inwestowanie 
w zdolności przetwórcze ma jednak 
charakter długoterminowy i w związku z 
tym zniesienie kwot dla buraka cukrowego 
powinno przewidywać odpowiedni okres 
przejściowy zapewniający ogólnie 
sektorowi cukru łagodne przejście na 
nowy system i dający pewność 
inwestycyjną, która umożliwi wspieranie 
zwiększania zdolności przetwórczych. 
Zniesieniu kwot dla buraka cukrowego 
powinno towarzyszyć zniesienie ceł 
nakładanych na przywóz trzciny cukrowej. 
W tym względzie, choć perspektywa 
zniesienia przez Komisję Europejską 
kwoty dla buraka cukrowego w 2015 r. 
przyjmowana jest z zadowoleniem, 
środkowi temu powinna towarzyszyć pełna 
i systematyczna ocena skutków 
obejmująca wpływ zarówno na rynek 
światowy, jak i na jednolity rynek. Aby 
zagwarantować europejskim 
konsumentom bezpieczeństwo dostaw, 
zmianie kwoty dla buraka cukrowego 
powinno towarzyszyć zniesienie 
ograniczeń taryfowych w odniesieniu do 
przywozu trzciny cukrowej. Dlatego 
konieczne może być przesunięcie na 2015 
r. daty zniesienia systemu kwot dla buraka 
cukrowego, jednakże data ta nie powinna 
wykraczać poza rok 2020. 

Or. en

Poprawka 488
Britta Reimers, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 83 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83a) Aby umożliwić uczciwą konkurencję 
i różnorodność dostaw w unijnym sektorze 
cukru, Komisja powinna zapewnić 
odpowiednią równowagę w zakresie praw 
i obowiązków między producentami cukru 
trzcinowego a producentami cukru 
buraczanego. W przypadku gdy przywóz 
cukru trzcinowego pochodzącego od 
uprzywilejowanych partnerów spadnie 
poniżej przewidywanego poziomu, 
Komisja powinna zezwolić na dodatkowy 
przywóz po zerowej stawce celnej, aby 
zapewnić dostępność wystarczających 
surowców na unijnym rynku cukru.

Or. en

Uzasadnienie

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Poprawka 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 83 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewniać, aby państwa członkowskie 
odzyskały kwoty na produkcję buraków na 
rafinację cukru, w szczególności kraje, 
które je utraciły i są dziś całkowicie 
uzależnione od przywozu surowca 
przeznaczonego do przetworzenia oraz aby 
zapewnić równy dostęp do surowca do 
produkcji cukru.
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Or. pt

Poprawka 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 83 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83a) Należy utrzymać i usprawnić system 
kwot jako instrumentu regulacji rynku.

Or. fr

Poprawka 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) Aby umożliwić producentom 
buraków cukrowych dostosowanie się do 
gruntownej reformy przeprowadzonej w 
2006 r. w sektorze cukru i dalsze 
podejmowanie rozpoczętych wówczas 
działań na rzecz konkurencyjności, 
zmienioną wersję obowiązującego obecnie 
systemu kwot należy utrzymać do końca 
roku gospodarczego 2019/2020, jeżeli –
tak jak planowano – kwoty nie zostaną 
zniesione w 2015 r. Zmieniony system 
powinien umożliwić wszystkim państwom 
członkowskim, które sobie tego życzą, 
uzyskanie kwot cukrowych. Wsparcie ze 
strony Unii należy ukierunkować na 
rozwój przemysłu cukrowego w UE, a na 
pokrycie kosztów związanych z rozruchem 
przemysłu cukrowniczego w państwach 
członkowskich powinno się udzielać 
pomocy finansowej. Jednak znaczne i 
stałe napięcia, jakie zaobserwowano na 
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europejskim rynku cukru, wymagają 
takiego mechanizmu, który przez 
odpowiednio długi okres będzie w 
automatyczny sposób klasyfikował cukier 
pozakwotowy jako cukier kwotowy, tak 
aby mogła być zachowana równowaga 
strukturalna tego rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ jeśli chodzi o produkcję cukru, UE jest tylko w 85% samowystarczalna, niezbędny 
jest rozwój tego przemysłu.

Poprawka 492
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) W celu umożliwienia producentom 
buraków pełnego dostosowania się do 
gruntownej reformy przeprowadzonej w 
2006 r. w sektorze cukru i dalszego 
podejmowania rozpoczętych wówczas 
działań na rzecz konkurencyjności należy 
utrzymać do końca roku gospodarczego 
2019/2020 obecny system kwot. Niemniej 
jednak napięcia na europejskim rynku 
cukru wskazują na konieczność 
wprowadzenia mechanizmu 
dopuszczającego możliwość 
automatycznego udostępnienia na rynek 
cukru pozakwotowego dopóty, dopóki jest 
to konieczne, w celu ochrony równowagi 
strukturalnej tego rynku.

Or. pl

Uzasadnienie

Powyższa poprawka formalizuje obecną sytuację, przewidując możliwość udostępnienia 
pewnych ilości cukru pozakwotowego na rynek UE. Ma ona celu zapewnienie jasności 
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prawnej i stabilności rynku. W szczególności, decyzja o udostępnieniu (a nie zmianie 
kwalifikacji) cukru pozakwotowego powinna opierać się na analizie danych ilościowych.

Poprawka 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(84a) W celu umożliwienia producentom 
buraków cukrowych pełnego 
dostosowania się do gruntownej reformy 
sektora cukru przeprowadzonej w 2006 r. i 
dalszego podejmowania rozpoczętych 
wówczas działań na rzecz zwiększenia 
konkurencyjności należy przedłużyć 
przynajmniej do końca roku 
gospodarczego 2019/2020 obecny system 
kwot. Silne i powracające napięcia na 
europejskim rynku cukru wskazują 
jednak na konieczność wprowadzenia 
mechanizmu umożliwiającego 
automatyczne traktowanie cukru 
pozakwotowego jako cukru kwotowego –
dopóty, dopóki jest to konieczne, w celu 
utrzymania równowagi strukturalnej na 
tym rynku.

Or. de

Poprawka 494
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) Aby umożliwić producentom 
buraków cukrowych dostosowanie się do 
gruntownej reformy przeprowadzonej w 
2006 r. w sektorze cukru i dalsze 
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podejmowanie rozpoczętych wówczas 
działań na rzecz konkurencyjności, 
zmienioną wersję obecnego systemu kwot 
należy utrzymać do końca roku 
gospodarczego 2019/2020. Jednak 
zaobserwowane na europejskim rynku 
cukru napięcia wymagają takiego 
mechanizmu, który przez odpowiednio 
długi okres będzie umożliwiał 
automatyczne uwalnianie cukru 
pozakwotowego na rynek, aby zachować 
równowagę strukturalną tego rynku.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Poprawka nadaje formalny charakter istniejącej sytuacji, umożliwiając uwalnianie pewnych 
ilości cukru pozakwotowego na rynek EU. Sporządzono ją, by zapewnić przejrzystość prawną 
i stabilność rynku. W szczególności decyzja o uwolnieniu (a nie klasyfikowaniu) cukru 
pozakwotowego powinna opierać się na analizie danych ilościowych (a nie „znacznych i 
stałych” napięciach, ponieważ określenie to może być interpretowane w różny sposób).

</Amend>

Poprawka 495
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) Aby umożliwić producentom 
buraków pełne dostosowanie się do 
gruntownej reformy przeprowadzonej w 
2006 r. w sektorze cukru i dalsze 
podejmowanie rozpoczętych wówczas 
działań na rzecz konkurencyjności, należy 
przedłużyć obecny system kwot do końca 
roku gospodarczego 2019/2020. Niemniej 
jednak napięcia istniejące na europejskim 
rynku cukru wskazują na konieczność 
wprowadzenia mechanizmu 
umożliwiającego automatyczne zasilenie 
rynku – tak długo, jak jest to konieczne –
cukrem spoza kwoty, w celu zachowania 
równowagi strukturalnej tego rynku.
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Or. fr

Poprawka 496
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) W celu umożliwienia producentom 
buraków i trzciny cukrowej pełnego 
dostosowania się do gruntownej reformy 
przeprowadzonej w 2006 r. w sektorze 
cukru i dalszego podejmowania 
rozpoczętych wówczas działań na rzecz 
konkurencyjności, należy przedłużyć 
obecny system kwot co najmniej do końca 
roku gospodarczego 2019/2020. Niemniej 
jednak silne i powracające napięcia na 
europejskim rynku cukru wskazują na 
konieczność wprowadzenia mechanizmu 
umożliwiającego automatyczne 
przekwalifikowanie – z cukru 
pozakwotowego na cukier kwotowy –
dopóty, dopóki jest to konieczne, w celu 
ochrony równowagi strukturalnej tego 
rynku.

Or. fr

Poprawka 497
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) W celu ostatecznego i 
nieodwołalnego zniesienia systemu kwot 
począwszy od 2020 r., Komisja powinna 
przed dniem 1 lipca 2018 r. przedstawić 
Parlamentowi i Radzie sprawozdanie na 
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temat odpowiednich środków dotyczących 
zniesienia systemu kwot i niezbędnych 
środków, które pozwolą na złagodzenie 
skutków zniesienia kwot w tym sektorze. 

Or. en

Poprawka 498
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi i Radzie do dnia 1 lipca 
2018 r. sprawozdanie dotyczące 
odpowiednich warunków zakończenia 
stosowania obecnego systemu kwot oraz 
przyszłości sektora po 2020 r., zawierające 
wszelkie propozycje niezbędne do 
przygotowania całego sektora na okres po 
2020 r.

Or. fr

<Amend>Poprawka <NumAm>499</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Julie Girling, Marina Yannakoudakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>
<Article>Punkt 84 a preambuły (nowy)</Article>

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) Aby dostosować unijny system 
przywozu cukru i izoglukozy do reformy 
cukrownictwa UE przeprowadzonej w 
2006 r. i zniesienia systemu kwot, Komisja 
powinna zmodyfikować wspólną taryfę 
celną w odniesieniu do następujących 
produktów: a) cukru objętego kodem CN 
1701; b) izoglukozy objętej kodami CN 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 
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90 30. Do czasu zniesienia systemu 
kwotowego Komisja powinna mieć 
możliwość wstrzymania ceł przywozowych 
w razie przerw w dostawach.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Uzasadnienie</TitreJust>

Zniesienie systemu kwot dla cukru będzie wymagało dalszego dostosowania unijnego systemu 
przywozu w celu uniknięcia nadmiernej koncentracji podaży i umożliwienia wystarczającego 
dostępu do surowców na rynkach deficytowych. Do tego czasu konieczne może być 
wstrzymanie w razie potrzeby ceł przywozowych w przypadku przerw w dostawach w celu 
utrzymania konkurencyjności europejskiego przemysłu spożywczego i cukrowni 
produkujących cukier z trzciny cukrowej.

</Amend>

<Amend>Poprawka <NumAm>500</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Paolo Bartolozzi</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>
<Article>Punkt 84 a preambuły (nowy)</Article>

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) Aby dostosować unijny system 
przywozu cukru i izoglukozy do reformy 
cukrownictwa UE przeprowadzonej w 
2006 r. i zniesienia systemu kwot, Komisja 
powinna zmodyfikować wspólną taryfę 
celną w odniesieniu do następujących 
produktów: a) cukru objętego kodem CN 
1701; b) izoglukozy objętej kodami CN 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 
90 30. Do czasu zniesienia systemu 
kwotowego Komisja powinna mieć 
możliwość wstrzymania ceł przywozowych 
w razie przerw w dostawach.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Poprawka <NumAm>501</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Richard Ashworth, Julie Girling, Marina 
Yannakoudakis</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>
<Article>Punkt 84 a preambuły (nowy)</Article>

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) Aby umożliwić uczciwą konkurencję 
i różnorodność dostaw w unijnym sektorze 
cukru, Komisja powinna zapewnić 
odpowiednią równowagę praw i 
obowiązków między producentami cukru 
trzcinowego a producentami cukru 
buraczanego. W przypadku gdy przywóz 
cukru trzcinowego pochodzącego od 
uprzywilejowanych partnerów spadnie 
poniżej przewidywanego poziomu, 
Komisja powinna zezwolić na dodatkowy 
przywóz po zerowej stawce celnej, aby 
zapewnić dostępność wystarczających 
surowców na unijnym rynku cukru.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Poprawka <NumAm>502</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Mariya Gabriel</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>
<Article>Punkt 84 a preambuły (nowy)</Article>

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) Aby uwzględnić specyfikę sektora 
cukru, Komisja zapewnia odpowiednią 
równowagę w zakresie praw i obowiązków 
między producentami unijnego sektora 
cukru, gwarantującą wszystkim 
podmiotom równy dostęp do surowców.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Poprawka <NumAm>503</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Luís Paulo Alves</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>
<Article>Punkt 84 a preambuły (nowy)</Article>
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) Aby uwzględnić specyfikę sektora 
cukru, Komisja zapewnia odpowiednią 
równowagę w zakresie praw i obowiązków 
między producentami unijnego sektora 
cukru, gwarantującą wszystkim 
podmiotom równy dostęp do surowców.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Poprawka 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 b preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(84b) Jednocześnie Komisja powinna 
przedstawić Parlamentowi i Radzie do 
dnia 1 lipca 2018 r. sprawozdanie 
dotyczące odpowiednich uregulowań 
dotyczących czasu po ewentualnym 
zakończeniu stosowania obecnego 
systemu kwot oraz przyszłości sektora po 
2020 r., zawierające również wszelkie 
propozycje przygotowania całego sektora 
na okres po 2020 r.

Or. de

Poprawka 505
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84b) Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi i Radzie do dnia 1 lipca 
2018 r. sprawozdanie dotyczące 
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odpowiednich warunków zakończenia 
stosowania obecnego systemu kwot oraz 
przyszłości sektora po 2020 r., zawierające 
wszelkie propozycje niezbędne do 
przygotowania całego sektora na okres po 
2020 r.

Or. fr

Poprawka 506
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84b) Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi i Radzie do dnia 1 lipca 
2018 r. sprawozdanie dotyczące 
odpowiednichwarunków zakończenia 
stosowania obecnego systemu kwot oraz 
przyszłości sektora po 2020 r., zawierające 
wszelkie propozycje niezbędne do 
przygotowania całego sektora na okres po 
2020 r.

Or. pl

Uzasadnienie

Obecna WOR w sektorze cukru powinna zostać przedłużona przynajmniej do 2020 r. w celu 
umożliwienia europejskiemu sektorowi cukru optymalizacji swojej wydajności i poprawy 
konkurencyjności, po to żeby sektor mógł przeciwstawić się niestabilności jaka panuje na 
światowym rynku cukru, zapewnić stabilne dostawy we Wspólnocie, respektować 
międzynarodowe zobowiązania UE, zapewnić sprawiedliwy podział wartości dodanej w 
ramach łańcucha produkcyjnego.

Poprawka 507
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84b) Zgodnie z art. 349 traktatu należy 
uwzględnić specyficzną sytuację sektora 
cukru w regionach najbardziej 
oddalonych i utrzymać wsparcie dla 
zapewnienia trwałości tego sektora. 
Komisja Europejska nie powinna w 
żadnym przypadku przyjmować środków, 
które naruszałyby interesy sektora cukru 
w regionach najbardziej oddalonych, ze 
szczególnym uwzględnieniem interesów 
producentów, i powinna poszukiwać 
rozwiązań umożliwiających zapewnienie 
plantatorom trzciny godziwego 
wynagrodzenia.

Or. fr

Poprawka 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 85 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85) Organizacje producentów i ich 
zrzeszenia mogą pełnić użyteczną rolę w 
koncentracji podaży oraz propagowaniu 
najlepszych praktyk. Organizacje 
międzybranżowe mogą pełnić ważną rolę 
w umożliwianiu dialogu między 
podmiotami łańcucha dostaw oraz 
propagowaniu najlepszych praktyk i 
przejrzystości rynku. Istniejące przepisy w 
zakresie definicji i uznawania 
przedmiotowych organizacji i ich zrzeszeń 
obowiązujące w niektórych sektorach 
należy zatem ujednolicić, uspójnić i 
rozszerzyć w celu ustanowienia zasady 
uznawania w oparciu o wniosek na 
podstawie statutów określonego w prawie 
UE w odniesieniu do wszystkich sektorów.

(85) Organizacje producentów i ich 
zrzeszenia mogą pełnić użyteczną rolę w 
koncentracji podaży oraz propagowaniu 
najlepszych praktyk. Należy 
zintensyfikować wysiłki w celu dalszego 
wzmacniania pozycji organizacji 
producentów w niektórych państwach 
członkowskich. Organizacje 
międzybranżowe mogą pełnić ważną rolę 
w umożliwianiu dialogu między 
podmiotami łańcucha dostaw oraz 
propagowaniu najlepszych praktyk i 
przejrzystości rynku. Istniejące przepisy w 
zakresie definicji i uznawania 
przedmiotowych organizacji i ich zrzeszeń 
obowiązujące w niektórych sektorach 
należy zatem ujednolicić, uspójnić i 
rozszerzyć w celu ustanowienia zasady 
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uznawania w oparciu o wniosek na 
podstawie statutów określonego w prawie 
UE w odniesieniu do wszystkich sektorów.

Or. en

Poprawka 509
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 85 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85) Organizacje producentów i ich 
zrzeszenia mogą pełnić użyteczną rolę w 
koncentracji podaży oraz propagowaniu 
najlepszych praktyk. Organizacje 
międzybranżowe mogą pełnić ważną rolę 
w umożliwianiu dialogu między 
podmiotami łańcucha dostaw oraz 
propagowaniu najlepszych praktyk i 
przejrzystości rynku. Istniejące przepisy w 
zakresie definicji i uznawania 
przedmiotowych organizacji i ich zrzeszeń 
obowiązujące w niektórych sektorach 
należy zatem ujednolicić, uspójnić i 
rozszerzyć w celu ustanowienia zasady 
uznawania w oparciu o wniosek na 
podstawie statutów określonego w prawie 
UE w odniesieniu do wszystkich sektorów.

(85) Organizacje producentów i ich 
zrzeszenia mogą pełnić użyteczną rolę w 
koncentracji podaży, poprawie 
wprowadzania do obrotu, korygowaniu 
braku równowagi w łańcuchu wartości
oraz propagowaniu najlepszych praktyk. 
Organizacje międzybranżowe mogą pełnić 
ważną rolę w umożliwianiu dialogu 
między podmiotami łańcucha dostaw oraz 
propagowaniu najlepszych praktyk i 
przejrzystości rynku. Istniejące przepisy w 
zakresie definicji i uznawania 
przedmiotowych organizacji i ich zrzeszeń 
obowiązujące w niektórych sektorach 
należy zatem ujednolicić, uspójnić i 
rozszerzyć w celu ustanowienia zasady 
uznawania w oparciu o wniosek na 
podstawie statutów określonego w prawie 
UE w odniesieniu do wszystkich sektorów.

Or. es

Uzasadnienie

Organizacje producentów mogą pełnić role, które są już uznawane w sprawozdaniach, przez 
specjalistów Komisji oraz grupy wysokiego szczebla.

Poprawka 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 85 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85a) Dane gromadzone przez sieci 
danych rachunkowych gospodarstw 
rolnych powinny być uwzględniane przy 
opracowywaniu analiz i badań mających 
na celu zapobieganie ewentualnym 
kryzysom w różnych sektorach rolnych, 
ponieważ odzwierciedlają sytuację 
gospodarstw rolnych. Dane te powinny 
stanowić skuteczne narzędzie służące 
zapobieganiu kryzysom i zarządzaniu 
kryzysowemu.

Or. it

Poprawka 511
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 85 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85a) Mając na względzie zniesienie 
systemu prawa do sadzenia, a także w celu 
poprawy i stabilizacji funkcjonowania 
wspólnego rynku win, organizacje 
międzybranżowe w sektorze wina muszą 
mieć możliwość podejmowania decyzji 
przy zarządzaniu potencjałem 
produkcyjnym. Niezbędne są szczegółowe 
przepisy, które umożliwią organizacjom 
przedstawicielskim sektora wina 
zarządzanie potencjałem produkcyjnym.

Or. en
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Poprawka 512
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 87 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(87) W odniesieniu do żywych roślin, 
wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, mięsa 
baraniego i koziego, jaj oraz mięsa 
drobiowego należy wprowadzić przepis 
umożliwiający przyjmowanie pewnych 
środków na rzecz dostosowania podaży do 
wymogów rynku, które mogą przyczynić 
się do stabilizacji rynków oraz do 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
życia rolników.

(87) W odniesieniu do wszystkich rolników 
wytwarzających co najmniej jeden 
produkt wymieniony w Załączniku I
należy wprowadzić przepis umożliwiający 
przyjmowanie pewnych środków
zapewniających odpowiedni poziom życia. 
Oznacza to na przykład, że rolnicy czynni 
zawodowo powinni uzyskać uczciwą i 
rozsądną cenę za wytwarzane przez nich 
produkty, która uwzględnia rekompensatę 
za inwestycje zapewniające trwały rozwój.

Or. en

Poprawka 513
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 87 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(87) W odniesieniu do żywych roślin, 
wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, mięsa 
baraniego i koziego, jaj oraz mięsa 
drobiowego należy wprowadzić przepis 
umożliwiający przyjmowanie pewnych 
środków na rzecz dostosowania podaży do 
wymogów rynku, które mogą przyczynić 
się do stabilizacji rynków oraz do 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
życia rolników.

(87) W odniesieniu do żywych roślin, 
wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, mięsa 
baraniego i koziego, mięsa króliczego, jaj 
oraz mięsa drobiowego należy wprowadzić 
przepis umożliwiający przyjmowanie 
pewnych środków na rzecz dostosowania 
podaży do wymogów rynku, które mogą 
przyczynić się do stabilizacji rynków oraz 
do zapewnienia odpowiedniego poziomu 
życia rolników.

Or. es
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Poprawka 514
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88) W celu zachęcenia organizacji 
producentów, ich zrzeszeń i organizacji 
międzybranżowych do podejmowania 
działań na rzecz dostosowania podaży do 
wymogów rynku, z wyjątkiem działań 
związanych z wycofywaniem z rynku, 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do sektorów 
żywych roślin, wołowiny i cielęciny, 
wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego, 
jaj oraz mięsa drobiowego, mających na 
celu poprawę jakości; mających na celu 
wsparcie lepszej organizacji produkcji, 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu; 
ułatwiających odnotowywanie tendencji 
w zakresie cen rynkowych i 
umożliwiających opracowywanie prognoz 
krótko- i długoterminowych na podstawie 
wykorzystywanych środków produkcji.

(88) W celu zachęcenia organizacji 
producentów, ich zrzeszeń i organizacji 
międzybranżowych do podejmowania 
działań na rzecz dostosowania podaży do 
wymogów rynku, z wyjątkiem działań 
związanych z wycofywaniem z rynku, 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do sektorów 
żywych roślin, wołowiny i cielęciny, 
wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego, 
mięsa króliczego, jaj oraz mięsa 
drobiowego, mających na celu poprawę 
jakości;

Or. es

Poprawka 515
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 89 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(89a) System kwot mlecznych pozostaje 
w mocy dopóki nie powstaną mechanizmy 
umożliwiające zagwarantowanie 
równowagi rynku i dostaw na rynek 
unijny, w każdej chwili, mleka 
i przetworów mlecznych, a także 
gwarancja minimalizacji ewentualnych 
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negatywnych skutków na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, w szczególności 
w regionach mocno uzależnionych od 
produkcji mleka, i krajowym.

Or. pt

Poprawka 516
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 89 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(89b) Do celów ust. 1 Komisja Europejska 
przystąpi do realizacji oceny skutków 
wprowadzenia środków, które 
zagwarantują równowagę rynku i dostaw 
na rynek unijny, w każdej chwili, mleka 
i przetworów mlecznych, a także 
gwarancji minimalizacji ewentualnych 
negatywnych skutków na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, w szczególności 
w regionach mocno uzależnionych od 
produkcji mleka, i krajowym, będących 
wynikiem zmian rynkowych, które 
prawdopodobnie nastąpią, jeśli kwoty 
zostaną zniesione.

Or. pt

Poprawka 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 90 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(90a) W wielu państwach członkowskich 
mają miejsce znaczne zakłócenia
równowagi w dystrybucji wartości dodanej 
w całym łańcuchu dostaw żywności, gdyż 
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utrzymuje się problem niskich cen 
wypłacanych producentom. Aby zwiększyć 
ceny wypłacane producentom i promować 
sprawiedliwą i właściwą dystrybucję 
wartości dodanej w całym łańcuchu 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość podjęcia interwencji, na 
przykład ustanawiając maksymalną 
wysokość marż dla każdego uczestnika 
łańcucha.

Or. pt

Poprawka 518
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 91 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(91) Aby zapewnić racjonalny rozwój 
produkcji, a tym samym odpowiedni 
poziom życia producentom mleka, należy 
wzmocnić ich siłę przetargową wobec 
przetwórców, co przyczyni się do 
sprawiedliwszego podziału wartości 
dodanej na poszczególnych etapach 
łańcucha dostaw. W celu realizacji tych 
założeń WPR należy zatem, na podstawie 
art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu, przyjąć 
przepis umożliwiający organizacjom 
producentów skupiającym producentów 
mleka lub ich zrzeszeniom negocjowanie z 
mleczarniami warunków umów, w tym 
cen, na dostawę części lub całości 
produkcji członków tej organizacji. W celu
utrzymania skutecznej konkurencji na 
rynku mleczarskim możliwość tę należy 
objąć odpowiednimi limitami ilościowymi.

(91) Aby zapewnić racjonalny rozwój 
produkcji, a tym samym odpowiedni 
poziom życia producentom mleka, należy 
wzmocnić ich siłę przetargową wobec 
przetwórców, co przyczyni się do 
sprawiedliwszego podziału wartości 
dodanej na poszczególnych etapach 
łańcucha dostaw. W celu realizacji tych 
założeń WPR należy zatem, na podstawie 
art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu, przyjąć 
przepis umożliwiający organizacjom 
producentów skupiającym producentów 
mleka lub ich zrzeszeniom negocjowanie z 
mleczarniami warunków umów, w tym 
cen, które nie powinny jednak być niższe 
niż poziom umożliwiający pokrycie 
kosztów produkcji i uzyskanie godziwego 
wynagrodzenia za pracę rolników, na 
dostawę części lub całości produkcji 
członków tej organizacji. W tym celu
należałoby stworzyć europejski urząd 
mleka, który stale nadzorowałby zmiany 
cen wielkości produkcji i zapewniłby 
przestrzeganie ceny podstawowej dla 
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produkcji.

Or. fr

Poprawka 519
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 91 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(91) Aby zapewnić racjonalny rozwój 
produkcji, a tym samym odpowiedni 
poziom życia producentom mleka, należy 
wzmocnić ich siłę przetargową wobec 
przetwórców, co przyczyni się do 
sprawiedliwszego podziału wartości
dodanej na poszczególnych etapach 
łańcucha dostaw. W celu realizacji tych 
założeń WPR należy zatem, na podstawie 
art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu, przyjąć 
przepis umożliwiający organizacjom 
producentów skupiającym producentów 
mleka lub ich zrzeszeniom negocjowanie z 
mleczarniami warunków umów, w tym 
cen, na dostawę części lub całości 
produkcji członków tej organizacji. W celu 
utrzymania skutecznej konkurencji na 
rynku mleczarskim możliwość tę należy 
objąć odpowiednimi limitami ilościowymi.

(91) Aby zagwarantować rentowny rozwój 
produkcji, a tym samym odpowiedni 
poziom życia rolnikom, trzeba wzmocnić 
ich siłę przetargową wobec ewentualnych 
nabywców, co powinno przejawiać się w
sprawiedliwszym podziale wartości 
dodanej w całym łańcuchu dostaw. W celu 
realizacji tych założeń WPR należy zatem, 
na podstawie art. 42 i art. 43 ust. 2 
Traktatu, przyjąć przepis umożliwiający 
organizacjom producentów skupiającym 
rolników, hodowców lub ich zrzeszeniom 
negocjowanie z nabywcą warunków 
umów, w tym cen, na dostawę części lub 
całości produkcji członków tej organizacji, 
w sposób umożliwiający zapobieżenie 
narzucenia przez nabywców cen niższych 
od kosztow produkcji.

Or. es

Uzasadnienie

Podstawowe zasady określone w pakiecie mlecznym (rozporządzenie 261/2012) muszą mieć 
przełożenie na wszystkie transakcje w sektorze.

Poprawka 520
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 91 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(91) Aby zapewnić racjonalny rozwój 
produkcji, a tym samym odpowiedni 
poziom życia producentom mleka, należy 
wzmocnić ich siłę przetargową wobec 
przetwórców, co przyczyni się do 
sprawiedliwszego podziału wartości 
dodanej na poszczególnych etapach 
łańcucha dostaw. W celu realizacji tych 
założeń WPR należy zatem, na podstawie 
art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu, przyjąć 
przepis umożliwiający organizacjom 
producentów skupiającym producentów 
mleka lub ich zrzeszeniom negocjowanie z 
mleczarniami warunków umów, w tym 
cen, na dostawę części lub całości 
produkcji członków tej organizacji. W celu 
utrzymania skutecznej konkurencji na 
rynku mleczarskim możliwość tę należy 
objąć odpowiednimi limitami ilościowymi.

(91) Aby zapewnić racjonalny i trwały
rozwój produkcji, a tym samym 
odpowiedni poziom życia rolnikom 
czynnym zawodowo , należy wzmocnić ich 
siłę przetargową wobec przetwórców, co 
przyczyni się do sprawiedliwszego 
podziału wartości dodanej na 
poszczególnych etapach łańcucha dostaw.
W celu realizacji tych założeń WPR należy 
zatem, na podstawie art. 42 i art. 43 ust. 2 
Traktatu, przyjąć przepis umożliwiający 
organizacjom producentów skupiającym
rolników czynnych zawodowo lub ich 
zrzeszeniom negocjowanie z mleczarniami 
warunków umów, w tym cen, na dostawę 
części lub całości produkcji członków tej 
organizacji. W celu utrzymania skutecznej 
konkurencji na rynku możliwość tę należy 
objąć odpowiednimi limitami ilościowymi.

Or. en

Poprawka 521
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 91 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(91) Aby zapewnić racjonalny rozwój 
produkcji, a tym samym odpowiedni 
poziom życia producentom mleka, należy 
wzmocnić ich siłę przetargową wobec 
przetwórców, co przyczyni się do 
sprawiedliwszego podziału wartości 
dodanej na poszczególnych etapach 
łańcucha dostaw. W celu realizacji tych 
założeń WPR należy zatem, na podstawie 
art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu, przyjąć 
przepis umożliwiający organizacjom 
producentów skupiającym producentów 
mleka lub ich zrzeszeniom negocjowanie z 

(91) Aby zapewnić racjonalny rozwój 
produkcji, a tym samym odpowiedni 
poziom życia producentom mleka, należy 
wzmocnić ich siłę przetargową wobec 
przetwórców, co przyczyni się do 
sprawiedliwszego podziału wartości 
dodanej na poszczególnych etapach 
łańcucha dostaw. W celu realizacji tych 
założeń WPR należy zatem, na podstawie 
art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu, przyjąć 
przepis umożliwiający organizacjom 
producentów skupiającym producentów 
mleka lub ich zrzeszeniom negocjowanie z 
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mleczarniami warunków umów, w tym 
cen, na dostawę części lub całości 
produkcji członków tej organizacji. W celu 
utrzymania skutecznej konkurencji na 
rynku mleczarskim możliwość tę należy 
objąć odpowiednimi limitami ilościowymi.

mleczarniami warunków umów, w tym 
cen, na dostawę części lub całości 
produkcji członków tej organizacji. W celu 
utrzymania skutecznej konkurencji na 
rynku mleczarskim możliwość tę należy 
objąć odpowiednimi limitami ilościowymi.
Postanowienie to powinno mieć 
zastosowanie do całej sieci producentów, 
a zatem również do spółdzielni.

Or. fr

Uzasadnienie

Jedynie organizacje producentów utworzone przez rolników powinny mięć prawo negocjacji 
zbiorowych. Negocjacje te są niezbędne do tego, aby zapewnić bardziej sprawiedliwy rozdział 
wartości dodanej na poszczególnych etapach łańcucha dostaw, z poważną szkodą dla 
producentów.

Poprawka 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 91 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(91a) Komisja powinna zaproponować 
środki mające na celu złagodzenie 
skutków zniesienia kwot w sektorze mleka 
i przetworów mlecznych przed zniesieniem 
kwot w 2015 r., zgodnie ze 
zobowiązaniami podjętymi w 2008 r. 
Należy rozważyć kilka opcji 
umożliwiających państwom członkowskim 
zmagającym się z trudnościami bardziej 
elastyczne podejście, w tym dostosowanie 
w zakresie zawartości tłuszczu maślanego 
lub liniowe zmniejszenie dodatkowej 
opłaty przed 2015 r.

Or. en
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Poprawka 523
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 91 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(91a) Aby zapewnić producentom 
sprawiedliwy udział w podziale dochodów 
w całym łańcuchu dostaw żywności 
strategie polityczne Unii powinny także 
regulować stosunki umowne między 
etapem przetwórstwa i dystrybucji, 
obejmując wszystkie stosunki handlowe 
występujące w łańcuchu, tak aby 
przybliżyć osiągnięcie celu, jakim jest 
równy podział.

Or. pt

Poprawka 524
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 93 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(93) W celu zagwarantowania, że cele i 
obowiązki organizacji producentów, 
zrzeszeń organizacji producentów, 
organizacji międzybranżowych i 
organizacji podmiotów gospodarczych są 
jasno określone, przez co przyczyniają się 
do zwiększenia skuteczności ich działań, w 
celu uwzględnienia specyfiki każdego 
sektora i zapewnienia przestrzegania zasad 
konkurencji oraz dobrego funkcjonowania 
wspólnej organizacji rynku, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do:
określonych celów, które mogą, powinny 
lub nie powinny być realizowane przez 
takie organizacje i zrzeszenia, obejmujące 

(93) W celu zagwarantowania, że cele i 
obowiązki organizacji producentów (w tym 
spółdzielni rolniczych), zrzeszeń 
organizacji producentów, organizacji 
międzybranżowych i organizacji 
podmiotów gospodarczych są jasno 
określone, przez co przyczyniają się do 
zwiększenia skuteczności ich działań, w 
celu uwzględnienia specyfiki każdego 
sektora i zapewnienia przestrzegania zasad 
konkurencji i dobrego funkcjonowania 
wspólnej organizacji rynku, a także w celu 
ochrony niektórych dóbr publicznych, jak 
np. środowiska, zdrowia publicznego, 
standardów socjalnych, klimatu, zdrowia i 
dobrostanu zwierząt oraz krajobrazu,
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
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odstępstwa w ich zakresie wymienione w 
niniejszym rozporządzeniu; przepisów w 
zakresie zrzeszania się, uznawania, 
struktury, osobowości prawnej, 
członkostwa, wielkości, odpowiedzialności 
i działalności tych organizacji i zrzeszeń, 
skutków wynikających z uznania, 
wycofania uznania i łączenia się;
międzynarodowych organizacji i zrzeszeń;
outsourcingu działań i udzielania pomocy 
technicznej przez organizacje lub 
zrzeszenia; minimalnej wielkości lub 
wartości produkcji zbywalnej organizacji 
producentów i zrzeszeń; rozszerzenia 
niektórych przepisów dotyczących 
organizacji na producentów niebędących 
członkami i obowiązek płatności składek 
przez producentów niebędących 
członkami, w tym wykaz surowszych 
przepisów w zakresie produkcji, które 
mogą zostać rozszerzone, dalszych 
wymogów w odniesieniu do 
reprezentatywności, odnośnych obszarów 
gospodarczych, w tym kontroli przez 
Komisję ich określenia, minimalnych 
okresów, przez jakie przepisy muszą 
obowiązywać przed ich rozszerzeniem; 
osób lub organizacji, których dotyczą 
przepisy lub obowiązek płacenia składek i 
okoliczności, w jakich Komisja żądać 
odmowy lub wycofania rozszerzenia 
przepisów lub obowiązkowych składek.

przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do:
określonych celów, które mogą, powinny 
lub nie powinny być realizowane przez 
takie organizacje i zrzeszenia, obejmujące 
odstępstwa w ich zakresie wymienione w 
niniejszym rozporządzeniu; przepisów w 
zakresie zrzeszania się, uznawania, 
struktury, osobowości prawnej, 
członkostwa, wielkości, odpowiedzialności 
i działalności tych organizacji i zrzeszeń, 
skutków wynikających z uznania, 
wycofania uznania i łączenia się;
międzynarodowych organizacji i zrzeszeń;
outsourcingu działań i udzielania pomocy 
technicznej przez organizacje lub 
zrzeszenia; minimalnej wielkości lub
wartości produkcji zbywalnej organizacji 
producentów i zrzeszeń; rozszerzenia 
niektórych przepisów dotyczących 
organizacji na producentów niebędących 
członkami i obowiązek płatności składek 
przez producentów niebędących 
członkami, w tym wykaz surowszych 
przepisów w zakresie produkcji, które 
mogą zostać rozszerzone, dalszych 
wymogów w odniesieniu do 
reprezentatywności, odnośnych obszarów 
gospodarczych, w tym kontroli przez 
Komisję ich określenia, minimalnych 
okresów, przez jakie przepisy muszą 
obowiązywać przed ich rozszerzeniem; 
osób lub organizacji, których dotyczą 
przepisy lub obowiązek płacenia składek i 
okoliczności, w jakich Komisja żądać 
odmowy lub wycofania rozszerzenia 
przepisów lub obowiązkowych składek.

Or. en

Poprawka 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 94 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(94) Stworzenie jednolitego rynku wymaga 
wprowadzenia systemu wymiany 
handlowej na zewnętrznych granicach 
Unii. System ten powinien obejmować 
należności celne przywozowe oraz 
refundacje wywozowe i powinien 
zasadniczo stabilizować rynek Unii.
System wymiany handlowej powinien 
opierać się na zobowiązaniach 
podejmowanych na mocy wielostronnych 
negocjacji handlowych w ramach rundy 
urugwajskiej oraz umów dwustronnych.

(94) Stworzenie jednolitego rynku wymaga 
wprowadzenia systemu wymiany 
handlowej na zewnętrznych granicach 
Unii. System ten powinien obejmować 
należności celne przywozowe. System 
wymiany handlowej powinien opierać się 
na zobowiązaniach podejmowanych na 
mocy wielostronnych negocjacji 
handlowych w ramach rundy urugwajskiej 
oraz umów dwustronnych.

Or. en

Poprawka 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 94 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(94) Stworzenie jednolitego rynku wymaga 
wprowadzenia systemu wymiany 
handlowej na zewnętrznych granicach 
Unii. System ten powinien obejmować 
należności celne przywozowe oraz 
refundacje wywozowe i powinien 
zasadniczo stabilizować rynek Unii.
System wymiany handlowej powinien 
opierać się na zobowiązaniach 
podejmowanych na mocy wielostronnych 
negocjacji handlowych w ramach rundy 
urugwajskiej oraz umów dwustronnych.

(94) Stworzenie jednolitego rynku wymaga 
wprowadzenia systemu wymiany 
handlowej na zewnętrznych granicach 
Unii. System ten powinien obejmować 
należności celne przywozowe oraz 
refundacje wywozowe i powinien 
zasadniczo stabilizować rynek Unii.

Or. fr

Poprawka 527
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE



AM\907930PL.doc 59/171 PE492.801v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 94 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(94) Stworzenie jednolitego rynku wymaga 
wprowadzenia systemu wymiany 
handlowej na zewnętrznych granicach 
Unii. System ten powinien obejmować 
należności celne przywozowe oraz 
refundacje wywozowe i powinien 
zasadniczo stabilizować rynek Unii. 
System wymiany handlowej powinien 
opierać się na zobowiązaniach 
podejmowanych na mocy wielostronnych 
negocjacji handlowych w ramach rundy 
urugwajskiej oraz umów dwustronnych.

(94) Stworzenie jednolitego rynku wymaga 
wprowadzenia systemu wymiany 
handlowej na zewnętrznych granicach 
Unii. System ten powinien obejmować 
należności celne przywozowe. System 
wymiany handlowej powinien opierać się 
na zobowiązaniach podejmowanych na 
mocy wielostronnych negocjacji 
handlowych w ramach rundy urugwajskiej 
oraz umów dwustronnych.

Or. fr

Poprawka 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 94 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(94) Stworzenie jednolitego rynku wymaga 
wprowadzenia systemu wymiany 
handlowej na zewnętrznych granicach 
Unii. System ten powinien obejmować 
należności celne przywozowe oraz 
refundacje wywozowe i powinien
zasadniczo stabilizować rynek Unii.
System wymiany handlowej powinien 
opierać się na zobowiązaniach 
podejmowanych na mocy wielostronnych 
negocjacji handlowych w ramach rundy 
urugwajskiej oraz umów dwustronnych.

(94) Stworzenie jednolitego rynku wymaga 
wprowadzenia systemu wymiany 
handlowej na zewnętrznych granicach 
Unii. System ten powinien obejmować 
należności celne przywozowe i zasadniczo 
stabilizować rynek Unii. System wymiany 
handlowej powinien opierać się na 
zobowiązaniach podejmowanych na mocy 
wielostronnych negocjacji handlowych 
w ramach rundy urugwajskiej oraz umów 
dwustronnych.

Or. en
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Poprawka 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 94 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(94) Stworzenie jednolitego rynku wymaga 
wprowadzenia systemu wymiany 
handlowej na zewnętrznych granicach 
Unii. System ten powinien obejmować 
należności celne przywozowe oraz
refundacje wywozowe i powinien 
zasadniczo stabilizować rynek Unii.
System wymiany handlowej powinien 
opierać się na zobowiązaniach 
podejmowanych na mocy wielostronnych 
negocjacji handlowych w ramach rundy 
urugwajskiej oraz umów dwustronnych.

(94) Stworzenie jednolitego rynku wymaga 
wprowadzenia systemu wymiany 
handlowej na zewnętrznych granicach 
Unii. System ten powinien obejmować 
należności celne przywozowe i refundacje 
wywozowe oraz powinien zasadniczo 
stabilizować rynek Unii nie powodując 
zakłóceń na rynkach w krajach 
rozwijających się. System wymiany 
handlowej powinien opierać się na 
zobowiązaniach podejmowanych na mocy 
wielostronnych negocjacji handlowych 
w ramach rundy urugwajskiej oraz umów 
dwustronnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zadbanie o to, by dopłaty eksportowe nie utrudniały rozwoju sektorów rolnych w 
krajach rozwijających się przez zaniżanie cen produkcji lokalnej.

Poprawka 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 94 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(94a) Przy wdrażaniu umów 
międzynarodowych należy jednak 
zachować zasadę wzajemności, zwłaszcza 
w odniesieniu do kwestii celnych, ochrony 
roślin i środowiska, oraz przestrzegać 
europejskich norm bezpieczeństwa 
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żywności i dobrostanu zwierząt, przy 
ścisłym poszanowaniu mechanizmów 
dotyczących cen wejścia, dodatkowych 
praw szczególnych i opłat 
wyrównawczych.

Or. it

Poprawka 531
Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 94 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(94a) Przy wdrażaniu umów 
międzynarodowych należałoby jednak 
zachować zasadę wzajemności, zwłaszcza 
w odniesieniu do kwestii taryfowych, 
sanitarnych, fitosanitarnych, 
środowiskowych i dobrostanu zwierząt, 
oraz ściśle przestrzegać mechanizmów cen 
wejścia, dodatkowych praw szczególnych i 
opłat wyrównawczych.

Or. fr

Poprawka 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 98 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(98) Zasadnicze elementy należności 
celnych stosowanych do produktów 
rolnych na mocy porozumień Światowej 
Organizacji Handlu (WTO) i umów 
dwustronnych są określone we wspólnej 
taryfie celnej. Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjmowania środków 
dotyczących szczegółowego obliczania 

skreślony
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należności celnych przywozowych na 
podstawie tych zasadniczych elementów.

Or. fr

Poprawka 533
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 103 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(103a) Aby ułatwić rozwój i wzrost 
gospodarki opartej na biotechnologii oraz 
zapobiegać mogącym wystąpić 
niekorzystnym skutkom dla europejskiego 
rynku bioproduktów przemysłowych, 
należy podjąć środki mające na celu 
zapewnienie producentom wytwarzającym 
bioprodukty przemysłowe dostępu do 
gwarantowanych dostaw surowców 
rolnych po cenach konkurencyjnych w 
skali światowej. W przypadku 
przywożonych do Unii surowców rolnych 
zwolnionych z ceł przywozowych, które są 
wykorzystywane do wytwarzania 
bioproduktów przemysłowych, należy 
podjąć środki mające na celu 
zagwarantowanie, że surowce 
wykorzystywane są zgodnie z 
deklarowanym celem.

Or. en

Uzasadnienie

Gospodarka oparta na biotechnologii będzie sektorem, który odegra ważną rolę w dążeniu do 
„zielonej gospodarki”. W tym względzie Grupa Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności 
Przemysłu Chemicznego zaleciła zniesienie lub zmniejszenie ceł przywozowych na 
odnawialne surowce rolne wykorzystywane w przemyśle chemicznym. Sektor ten będzie 
rozwijał się w krajach, w których zagwarantuje się mu pewny dostęp do dostaw surowców po 
cenach konkurencyjnych w skali światowej.

Poprawka 534
Patrick Le Hyaric
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 105 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(105) System ceł umożliwia rezygnację ze 
wszystkich innych środków ochronnych na 
zewnętrznych granicach Unii. 
W wyjątkowych okolicznościach jednak 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
i mechanizmu celnego może okazać się 
niewystarczające. W takich przypadkach, 
aby nie pozostawić rynku Unii bez ochrony 
przed możliwymi zakłóceniami, Unia 
powinna mieć możliwość bezzwłocznego 
podejmowania wszelkich niezbędnych 
środków. Takie środki powinny być 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii.

(105) System ceł umożliwia rezygnację ze 
wszystkich innych środków ochronnych na 
zewnętrznych granicach Unii. 
W wyjątkowych okolicznościach jednak 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
i mechanizmu celnego może okazać się 
niewystarczające. W takich przypadkach, 
aby nie pozostawić rynku Unii bez ochrony 
przed możliwymi zakłóceniami, Unia 
powinna mieć możliwość bezzwłocznego 
podejmowania wszelkich niezbędnych 
środków. Takie środki powinny być 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii, z jednoczesnym 
zachowaniem suwerenności żywnościowej 
Unii.

Or. fr

Poprawka 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 106 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(106a) Unia nie będzie już korzystała z 
dopłat eksportowych do produktów 
rolnych i powinna nadal uzgadniać z 
najważniejszymi światowymi 
producentami rolnymi działania 
zmierzające do ograniczenia dotacji 
powodujących zakłócenia handlu. Nowa 
wspólna polityka rolna powinna być 
zgodna z unijną koncepcją spójności 
politycznej na rzecz rozwoju, aby osiągnąć 
odpowiedni poziom niezależności 
żywnościowej w krajach rozwijających się.
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Or. en

Poprawka 536
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 106 a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(106a) Refundacje wywozowe mogą 
stanowić ważny instrument antykryzysowy 
i instrument pomocy na rynku rolnym. 
Kwestię tego, jak i w jakiej postaci będzie 
można w przyszłości stosować refundacje 
wywozowe jako instrument antykryzysowy 
i instrument pomocy, należy określić w 
ramach WTO i w oparciu o zasadę 
wzajemności. 

Or. de

Poprawka 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 107 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 
do państw trzecich na podstawie różnic 
między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny 
służyć zabezpieczeniu możliwości udziału 
Unii w międzynarodowym handlu 
niektórymi produktami objętymi zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Wywozy 
objęte refundacją powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości 
i ilości.

skreślony
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Or. en

Poprawka 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 107 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 
do państw trzecich na podstawie różnic 
między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny 
służyć zabezpieczeniu możliwości udziału 
Unii w międzynarodowym handlu 
niektórymi produktami objętymi zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Wywozy 
objęte refundacją powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości 
i ilości.

skreślony

Or. en

Poprawka 539
Britta Reimers, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 107 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 
do państw trzecich na podstawie różnic 
między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny 
służyć zabezpieczeniu możliwości udziału 
Unii w międzynarodowym handlu 

skreślony
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niektórymi produktami objętymi zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Wywozy 
objęte refundacją powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości 
i ilości.

Or. en

Poprawka 540
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 107 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 
do państw trzecich na podstawie różnic 
między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny 
służyć zabezpieczeniu możliwości udziału 
Unii w międzynarodowym handlu 
niektórymi produktami objętymi zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Wywozy 
objęte refundacją powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości 
i ilości.

skreślony

Or. fr

Poprawka 541
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 107 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 
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do państw trzecich na podstawie różnic 
między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny 
służyć zabezpieczeniu możliwości udziału 
Unii w międzynarodowym handlu 
niektórymi produktami objętymi zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Wywozy 
objęte refundacją powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości 
i ilości.

do państw trzecich na podstawie różnic 
między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, należy 
utrzymać w formie pozycji budżetowych, 
ponieważ mogą one stanowić ważny 
instrument antykryzysowy i instrument 
pomocy na rynku rolnym. Kwestię tego, 
jak i w jakiej postaci będzie można w 
przyszłości stosować refundacje 
wywozowe jako instrument antykryzysowy 
i instrument pomocy, należy określić w 
ramach WTO i w oparciu o zasadę 
wzajemności.

Or. de

Poprawka 542
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 107 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 
do państw trzecich na podstawie różnic 
między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny
służyć zabezpieczeniu możliwości udziału 
Unii w międzynarodowym handlu 
niektórymi produktami objętymi zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Wywozy 
objęte refundacją powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości 
i ilości.

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 
do państw trzecich na podstawie różnic 
między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny
zostać zachowane, ponieważ refundacje 
wywozowe m.in. stanowią ważne 
narzędzie w zarządzaniu kryzysowym. 
Wykorzystanie w przyszłości refundacji 
wywozowych jako instrumentu 
zarządzania rynkiem należy określić w 
ramach WTO, na zasadzie wzajemności. 
Refundacje wywozowe powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości 
i ilości.

Or. en
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Uzasadnienie

Unia Europejska nie powinna znosić refundacji wywozowych jednostronnie, tak długo jak jej 
partnerzy handlowi zapewniają refundacje wywozowe bądź podobne instrumenty zarządzania 
rynkiem. Wykorzystanie w przyszłości refundacji wywozowych należy określić w ramach 
WTO, na zasadzie wzajemności.

Poprawka 543
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 107 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 
do państw trzecich na podstawie różnic 
między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny 
służyć zabezpieczeniu możliwości udziału 
Unii w międzynarodowym handlu 
niektórymi produktami objętymi zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Wywozy 
objęte refundacją powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości i 
ilości.

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 
do państw trzecich na podstawie różnic 
między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny 
służyć zabezpieczeniu możliwości udziału 
Unii w międzynarodowym handlu 
niektórymi produktami objętymi zakresem 
niniejszego rozporządzenia w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynkach tych 
produktów. Wywozy objęte refundacją 
powinny podlegać ograniczeniom pod 
względem wartości i ilości.

Or. pl

Poprawka 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 107 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 
do państw trzecich na podstawie różnic 

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 
do państw trzecich na podstawie różnic 
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między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny 
służyć zabezpieczeniu możliwości udziału 
Unii w międzynarodowym handlu 
niektórymi produktami objętymi zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Wywozy 
objęte refundacją powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości 
i ilości.

między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny 
służyć zabezpieczeniu możliwości udziału 
Unii w międzynarodowym handlu 
niektórymi produktami objętymi zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Wywozy 
objęte refundacją powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości i 
ilości, po sprawdzeniu, że nie zagrażają 
one suwerenności żywnościowej krajów, 
dla których wywóz ten jest przeznaczony.

Or. fr

Poprawka 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 107 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 
do państw trzecich na podstawie różnic 
między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny 
służyć zabezpieczeniu możliwości udziału 
Unii w międzynarodowym handlu 
niektórymi produktami objętymi zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Wywozy 
objęte refundacją powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości 
i ilości.

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 
do państw trzecich na podstawie różnic 
między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny 
służyć zabezpieczeniu możliwości udziału 
Unii w międzynarodowym handlu 
niektórymi produktami objętymi zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Wywozy 
objęte refundacją powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości i 
ilości oraz nie powinny zagrażać 
rozwojowi sektorów rolnych i gospodarek 
krajów rozwijających się.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zadbanie o to, by subsydia wywozowe nie utrudniały rozwoju sektorów rolnych w 
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krajach rozwijających się przez zaniżanie cen produkcji lokalnej.

Poprawka 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 108 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(108) Zgodność z ograniczeniami pod 
względem wartości należy zapewnić 
w momencie ustalania refundacji 
wywozowych przez monitorowanie 
płatności zgodnie z przepisami 
dotyczącymi Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji. Monitorowanie 
może być ułatwione przez obowiązek 
wcześniejszego ustalenia refundacji 
wywozowych, z dopuszczeniem 
możliwości, w przypadku zróżnicowania 
refundacji, zmiany określonego miejsca 
przeznaczenia w ramach obszaru 
geograficznego, do którego odnosi się 
jedna stawka refundacji wywozowej. 
W przypadku zmiany miejsca 
przeznaczenia powinna zostać wypłacona 
refundacja wywozowa mająca 
zastosowanie do faktycznego miejsca 
przeznaczenia, przy czym pułap stanowi 
kwota mająca zastosowanie do miejsca 
przeznaczenia określonego 
z wyprzedzeniem.

skreślony

Or. en

Poprawka 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 108 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(108) Zgodność z ograniczeniami pod 
względem wartości należy zapewnić 
w momencie ustalania refundacji 
wywozowych przez monitorowanie 
płatności zgodnie z przepisami 
dotyczącymi Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji. Monitorowanie 
może być ułatwione przez obowiązek 
wcześniejszego ustalenia refundacji 
wywozowych, z dopuszczeniem 
możliwości, w przypadku zróżnicowania 
refundacji, zmiany określonego miejsca 
przeznaczenia w ramach obszaru 
geograficznego, do którego odnosi się 
jedna stawka refundacji wywozowej. 
W przypadku zmiany miejsca 
przeznaczenia powinna zostać wypłacona 
refundacja wywozowa mająca 
zastosowanie do faktycznego miejsca 
przeznaczenia, przy czym pułap stanowi 
kwota mająca zastosowanie do miejsca 
przeznaczenia określonego 
z wyprzedzeniem.

skreślony

Or. en

Poprawka 548
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 108 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(108) Zgodność z ograniczeniami pod 
względem wartości należy zapewnić 
w momencie ustalania refundacji 
wywozowych przez monitorowanie 
płatności zgodnie z przepisami 
dotyczącymi Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji. Monitorowanie 
może być ułatwione przez obowiązek 
wcześniejszego ustalenia refundacji 

skreślony
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wywozowych, z dopuszczeniem 
możliwości, w przypadku zróżnicowania 
refundacji, zmiany określonego miejsca 
przeznaczenia w ramach obszaru 
geograficznego, do którego odnosi się 
jedna stawka refundacji wywozowej. 
W przypadku zmiany miejsca 
przeznaczenia powinna zostać wypłacona 
refundacja wywozowa mająca 
zastosowanie do faktycznego miejsca 
przeznaczenia, przy czym pułap stanowi 
kwota mająca zastosowanie do miejsca 
przeznaczenia określonego 
z wyprzedzeniem.

Or. fr

Poprawka 549
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 108 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(108) Zgodność z ograniczeniami pod 
względem wartości należy zapewnić 
w momencie ustalania refundacji 
wywozowych przez monitorowanie 
płatności zgodnie z przepisami 
dotyczącymi Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji. Monitorowanie 
może być ułatwione przez obowiązek 
wcześniejszego ustalenia refundacji 
wywozowych, z dopuszczeniem 
możliwości, w przypadku zróżnicowania 
refundacji, zmiany określonego miejsca 
przeznaczenia w ramach obszaru 
geograficznego, do którego odnosi się 
jedna stawka refundacji wywozowej. 
W przypadku zmiany miejsca 
przeznaczenia powinna zostać wypłacona 
refundacja wywozowa mająca 
zastosowanie do faktycznego miejsca 
przeznaczenia, przy czym pułap stanowi 

skreślony
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kwota mająca zastosowanie do miejsca 
przeznaczenia określonego 
z wyprzedzeniem.

Or. fr

Poprawka 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 109 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(109) Zgodność z ograniczeniami 
ilościowymi należy zapewnić poprzez 
wprowadzenie rzetelnego i skutecznego 
systemu monitorowania. W tym celu 
przyznawanie refundacji wywozowych 
powinno podlegać obowiązkowi 
posiadania pozwolenia na wywóz. 
Refundacje wywozowe powinny być 
przyznawane w ramach dostępnych 
limitów w zależności od konkretnej 
sytuacji każdego produktu. Wyjątki od tej 
zasady można dopuścić tylko w przypadku 
produktów przetworzonych 
niewymienionych w załączniku I do 
Traktatu, w odniesieniu do których nie 
stosuje się ograniczeń ilościowych. Należy 
przewidzieć możliwość wprowadzenia 
odstępstwa od ścisłego stosowania reguł 
zarządzania, w przypadku gdy nie jest 
prawdopodobne przekroczenie pułapów 
ilościowych ustanowionych dla wywozu 
objętego refundacjami wywozowymi.

skreślony

Or. en

Poprawka 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 109 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(109) Zgodność z ograniczeniami 
ilościowymi należy zapewnić poprzez 
wprowadzenie rzetelnego i skutecznego 
systemu monitorowania. W tym celu 
przyznawanie refundacji wywozowych 
powinno podlegać obowiązkowi 
posiadania pozwolenia na wywóz. 
Refundacje wywozowe powinny być 
przyznawane w ramach dostępnych 
limitów w zależności od konkretnej 
sytuacji każdego produktu. Wyjątki od tej 
zasady można dopuścić tylko w przypadku 
produktów przetworzonych 
niewymienionych w załączniku I do 
Traktatu, w odniesieniu do których nie 
stosuje się ograniczeń ilościowych. Należy 
przewidzieć możliwość wprowadzenia 
odstępstwa od ścisłego stosowania reguł 
zarządzania, w przypadku gdy nie jest 
prawdopodobne przekroczenie pułapów 
ilościowych ustanowionych dla wywozu
objętego refundacjami wywozowymi.

skreślony

Or. en

Poprawka 552
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 109 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(109) Zgodność z ograniczeniami 
ilościowymi należy zapewnić poprzez 
wprowadzenie rzetelnego i skutecznego 
systemu monitorowania. W tym celu 
przyznawanie refundacji wywozowych 
powinno podlegać obowiązkowi 
posiadania pozwolenia na wywóz. 
Refundacje wywozowe powinny być 
przyznawane w ramach dostępnych 

skreślony
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limitów w zależności od konkretnej 
sytuacji każdego produktu. Wyjątki od tej 
zasady można dopuścić tylko w przypadku 
produktów przetworzonych 
niewymienionych w załączniku I do 
Traktatu, w odniesieniu do których nie 
stosuje się ograniczeń ilościowych. Należy 
przewidzieć możliwość wprowadzenia 
odstępstwa od ścisłego stosowania reguł 
zarządzania, w przypadku gdy nie jest 
prawdopodobne przekroczenie pułapów 
ilościowych ustanowionych dla wywozu 
objętego refundacjami wywozowymi.

Or. fr

Poprawka 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 110 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(110) W przypadku wywozu żywego bydła 
należy przewidzieć możliwość przyznania 
refundacji wywozowych oraz ich 
wypłacenia wyłącznie pod warunkiem 
przestrzegania przepisów prawa unijnego 
dotyczących dobrostanu zwierząt, 
a w szczególności ochrony zwierząt 
podczas transportu.

skreślony

Or. en

Poprawka 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 110 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(110) W przypadku wywozu żywego bydła skreślony
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należy przewidzieć możliwość przyznania 
refundacji wywozowych oraz ich 
wypłacenia wyłącznie pod warunkiem 
przestrzegania przepisów prawa unijnego 
dotyczących dobrostanu zwierząt, 
a w szczególności ochrony zwierząt 
podczas transportu.

Or. en

Poprawka 555
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 110 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(110) W przypadku wywozu żywego bydła 
należy przewidzieć możliwość przyznania 
refundacji wywozowych oraz ich 
wypłacenia wyłącznie pod warunkiem 
przestrzegania przepisów prawa unijnego 
dotyczących dobrostanu zwierząt, 
a w szczególności ochrony zwierząt 
podczas transportu.

skreślony

Or. fr

Poprawka 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 111 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(111) W celu zagwarantowania równego 
dostępu do refundacji wywozowych 
eksporterom produktów rolnych objętych 
niniejszym rozporządzeniem Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 

skreślony
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290 Traktatu w odniesieniu do stosowania 
niektórych przepisów w zakresie 
produktów rolnych do produktów 
wywożonych w postaci produktów 
przetworzonych.

Or. en

Poprawka 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 111 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(111) W celu zagwarantowania równego 
dostępu do refundacji wywozowych 
eksporterom produktów rolnych objętych 
niniejszym rozporządzeniem Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do stosowania 
niektórych przepisów w zakresie 
produktów rolnych do produktów 
wywożonych w postaci produktów 
przetworzonych.

skreślony

Or. en

Poprawka 558
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 111 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(111) W celu zagwarantowania równego 
dostępu do refundacji wywozowych 
eksporterom produktów rolnych objętych 
niniejszym rozporządzeniem Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 

skreślony
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przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do stosowania 
niektórych przepisów w zakresie 
produktów rolnych do produktów 
wywożonych w postaci produktów 
przetworzonych.

Or. fr

Poprawka 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 112 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(112) W celu zachęcania eksporterów do 
przestrzegania warunków dobrostanu 
zwierząt oraz umożliwienia właściwym 
organom sprawdzania prawidłowości 
wydatków w zakresie refundacji 
wywozowych w przypadkach, kiedy są one 
uzależnione od przestrzegania wymogów 
w zakresie dobrostanu zwierząt, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do 
przestrzegania wymogów w zakresie 
dobrostanu zwierząt poza obszarem 
celnym Unii, w tym wykorzystywania 
niezależnych stron trzecich.

skreślony

Or. en

Poprawka 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 112 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(112) W celu zachęcania eksporterów do (112) W celu zachęcania eksporterów do 
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przestrzegania warunków dobrostanu 
zwierząt oraz umożliwienia właściwym 
organom sprawdzania prawidłowości 
wydatków w zakresie refundacji 
wywozowych w przypadkach, kiedy są one 
uzależnione od przestrzegania wymogów 
w zakresie dobrostanu zwierząt, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do 
przestrzegania wymogów w zakresie 
dobrostanu zwierząt poza obszarem 
celnym Unii, w tym wykorzystywania 
niezależnych stron trzecich.

przestrzegania warunków dobrostanu 
zwierząt Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia niektórych aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do przestrzegania wymogów w zakresie 
dobrostanu zwierząt poza obszarem 
celnym Unii, w tym wykorzystywania 
niezależnych stron trzecich.

Or. en

Poprawka 561
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 112 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(112) W celu zachęcania eksporterów do 
przestrzegania warunków dobrostanu 
zwierząt oraz umożliwienia właściwym 
organom sprawdzania prawidłowości 
wydatków w zakresie refundacji 
wywozowych w przypadkach, kiedy są one 
uzależnione od przestrzegania wymogów 
w zakresie dobrostanu zwierząt, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do 
przestrzegania wymogów w zakresie 
dobrostanu zwierząt poza obszarem 
celnym Unii, w tym wykorzystywania 
niezależnych stron trzecich.

(112) W celu zachęcania eksporterów do 
przestrzegania warunków dobrostanu 
zwierząt, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia niektórych aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do przestrzegania wymogów w zakresie 
dobrostanu zwierząt poza obszarem 
celnym Unii, w tym wykorzystywania 
niezależnych stron trzecich.

Or. fr
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Poprawka 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 113 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(113) W celu zagwarantowania 
wywiązywania się przez podmioty 
gospodarcze z ich obowiązków podczas 
udziału w procedurach przetargowych 
Komisja powinna posiadać uprawnienia 
do przyjęcia niektórych aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu w odniesieniu do 
ustanawiania zobowiązań pierwotnych 
dotyczących zwalniania zabezpieczeń 
towarzyszących pozwoleniom na 
refundacje wywozowe objęte przetargiem.

skreślony

Or. en

Poprawka 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 113 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(113) W celu zagwarantowania 
wywiązywania się przez podmioty 
gospodarcze z ich obowiązków podczas 
udziału w procedurach przetargowych 
Komisja powinna posiadać uprawnienia 
do przyjęcia niektórych aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu w odniesieniu do 
ustanawiania zobowiązań pierwotnych 
dotyczących zwalniania zabezpieczeń 
towarzyszących pozwoleniom na 
refundacje wywozowe objęte przetargiem.

skreślony

Or. en
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Poprawka 564
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 113 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(113) W celu zagwarantowania 
wywiązywania się przez podmioty 
gospodarcze z ich obowiązków podczas 
udziału w procedurach przetargowych 
Komisja powinna posiadać uprawnienia 
do przyjęcia niektórych aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu w odniesieniu do 
ustanawiania zobowiązań pierwotnych 
dotyczących zwalniania zabezpieczeń 
towarzyszących pozwoleniom na 
refundacje wywozowe objęte przetargiem.

skreślony

Or. fr

Poprawka 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 114 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(114) W celu zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego podmiotów 
gospodarczych i organów Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do określania 
progów, poniżej których można 
odstępować od wymogu przedstawiania 
pozwolenia na wywóz, określania miejsc 
przeznaczenia lub operacji, w odniesieniu 
do których można uzasadnić zwolnienie z 
obowiązku przedstawiania pozwolenia na 
wywóz, oraz dopuszczenia wydawania 
pozwoleń na wywóz ex post w 
uzasadnionych przypadkach.

skreślony
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Or. en

Poprawka 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 114 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(114) W celu zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego podmiotów 
gospodarczych i organów Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do określania 
progów, poniżej których można 
odstępować od wymogu przedstawiania 
pozwolenia na wywóz, określania miejsc 
przeznaczenia lub operacji, w odniesieniu 
do których można uzasadnić zwolnienie z 
obowiązku przedstawiania pozwolenia na 
wywóz, oraz dopuszczenia wydawania 
pozwoleń na wywóz ex post w 
uzasadnionych przypadkach.

skreślony

Or. en

Poprawka 567
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 114 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(114) W celu zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego podmiotów 
gospodarczych i organów Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do określania 
progów, poniżej których można 

skreślony
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odstępować od wymogu przedstawiania 
pozwolenia na wywóz, określania miejsc 
przeznaczenia lub operacji, w odniesieniu 
do których można uzasadnić zwolnienie z 
obowiązku przedstawiania pozwolenia na 
wywóz, oraz dopuszczenia wydawania 
pozwoleń na wywóz ex post w 
uzasadnionych przypadkach.

Or. fr

Poprawka 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 115 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(115) W celu uwzględnienia konkretnych 
sytuacji, które stanowią podstawę do 
całkowitej lub częściowej 
kwalifikowalności do refundacji 
wywozowych, oraz w celu pomocy 
podmiotom gospodarczym w wypełnieniu 
luki od momentu złożenia wniosku do 
końcowej płatności refundacji wywozowej 
Komisja powinna posiadać uprawnienia 
do przyjęcia niektórych aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu w odniesieniu do 
środków dotyczących: zmiany terminu 
refundacji; skutków odnośnie do płatności 
refundacji wywozowej, w przypadkach gdy 
kod produktu lub miejsce przeznaczenia 
podane na pozwoleniu nie odpowiada 
faktycznemu produktowi lub miejscu 
przeznaczenia; zaliczek z tytułu refundacji 
wywozowych, obejmujące warunki 
wnoszenia i zwalniania zabezpieczenia; 
kontroli i dowodów w przypadkach 
wątpliwości dotyczących faktycznego 
miejsca przeznaczenia produktów, 
obejmujące możliwość przywozu 
powrotnego na obszar celny Unii; miejsc 
przeznaczenia uważanych za wywóz z Unii 
oraz włączenia miejsc przeznaczenia na 

skreślony
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obszarze celnym Unii, które są 
kwalifikowalne do refundacji 
wywozowych.

Or. en

Poprawka 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 115 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(115) W celu uwzględnienia konkretnych 
sytuacji, które stanowią podstawę do 
całkowitej lub częściowej 
kwalifikowalności do refundacji 
wywozowych, oraz w celu pomocy 
podmiotom gospodarczym w wypełnieniu 
luki od momentu złożenia wniosku do 
końcowej płatności refundacji wywozowej 
Komisja powinna posiadać uprawnienia 
do przyjęcia niektórych aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu w odniesieniu do 
środków dotyczących: zmiany terminu 
refundacji; skutków odnośnie do płatności 
refundacji wywozowej, w przypadkach gdy 
kod produktu lub miejsce przeznaczenia 
podane na pozwoleniu nie odpowiada 
faktycznemu produktowi lub miejscu 
przeznaczenia; zaliczek z tytułu refundacji 
wywozowych, obejmujące warunki 
wnoszenia i zwalniania zabezpieczenia; 
kontroli i dowodów w przypadkach 
wątpliwości dotyczących faktycznego 
miejsca przeznaczenia produktów, 
obejmujące możliwość przywozu 
powrotnego na obszar celny Unii; miejsc 
przeznaczenia uważanych za wywóz z Unii 
oraz włączenia miejsc przeznaczenia na 
obszarze celnym Unii, które są 
kwalifikowalne do refundacji 
wywozowych.

skreślony

Or. en
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Poprawka 570
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 115 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(115) W celu uwzględnienia konkretnych 
sytuacji, które stanowią podstawę do 
całkowitej lub częściowej 
kwalifikowalności do refundacji 
wywozowych, oraz w celu pomocy 
podmiotom gospodarczym w wypełnieniu 
luki od momentu złożenia wniosku do 
końcowej płatności refundacji wywozowej 
Komisja powinna posiadać uprawnienia 
do przyjęcia niektórych aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu w odniesieniu do 
środków dotyczących: zmiany terminu 
refundacji; skutków odnośnie do płatności 
refundacji wywozowej, w przypadkach gdy 
kod produktu lub miejsce przeznaczenia 
podane na pozwoleniu nie odpowiada 
faktycznemu produktowi lub miejscu 
przeznaczenia; zaliczek z tytułu refundacji 
wywozowych, obejmujące warunki 
wnoszenia i zwalniania zabezpieczenia; 
kontroli i dowodów w przypadkach 
wątpliwości dotyczących faktycznego 
miejsca przeznaczenia produktów, 
obejmujące możliwość przywozu 
powrotnego na obszar celny Unii; miejsc 
przeznaczenia uważanych za wywóz z Unii 
oraz włączenia miejsc przeznaczenia na 
obszarze celnym Unii, które są 
kwalifikowalne do refundacji 
wywozowych.

skreślony

Or. fr

Poprawka 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers



PE492.801v01-00 86/171 AM\907930PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 116 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(116) W celu zapewnienia wywozu 
produktów objętych refundacją wywozową 
z obszaru celnego Unii i zapobieżenia ich 
przywozowi powrotnemu oraz w celu 
zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego podmiotów 
gospodarczych przy przygotowywaniu i 
przedstawianiu dowodów, że produkty 
objęte refundacją dotarły do państwa 
przeznaczenia w przypadku zróżnicowania 
refundacji, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia niektórych 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do środków dotyczących: 
terminu, przed upływem którego należy 
zakończyć wywóz z obszaru celnego Unii, 
obejmujące czas na czasowe powrotne 
wprowadzenie; przetwarzania, jakiemu 
mogą w tym czasie być poddane produkty 
objęte refundacją wywozową; dowodów, 
że produkty objęte refundacją dotarły do 
kraju przeznaczenia w przypadku 
zróżnicowania refundacji; progów 
refundacji i warunków, na jakich 
eksporterzy mogą być zwolnieni z 
przedstawiania powyższych dowodów; 
oraz warunków zatwierdzania dowodów, 
że produkty objęte refundacją dotarły do 
państwa przeznaczenia w przypadku 
zróżnicowania refundacji, przez 
niezależne strony trzecie.

skreślony

Or. en

Poprawka 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 116 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(116) W celu zapewnienia wywozu 
produktów objętych refundacją wywozową 
z obszaru celnego Unii i zapobieżenia ich 
przywozowi powrotnemu oraz w celu 
zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego podmiotów 
gospodarczych przy przygotowywaniu i 
przedstawianiu dowodów, że produkty 
objęte refundacją dotarły do państwa 
przeznaczenia w przypadku zróżnicowania 
refundacji, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia niektórych 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do środków dotyczących: 
terminu, przed upływem którego należy 
zakończyć wywóz z obszaru celnego Unii, 
obejmujące czas na czasowe powrotne 
wprowadzenie; przetwarzania, jakiemu 
mogą w tym czasie być poddane produkty 
objęte refundacją wywozową; dowodów, 
że produkty objęte refundacją dotarły do 
kraju przeznaczenia w przypadku 
zróżnicowania refundacji; progów 
refundacji i warunków, na jakich 
eksporterzy mogą być zwolnieni z 
przedstawiania powyższych dowodów; 
oraz warunków zatwierdzania dowodów, 
że produkty objęte refundacją dotarły do 
państwa przeznaczenia w przypadku 
zróżnicowania refundacji, przez 
niezależne strony trzecie.

skreślony

Or. en

Poprawka 573
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 116 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(116) W celu zapewnienia wywozu 
produktów objętych refundacją wywozową 
z obszaru celnego Unii i zapobieżenia ich 
przywozowi powrotnemu oraz w celu 
zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego podmiotów 
gospodarczych przy przygotowywaniu i 
przedstawianiu dowodów, że produkty 
objęte refundacją dotarły do państwa 
przeznaczenia w przypadku zróżnicowania 
refundacji, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia niektórych 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do środków dotyczących: 
terminu, przed upływem którego należy 
zakończyć wywóz z obszaru celnego Unii, 
obejmujące czas na czasowe powrotne 
wprowadzenie; przetwarzania, jakiemu 
mogą w tym czasie być poddane produkty 
objęte refundacją wywozową; dowodów, 
że produkty objęte refundacją dotarły do 
kraju przeznaczenia w przypadku 
zróżnicowania refundacji; progów 
refundacji i warunków, na jakich 
eksporterzy mogą być zwolnieni z 
przedstawiania powyższych dowodów; 
oraz warunków zatwierdzania dowodów, 
że produkty objęte refundacją dotarły do 
państwa przeznaczenia w przypadku 
zróżnicowania refundacji, przez 
niezależne strony trzecie.

skreślony

Or. fr

Poprawka 574
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 116 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(116) W celu zapewnienia wywozu (116) W celu zapewnienia wywozu 
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produktów objętych refundacją wywozową 
z obszaru celnego Unii i zapobieżenia ich 
przywozowi powrotnemu oraz w celu 
zmniejszenia obciążenia administracyjnego 
podmiotów gospodarczych przy 
przygotowywaniu i przedstawianiu 
dowodów, że produkty objęte refundacją 
dotarły do państwa przeznaczenia 
w przypadku zróżnicowania refundacji, 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do środków 
dotyczących: terminu, przed upływem 
którego należy zakończyć wywóz z 
obszaru celnego Unii, obejmujące czas na 
czasowe powrotne wprowadzenie; 
przetwarzania, jakiemu mogą w tym czasie 
być poddane produkty objęte refundacją 
wywozową; dowodów, że produkty objęte 
refundacją dotarły do kraju przeznaczenia 
w przypadku zróżnicowania refundacji; 
progów refundacji i warunków, na jakich 
eksporterzy mogą być zwolnieni z 
przedstawiania powyższych dowodów; 
oraz warunków zatwierdzania dowodów,
że produkty objęte refundacją dotarły do 
państwa przeznaczenia w przypadku 
zróżnicowania refundacji, przez niezależne 
strony trzecie.

produktów objętych refundacją wywozową 
z obszaru celnego Unii i zapobieżenia ich 
przywozowi powrotnemu oraz w celu 
zmniejszenia obciążenia administracyjnego 
podmiotów gospodarczych przy 
przygotowywaniu i przedstawianiu 
dowodów, że produkty objęte refundacją 
dotarły do państwa przeznaczenia 
w przypadku zróżnicowania refundacji, 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do środków 
dotyczących: terminu, przed upływem 
którego należy zakończyć wywóz z 
obszaru celnego Unii, obejmujące czas na 
czasowe powrotne wprowadzenie; 
przetwarzania, jakiemu mogą w tym czasie 
być poddane produkty objęte refundacją 
wywozową; dowodów, że produkty objęte 
refundacją dotarły do kraju przeznaczenia 
w przypadku zróżnicowania refundacji; 
progów refundacji i warunków, na jakich 
eksporterzy mogą być zwolnieni z 
przedstawiania powyższych dowodów; 
oraz warunków zatwierdzania dowodów, 
że produkty objęte refundacją dotarły do 
państwa przeznaczenia w przypadku 
zróżnicowania refundacji, przez niezależne 
strony trzecie. W każdym przypadku 
Komisja zobowiązana jest do
dopilnowania, aby wywóz ten nie stanowił 
konkurencji dla lokalnej produkcji w 
państwach przeznaczenia.

Or. fr

Poprawka 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 117 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(117) W celu uwzględnienia 
uwarunkowań różnych sektorów Komisja 

skreślony
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powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do 
szczególnych wymogów i warunków, które 
mają spełniać podmioty gospodarcze i 
produkty kwalifikowalne do refundacji 
wywozowej, obejmujących w szczególności 
definicje i właściwości produktów oraz 
ustalanie współczynników do celów 
obliczania refundacji wywozowej.

Or. en

Poprawka 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 117 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(117) W celu uwzględnienia 
uwarunkowań różnych sektorów Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do 
szczególnych wymogów i warunków, które 
mają spełniać podmioty gospodarcze i 
produkty kwalifikowalne do refundacji 
wywozowej, obejmujących w szczególności 
definicje i właściwości produktów oraz 
ustalanie współczynników do celów 
obliczania refundacji wywozowej.

skreślony

Or. en

Poprawka 577
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 117 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(117) W celu uwzględnienia 
uwarunkowań różnych sektorów Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do 
szczególnych wymogów i warunków, które 
mają spełniać podmioty gospodarcze i 
produkty kwalifikowalne do refundacji 
wywozowej, obejmujących w szczególności 
definicje i właściwości produktów oraz 
ustalanie współczynników do celów 
obliczania refundacji wywozowej.

skreślony

Or. fr

Poprawka 578
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 120 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(120) Na podstawie art. 42 Traktatu 
przepisy Traktatu dotyczące konkurencji 
mają zastosowanie do produkcji rolnej i 
handlu produktami rolnymi jedynie w 
zakresie ustalonym przez prawodawstwo 
Unii w ramach przepisów art. 43 ust. 2 i 3
Traktatu i zgodnie z przewidzianą w nich 
procedurą.

(120) Na podstawie art. 42 Traktatu 
przepisy Traktatu dotyczące konkurencji 
mają zastosowanie do produkcji rolnej i 
handlu produktami rolnymi jedynie w 
zakresie ustalonym przez prawodawstwo 
Unii w ramach przepisów art. 43 ust. 2 
Traktatu i zgodnie z przewidzianą w nich 
procedurą.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 43 ust. 3 stanowi wyjątek od zwykłej procedury ustawodawczej, w ramach której Rada 
przyjmuje środki dotyczące określania pomocy, cen, ilości itp. Proponuje się skreślenie 
odniesienia do art. 43 ust. 3 w punkcie 120 preambuły, aby środki dotyczące konkurencji 
mogły być przyjmowane w ramach procedury współdecyzji.
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Poprawka 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 123 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(123) Szczególną uwagę należy poświęcić 
niektórym działaniom organizacji 
międzybranżowych, pod warunkiem, że 
nie prowadzą one do podziału rynków 
wewnątrz Unii, nie wpływają na 
prawidłowe funkcjonowanie wspólnej 
organizacji rynków, nie prowadzą do 
zakłócania konkurencji lub 
wyeliminowania konkurencyjnych 
podmiotów, nie wiążą się one z ustalaniem 
cen ani nie prowadzą do dyskryminacji.

skreślony

Or. fr

Poprawka 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 128 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(128) W Finlandii uprawa buraków 
cukrowych jest prowadzona 
w szczególnych warunkach geograficznych 
i klimatycznych, których niekorzystny 
wpływ na sektor będzie nakładać się na 
ogólne skutki reformy sektora cukru. 
Należy zatem przyznać temu państwu 
członkowskiemu stałe zezwolenie na 
wypłacanie płatności krajowych 
plantatorom buraków cukrowych na jego 
terytorium.

(128) Uprawa buraków cukrowych jest 
prowadzona w regionach na północ od 
równoleżnika 60 lub na południe 
równoleżnika 44, w szczególnych 
warunkach geograficznych 
i klimatycznych, których niekorzystny 
wpływ na sektor nakłada się na ogólne 
skutki reformy sektora cukru. Należy 
zatem przyznać określonym państwom 
członkowskim stałe zezwolenie na 
wypłacanie płatności krajowych 
plantatorom buraków cukrowych na jego 
terytorium.

Or. es
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Poprawka 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 132 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(132) Należy określić specjalne środki 
interwencyjne w celu sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku. Należy 
określić zakres przedmiotowych środków.

(132) Należy określić specjalne środki 
interwencyjne w celu sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku. Należy 
określić zakres przedmiotowych środków.
Należy wprowadzić mechanizmy klauzuli 
ochronnej w celu przeciwdziałania 
zakłóceniom na rynku.

Or. fr

Poprawka 582
Hans-Peter Mayer Data przyjęcia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 143 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(143) W przypadkach, gdy wymaga tego 
należycie uzasadniona pilna potrzeba, 
Komisja powinna przyjmować akty 
wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie w celu przyjęcia, zmiany lub 
uchylenia unijnych środków ochronnych, 
zawieszenia stosowania procedury 
uszlachetniania czynnego lub procedury 
uszlachetniania biernego, w razie potrzeby 
– natychmiastowego zareagowania na 
sytuację rynkową, rozwiązania 
konkretnych problemów w nagłych 
przypadkach, jeżeli rozwiązanie 
problemów wymaga natychmiastowego 
działania.

(143) W przypadkach, gdy wymaga tego 
należycie uzasadniona pilna potrzeba,
zgodnie z art. 161 Komisja powinna być 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych mających natychmiastowe 
zastosowanie w celu przyjęcia, zmiany lub 
uchylenia unijnych środków ochronnych, 
zawieszenia stosowania procedury 
uszlachetniania czynnego lub procedury 
uszlachetniania biernego, w razie potrzeby 
– natychmiastowego zareagowania na 
sytuację rynkową, rozwiązania 
konkretnych problemów w nagłych 
przypadkach, jeżeli rozwiązanie 
problemów wymaga natychmiastowego 
działania.
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Or. de

Poprawka 583
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 143 a preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(143a) Środki ochronne należy przyjąć w 
szczególności w przypadku gdy produkty z 
przywozu z państw trzecich nie 
gwarantują bezpieczeństwa 
żywnościowego ani identyfikowalności, 
ani nie spełniają wszystkich warunków 
sanitarnych, środowiskowych czy 
warunków dotyczących dobrostanu 
zwierząt, określonych dla rynku 
wewnętrznego, lub w przypadku 
stwierdzenia naruszenia warunków 
określonych w pozwoleniach na przywóz, 
czy to w zakresie ceny, jakości czy 
harmonogramu. Kontrola przestrzegania 
warunków przywozu produktów rolnych 
jest prowadzona za pomocą 
zintegrowanego systemu nadzoru w czasie 
rzeczywistym przywozu do UE.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wprowadzić elastyczne procedury kontroli na granicach Unii, które umożliwiają 
wykrycie i zapobieżenie, w nadzwyczajnych sytuacjach, przywozowi produktów rolnych, który 
może prowadzić do nieuczciwej konkurencji z produktami UE lub do zachwiania równowagi 
rynku wewnętrznego.

Poprawka 584
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 143 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(143a) Należy przyjąć środki ochronne, 
zwłaszcza kiedy importowane z krajów 
trzecich produkty rolne nie gwarantują 
bezpieczeństwa żywności 
i identyfikowalności oraz nie spełniają 
warunków sanitarnych, środowiskowych 
i dotyczących dobrostanu zwierząt 
obowiązujących na rynku wewnętrznym, 
kiedy na rynku występuje kryzys lub 
wykryto naruszenia warunków 
ustanowionych w pozwoleniach na 
przywóz pod kątem ceny, ilości lub 
terminu. Ta kontrola warunków 
obowiązujących w przypadku przywozu 
produktów rolnych powinna być 
realizowana za pomocą zintegrowanego 
systemu kontroli, w czasie rzeczywistym, 
przywozu do UE.

Or. pt

Poprawka 585
Hans-Peter Mayer Data przyjęcia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 144 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(144) Odnośnie do niektórych środków 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia wymagających 
bezzwłocznego podjęcia działań lub 
polegających wyłącznie na stosowaniu 
przepisów ogólnych w konkretnych 
sytuacjach bez marginesu swobody, 
Komisja powinna posiadać uprawnienia 
do przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

skreślony

Or. de
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Poprawka 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 145 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(145a) W ostatnich latach dziesiątki 
tysięcy producentów mleka w całej UE 
musiało zaniechać produkcji z powodu 
rujnujących cen produkcji, które nie 
pokrywają jej kosztów. Sytuacja, w której 
znajduje się sektor mleka, jest 
nieodłącznie związana z jego liberalizacją 
i zwiększeniem kwot produkcji w celu ich 
likwidacji.

Or. pt

Poprawka 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 145 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(145b) Uprawa winorośli jest podstawową 
działalnością rolną, szczególnie w krajach 
południa Europy, a planowana likwidacja 
praw do sadzenia zwiększa ryzyko 
zniknięcia tej produkcji rolnej;

Or. pt

Poprawka 588
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 146 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(146) Na podstawie rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2010)799] w odpowiednim 
czasie po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia wygaśnie kilka 
sektorowych środków, m.in. dotyczących 
kwot mlecznych, kwot cukru oraz innych 
środków w odniesieniu do cukru oraz 
ograniczeń dotyczących sadzenia 
winorośli, a także niektórych form 
pomocy państwa. Po uchyleniu 
rozporządzenia (UE) nr [COM(2010)799] 
odnośne przepisy należy stosować do 
zakończenia przedmiotowych programów.

skreślony

Or. fr

Poprawka 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 146 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(146) Na podstawie rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2010)799] w odpowiednim 
czasie po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia wygaśnie kilka 
sektorowych środków, m.in. dotyczących 
kwot mlecznych, kwot cukru oraz innych 
środków w odniesieniu do cukru oraz 
ograniczeń dotyczących sadzenia 
winorośli, a także niektórych form 
pomocy państwa. Po uchyleniu 
rozporządzenia (UE) nr [COM(2010)799] 
odnośne przepisy należy stosować do 
zakończenia przedmiotowych programów.

skreślony

Or. pt
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Poprawka 590
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 146 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(146) Na podstawie rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2010)799] w odpowiednim 
czasie po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia wygaśnie kilka 
sektorowych środków, m.in. dotyczących 
kwot mlecznych, kwot cukru oraz innych 
środków w odniesieniu do cukru oraz 
ograniczeń dotyczących sadzenia 
winorośli, a także niektórych form 
pomocy państwa. Po uchyleniu 
rozporządzenia (UE) nr [COM(2010)799] 
odnośne przepisy należy stosować do 
zakończenia przedmiotowych programów.

skreślony

Or. pt

Poprawka 591
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 146 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(146) Na podstawie rozporządzenia (UE)
nr [COM(2010)799] w odpowiednim 
czasie po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia wygaśnie kilka 
sektorowych środków, m.in. dotyczących 
kwot mlecznych, kwot cukru oraz innych 
środków w odniesieniu do cukru oraz 
ograniczeń dotyczących sadzenia 
winorośli, a także niektórych form 
pomocy państwa. Po uchyleniu 
rozporządzenia (UE) nr [COM(2010)799] 
odnośne przepisy należy stosować do 
zakończenia przedmiotowych programów.

(146) Należy szczegółowo ocenić 
likwidację różnych systemów kwot i praw 
produkcyjnych (cukier, mleko i prawa do 
sadzenia winorośli), biorąc pod uwagę 
konkretną sytuację, w jakiej znajdują się 
poszczególne sektory i ich wpływ 
sektorowy i terytorialny w Unii.
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Or. pt

Poprawka 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 146 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(146) Na podstawie rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2010)799] w odpowiednim 
czasie po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia wygaśnie kilka 
sektorowych środków, m.in. dotyczących 
kwot mlecznych, kwot cukru oraz innych 
środków w odniesieniu do cukru oraz 
ograniczeń dotyczących sadzenia 
winorośli, a także niektórych form pomocy 
państwa. Po uchyleniu rozporządzenia 
(UE) nr [COM(2010)799] odnośne 
przepisy należy stosować do zakończenia 
przedmiotowych programów.

(146) Na podstawie rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007, po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, w związku z 
decyzjami podjętymi w przeszłości,
wygaśnie wkrótce kilka sektorowych 
środków, m.in. dotyczących kwot 
mlecznych, kwot cukru oraz innych 
środków w odniesieniu do cukru oraz 
ograniczeń dotyczących sadzenia 
winorośli, a także niektórych form pomocy 
państwa. W związku z bardzo dużym 
wahaniem kursów na europejskich i 
międzynarodowych rynkach rolnych oraz 
z trudną sytuacją budżetową, należy
ponownie rozważyć założenie zniesienia 
tych narzędzi zarządzania podażą, które 
mają ogromne znaczenie dla stabilności 
dochodów rolników i bezpieczeństwa 
dostaw dla konsumentów. W szczególności 
należy zachować prawa do sadzenia w 
sektorze wina.

Or. fr

Poprawka 593
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 146 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(146) Na podstawie rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2010)799] w odpowiednim 

(146) Na podstawie rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2010)799] w odpowiednim 
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czasie po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia wygaśnie kilka 
sektorowych środków, m.in. dotyczących 
kwot mlecznych, kwot cukru oraz innych 
środków w odniesieniu do cukru oraz 
ograniczeń dotyczących sadzenia 
winorośli, a także niektórych form pomocy 
państwa. Po uchyleniu rozporządzenia
(UE) nr [COM(2010)799] odnośne 
przepisy należy stosować do zakończenia 
przedmiotowych programów.

czasie po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia straci ważność kilka 
sektorowych środków, m.in. dotyczących 
kwot mlecznych, kwot cukru oraz innych 
środków w odniesieniu do cukru oraz 
ograniczeń dotyczących sadzenia 
winorośli, a także niektórych form pomocy 
państwa. Kwoty cukru oraz inne środki 
odnoszące się do cukru powinny 
całkowicie stracić ważność przed końcem 
2020 r. Po uchyleniu rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2010)799] odnośne przepisy 
należy stosować do zakończenia 
przedmiotowych programów.

Or. en

Poprawka 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 146 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(146) Na podstawie rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2010)799] w odpowiednim 
czasie po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia wygaśnie kilka 
sektorowych środków, m.in. dotyczących 
kwot mlecznych, kwot cukru oraz innych 
środków w odniesieniu do cukru oraz
ograniczeń dotyczących sadzenia 
winorośli, a także niektórych form pomocy 
państwa. Po uchyleniu rozporządzenia
(UE) nr [COM(2010)799] odnośne 
przepisy należy stosować do zakończenia 
przedmiotowych programów.

(146) Na podstawie rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2010)0799] w odpowiednim 
czasie po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia wygaśnie kilka 
sektorowych środków, m.in. dotyczących 
kwot mlecznych oraz ograniczeń 
dotyczących sadzenia winorośli, a także 
niektórych form pomocy państwa. Po 
uchyleniu rozporządzenia (UE) nr 
[COM(2010)0799] odnośne przepisy 
należy stosować do zakończenia 
przedmiotowych programów.

Or. de

Poprawka 595
Izaskun Bilbao Barandica
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 146 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(146a) Jednakże z przyczyn 
gospodarczych, społecznych, 
środowiskowych oraz wynikających z 
zajmowania obszaru oraz aby zapobiec 
wyludnieniu się społeczności wiejskich na 
obszarach o tradycji winiarskiej, a także 
by zachować kontrolę nad produktami 
sektora wina, ich różnorodność, prestiż i 
jakość uzyskane i potwierdzone w ciągu 
lat, należy przedłużyć system ograniczania 
praw do sadzenia w sektorze winnym, 
którego obowiązywanie ma dobiec końca 
na mocy obecnych przepisów (31 grudnia 
2015 r. lub 31 grudnia 2018 r. w 
zależności od przypadku).

Or. es

Uzasadnienie

System ten ma podstawowe znaczenie dla konkurencyjności win europejskich z podażą 
pozawspólnotową i bez niego dojdzie do poważnego zakłócenia konkurencyjności w UE, 
generalnego spadku jakości produkcji, a w efekcie do spadku cen winogron i wina.

Poprawka 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 146 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(146a) Kwoty mleczne, kwoty cukrowe czy 
prawa do sadzenia winorośli stanowią 
narzędzia regulacji rynków, które mogą 
przyczynić się do osiągnięcia celów WPR 
w odniesieniu do godziwego poziomu 
życia społeczności rolniczych.

Or. fr
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Poprawka 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 147 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(147) W celu zapewnienia płynnego 
przejścia od ustaleń określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr [COM(2010)799]
do przepisów niniejszego rozporządzenia 
Komisja powinna posiadać uprawnienia 
do przyjęcia środków przejściowych.

skreślony

Or. fr

Poprawka 598
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 149 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(149) Odnośnie do stosunków umownych 
w sektorach mleka i przetworów 
mlecznych środki określone w niniejszym 
rozporządzeniu są uzasadnione w obecnej 
sytuacji gospodarczej na rynku 
przetworów mlecznych i przy aktualnej 
strukturze łańcucha dostaw. Należy je 
zatem stosować przez wystarczająco długi 
okres (zarówno przed zniesieniem kwot 
mlecznych, jak i po ich zniesieniu), aby 
mogły być w pełni skuteczne. Jednak z 
uwagi na ich daleko idące implikacje 
powinny one mieć charakter tymczasowy i 
podlegać przeglądowi. Komisja powinna 
przyjąć sprawozdania w sprawie rozwoju 
rynku mleka, które mają być 
przedstawione odpowiednio do dnia 30 
czerwca 2014 r. oraz do dnia 31 grudnia 
2018 r. i obejmować w szczególności 

(149) Stosunki umowne w sektorach 
mleka i przetworów mlecznych powinny 
mieć zastosowanie przez wystarczająco 
długi okres, aby mogły być w pełni 
skuteczne. Jednak z uwagi na ich daleko 
idące implikacje powinny one mieć 
charakter tymczasowy i podlegać 
przeglądowi. Komisja powinna przyjąć 
sprawozdania w sprawie rozwoju rynku 
mleka, które mają być przedstawione 
odpowiednio do dnia 30 czerwca 2014 r. 
oraz do dnia 31 grudnia 2018 r. 
i obejmować w szczególności ewentualne 
zachęty dla rolników do zawierania umów 
o wspólnej produkcji,
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ewentualne zachęty dla rolników do 
zawierania umów o wspólnej produkcji,

Or. pt

Poprawka 599
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 149 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(149) Odnośnie do stosunków umownych 
w sektorach mleka i przetworów 
mlecznych środki określone w niniejszym 
rozporządzeniu są uzasadnione w obecnej 
sytuacji gospodarczej na rynku przetworów 
mlecznych i przy aktualnej strukturze 
łańcucha dostaw. Należy je zatem 
stosować przez wystarczająco długi okres
(zarówno przed zniesieniem kwot 
mlecznych, jak i po ich zniesieniu), aby 
mogły być w pełni skuteczne. Jednak z 
uwagi na ich daleko idące implikacje 
powinny one mieć charakter tymczasowy i
podlegać przeglądowi. Komisja powinna 
przyjąć sprawozdania w sprawie rozwoju 
rynku mleka, które mają być 
przedstawione odpowiednio do dnia 30 
czerwca 2014 r. oraz do dnia 31 grudnia
2018 r. i obejmować w szczególności 
ewentualne zachęty dla rolników do 
zawierania umów o wspólnej produkcji,

(149) Odnośnie do stosunków umownych 
w sektorach mleka i przetworów 
mlecznych środki określone w niniejszym 
rozporządzeniu są uzasadnione w obecnej 
sytuacji gospodarczej na rynku przetworów 
mlecznych i przy aktualnej strukturze 
łańcucha dostaw. Należy je zatem 
stosować przez wystarczająco długi okres, 
aby mogły być w pełni skuteczne. Jednak z 
uwagi na ich daleko idące implikacje 
powinny one podlegać rzetelnej ocenie 
przed podjęciem ostatecznej decyzji. 
Komisja powinna przyjąć sprawozdania w 
sprawie rozwoju rynku mleka, które mają 
być przedstawione odpowiednio do dnia 30 
czerwca 2014 r. oraz do dnia 31 czerwca
2018 r. i obejmować w szczególności 
ewentualne zachęty dla rolników do 
zawierania umów o wspólnej produkcji,

Or. fr

Poprawka 600
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 149 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(149) Odnośnie do stosunków umownych 
w sektorach mleka i przetworów 
mlecznych środki określone w niniejszym 
rozporządzeniu są uzasadnione w obecnej 
sytuacji gospodarczej na rynku przetworów 
mlecznych i przy aktualnej strukturze 
łańcucha dostaw. Należy je zatem 
stosować przez wystarczająco długi okres
(zarówno przed zniesieniem kwot 
mlecznych, jak i po ich zniesieniu), aby 
mogły być w pełni skuteczne. Jednak z 
uwagi na ich daleko idące implikacje 
powinny one mieć charakter tymczasowy i 
podlegać przeglądowi. Komisja powinna 
przyjąć sprawozdania w sprawie rozwoju 
rynku mleka, które mają być 
przedstawione odpowiednio do dnia 30 
czerwca 2014 r. oraz do dnia 31 grudnia 
2018 r. i obejmować w szczególności 
ewentualne zachęty dla rolników do 
zawierania umów o wspólnej produkcji,

(149) Odnośnie do stosunków umownych 
w sektorach mleka i przetworów 
mlecznych środki określone w niniejszym 
rozporządzeniu są uzasadnione w obecnej 
sytuacji gospodarczej na rynku przetworów 
mlecznych i przy aktualnej strukturze 
łańcucha dostaw. Należy je zatem 
stosować przez wystarczająco długi okres, 
aby mogły być w pełni skuteczne. Jednak 
z uwagi na ich daleko idące implikacje 
powinny one mieć charakter tymczasowy 
i podlegać przeglądowi. Komisja powinna 
przyjąć sprawozdania w sprawie rozwoju 
rynku mleka, które mają być 
przedstawione odpowiednio do dnia 
30 czerwca 2014 r. oraz do dnia 31 grudnia 
2018 r. i obejmować w szczególności 
ewentualne zachęty dla rolników do 
zawierania umów o wspólnej produkcji,

Or. pt

Poprawka 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 149 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(149) Odnośnie do stosunków umownych 
w sektorach mleka i przetworów 
mlecznych środki określone w niniejszym 
rozporządzeniu są uzasadnione w obecnej 
sytuacji gospodarczej na rynku przetworów 
mlecznych i przy aktualnej strukturze 
łańcucha dostaw. Należy je zatem 
stosować przez wystarczająco długi okres
(zarówno przed zniesieniem kwot 
mlecznych, jak i po ich zniesieniu), aby 
mogły być w pełni skuteczne. Jednak z 

(149) Odnośnie do stosunków umownych 
w sektorach mleka i przetworów 
mlecznych środki określone w niniejszym 
rozporządzeniu są uzasadnione w obecnej 
sytuacji gospodarczej na rynku przetworów 
mlecznych i przy aktualnej strukturze 
łańcucha dostaw. Należy je zatem 
stosować przez wystarczająco długi okres, 
aby mogły być w pełni skuteczne. Jednak 
z uwagi na ich daleko idące implikacje 
powinny one mieć charakter tymczasowy 
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uwagi na ich daleko idące implikacje 
powinny one mieć charakter tymczasowy i 
podlegać przeglądowi. Komisja powinna 
przyjąć sprawozdania w sprawie rozwoju 
rynku mleka, które mają być 
przedstawione odpowiednio do dnia 30 
czerwca 2014 r. oraz do dnia 31 grudnia 
2018 r. i obejmować w szczególności 
ewentualne zachęty dla rolników do 
zawierania umów o wspólnej produkcji,

i podlegać przeglądowi. Komisja powinna 
przyjąć sprawozdania w sprawie rozwoju 
rynku mleka, które mają być 
przedstawione odpowiednio do dnia 
30 czerwca 2014 r. oraz do dnia 31 grudnia 
2018 r. i obejmować w szczególności 
ewentualne zachęty dla rolników do 
zawierania umów o wspólnej produkcji,

Or. pt

Poprawka 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 149 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(149) Odnośnie do stosunków umownych 
w sektorach mleka i przetworów 
mlecznych środki określone w niniejszym 
rozporządzeniu są uzasadnione w obecnej 
sytuacji gospodarczej na rynku przetworów 
mlecznych i przy aktualnej strukturze 
łańcucha dostaw. Należy je zatem 
stosować przez wystarczająco długi okres 
(zarówno przed zniesieniem kwot 
mlecznych, jak i po ich zniesieniu), aby 
mogły być w pełni skuteczne. Jednak z 
uwagi na ich daleko idące implikacje 
powinny one mieć charakter tymczasowy i 
podlegać przeglądowi. Komisja powinna 
przyjąć sprawozdania w sprawie rozwoju 
rynku mleka, które mają być 
przedstawione odpowiednio do dnia 30 
czerwca 2014 r. oraz do dnia 31 grudnia 
2018 r. i obejmować w szczególności 
ewentualne zachęty dla rolników do 
zawierania umów o wspólnej produkcji,

(149) Odnośnie do stosunków umownych 
w sektorach mleka i przetworów 
mlecznych środki określone w niniejszym 
rozporządzeniu są uzasadnione w obecnej 
sytuacji gospodarczej na rynku przetworów 
mlecznych i przy aktualnej strukturze 
łańcucha dostaw. Należy je zatem 
stosować przez wystarczająco długi, aby 
mogły być w pełni skuteczne. Jednak 
z uwagi na ich daleko idące implikacje 
powinny one mieć charakter tymczasowy 
i podlegać przeglądowi. Komisja powinna 
przyjąć sprawozdania w sprawie rozwoju 
rynku mleka, które mają być 
przedstawione odpowiednio do dnia 30 
czerwca 2014 r. oraz do dnia 31 grudnia 
2018 r. i obejmować w szczególności 
ewentualne zachęty dla rolników do 
zawierania umów o wspólnej produkcji,

Or. pt
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Poprawka 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1
Preferencja krajowa

1. W przypadku kiedy państwo 
członkowskie stoi wobec wysokiego 
i stałego deficytu równowagi rolno-
spożywczej może przyjąć zasadę 
preferencji krajowej, tworząc 
i wykorzystując system obowiązkowych 
kwot wprowadzania do obrotu produkcji 
krajowej, gdzie przywóz tylko uzupełnia 
produkcję krajową.
2. Zasada, o której mowa w ust. 1, 
przestaje obowiązywać po trzech 
kolejnych latach lub sześciu nieciągłych, 
w których nastąpił trwały wzrost produkcji 
rolno-spożywczej i złagodzono deficyt.

Or. pt

Poprawka 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) tytoniu, załącznik I część XIV; n) surowca tytoniowego, załącznik I część 
XIV;

Or. es
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Uzasadnienie

Odpowiada prawidłowemu nazewnictwu w sektorze nieprzetworzonego tytoniu.

Poprawka 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) tytoniu, załącznik I część XIV; n) surowca tytoniowego, załącznik I część 
XIV;

Or. es

Uzasadnienie

Odpowiada prawidłowemu nazewnictwu w sektorze nieprzetworzonego tytoniu.

Poprawka 606
Åsa Westlund, Brian Simpson
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera x)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

x) innych produktów, załącznik I część 
XXIV.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji rozszerza zakres pojęcia „produktów rolnych”. Proponowane rozszerzenie 
jest niezgodne z prorynkowym nastawieniem.

Poprawka 607
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera x)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

x) innych produktów, załącznik I część 
XXIV.

skreślona

Or. en

Poprawka 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ze względu na specyfikę sektora ryżu 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 160 w 
celu aktualizacji definicji dotyczących 
sektora ryżu określonych w załączniku II 
część I.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Definicje w sektorze ryżu mają zasadnicze znaczenie, a ich zmiana nie powinna dokonywać 
się poprzez akt delegowany.

Poprawka 609
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ze względu na specyfikę sektora ryżu 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 160 w 
celu aktualizacji definicji dotyczących 
sektora ryżu określonych w załączniku II 
część I.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Dokonana przez Komisję aktualizacja definicji mających zastosowanie do sektora ryżu może 
stwarzać niebezpieczeństwo faworyzowania niektórych odmian ryżu. Dlatego proponuje się 
skreślenie art. 3 ust. 3.

Poprawka 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ze względu na specyfikę sektora ryżu 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 160 w 
celu aktualizacji definicji dotyczących 
sektora ryżu określonych w załączniku II 
część I.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Uznaje się, że definicje w sektorze ryżu mają zasadnicze znaczenie i jako takie określone są w 
akcie podstawowym, co oznacza, że ich zmiana nie powinna dokonywać się poprzez akt 
delegowany.

Poprawka 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów niniejszego rozporządzenia
„regiony słabiej rozwinięte” należy 
rozumieć zgodnie z definicją tych 
regionów w art. 82 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) [COM(2011)615] 

4. Do celów niniejszego rozporządzenia
stosuje się następujące definicje:
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ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006.

a) „regiony słabiej rozwinięte”: regiony 
odpowiadające definicji w art. 82 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia (UE) 
[COM(2011)615] ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Funduszu Spójności, oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006;
b) „ekstremalne zjawiska pogodowe”: 
zjawiska pogodowe porównywalne do 
klęsk żywiołowych, na przykład silny 
wiatr, mróz, grad, lód, deszcz lub susza, 
które powodują zniszczenie lub 
zmniejszenie produkcji o ponad 30% 
w porównaniu do średniej produkcji 
rocznej danego rolnika. Średnia roczna 
produkcja jest obliczana na podstawie 
trzech poprzednich lat lub na podstawie 
średniej wartości za okres trzech lat 
z pięciu poprzednich lat, wyłączając 
wartość najwyższą i najniższą;
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c) „produkcja lokalna”: produkty 
pochodzące z produkcji w odległości nie 
większej niż 150 km od miejsca 
konsumpcji.

Or. pt

<Amend>Poprawka 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do celów niniejszego rozporządzenia 
„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają trudne warunki pogodowe, 
takie jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, 
które niszczą lub obniżają całkowitą 
produkcję lub produkcję określonego 
rodzaju upraw o ponad 30% w 
porównaniu ze średnią roczną produkcją 
danego rolnika.  Średnia roczna 
produkcja jest obliczana na podstawie 
trzech poprzednich lat lub na podstawie 
średniej z trzech lat opartej na okresie 
pięciu wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej.

Or. en

Poprawka 613
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Dla celów niniejszego rozporządzenia 
terminy: „zaawansowane systemy 
zrównoważonej produkcji”, 



PE492.801v01-00 112/171 AM\907930PL.doc

PL

„zaawansowane metody zrównoważonej 
produkcji”, „zaawansowane środki 
zrównoważonej produkcji” oznaczają 
praktyki rolnicze wykraczające poza 
zasadę współzależności w zakresie 
ochrony środowiska określoną w 
rozporządzeniu (UE) nr [...] 
[rozporządzenie horyzontalne WPR] i 
stale rozwijane w celu poprawy 
gospodarki w zakresie wartości 
odżywczych, cyklu wodnego i przepływów 
energii, tak aby zapobiec szkodom dla 
środowiska naturalnego i marnotrawieniu 
nieodnawialnych zasobów, a także 
utrzymać w systemach produkcji wysoką 
jakość upraw i hodowli oraz naturalną 
różnorodność.

Or. fr

Poprawka 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Uprawnienia Komisji

W przypadku przywoływania uprawnień 
Komisji, działa ona zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 162 ust. 2, o ile 
przepisy niniejszego rozporządzenia nie 
stanowią inaczej.

Or. es

Poprawka 615
Hans-Peter Mayer Data przyjęcia
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów
wykonawczych – w przypadkach, gdy jest 
to konieczne ze względu na zmiany do 
Nomenklatury scalonej, dostosować opisy
produktów i odesłania do pozycji lub 
podpozycji Nomenklatury scalonej w 
niniejszym rozporządzeniu lub innych 
aktach przyjętych na podstawie art. 43 
Traktatu. Przedmiotowy akt wykonawczy 
przyjmowany jest zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Zgodnie z art. 160 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów
delegowanych – w przypadkach, gdy jest 
to konieczne ze względu na zmiany do 
Nomenklatury scalonej w celu 
dostosowania opisów produktów i odesłań
do pozycji lub podpozycji Nomenklatury 
scalonej w niniejszym rozporządzeniu lub 
innych aktach przyjętych na podstawie art. 
43 Traktatu.

Or. de

Poprawka 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) od dnia 1 października do dnia 30 
września następnego roku w przypadku 
sektora cukru.

f) od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca 
następnego roku w przypadku sektora 
cukru.

Or. es

Uzasadnienie

Aby uniknąć stosunkowej niekorzystnej równowagi między letnimi zbiorami buraków, a resztą 
buraków uprawianych w UE, powinno się przesunąć do przodu rok gospodarczy dla cukru. 

Poprawka 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) od dnia 1 października do dnia 30 
września następnego roku w przypadku 
sektora cukru.

f) od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca 
następnego roku w przypadku sektora 
cukru.

Or. es

Uzasadnienie

Propozycja Komisji Europejskiej nie uwzględnia, kiedy wypada rok gospodarczy w niektórych 
regionach.

Poprawka 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) od dnia 1 października do dnia 30 
września następnego roku w przypadku 
sektora cukru.

f) od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca 
następnego roku w przypadku sektora 
cukru.

Or. es

Uzasadnienie

Dostosowanie warunków upraw buraka cukrowego na południu Hiszpanii do reszty Europy.

Poprawka 619
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze względu na specyfikę sektorów owoców 
i warzyw oraz przetworzonych owoców i 
warzyw Komisja posiada uprawnienia do 

skreślony
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przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych, określających lata 
gospodarcze w odniesieniu do 
przedmiotowych produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Popieramy poprawkę M. Dantina do art. 6. Poprawka ta gwarantuje określenie roku 
gospodarczego w przypadku owoców i warzyw w akcie podstawowym, zamiast pozostawienia 
w gestii Komisji kwestii określenia roku gospodarczego w drodze aktów delegowanych.

Poprawka 620
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustala się następujące ceny referencyjne: Ceny referencyjne powinny być oparte na 
obiektywnych kryteriach, 
uwzględniających koszty produkcji 
ponoszone przez gospodarstwa rolne w 
UE.
Ustala się następujące ceny referencyjne:

Or. fr

Poprawka 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do ryżu niełuskanego: 
150 EUR za tonę w przypadku ryżu 
standardowej jakości określonej 
w załączniku III pkt A – odnośnie do etapu 
sprzedaży hurtowej towarów 

b) w odniesieniu do ryżu niełuskanego: 
200 EUR za tonę w przypadku ryżu 
standardowej jakości określonej 
w załączniku III pkt A – odnośnie do etapu 
sprzedaży hurtowej towarów 
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dostarczonych do magazynu, przed ich 
wyładowaniem;

dostarczonych do magazynu, przed ich 
wyładowaniem;

Or. es

Uzasadnienie

Obecna cena została ustalona w czasie reformy w 2003 r. i wymaga aktualizacji.

Poprawka 622
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do ryżu niełuskanego: 
150 EUR za tonę w przypadku ryżu 
standardowej jakości określonej 
w załączniku III pkt A – odnośnie do etapu 
sprzedaży hurtowej towarów 
dostarczonych do magazynu, przed ich 
wyładowaniem;

b) w odniesieniu do ryżu niełuskanego: 
200 EUR za tonę w przypadku ryżu 
standardowej jakości określonej 
w załączniku III pkt A – odnośnie do etapu 
sprzedaży hurtowej towarów 
dostarczonych do magazynu, przed ich 
wyładowaniem;

Or. es

Poprawka 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w odniesieniu do sektora oliwy z 
oliwek:
(i) 2 540 EUR za tonę oliwy z oliwek 
najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia;
(ii) 2 330 EUR za tonę oliwy z oliwek z 
pierwszego tłoczenia;
(iii) 1 524 EUR za tonę oliwy z oliwek typu 
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lampante o kwasowości wynoszącej 2o, 
która to suma podlega obniżeniu o 36,70 
EUR za tonę za każdy dodatkowy stopień 
kwasowości.

Or. en

Poprawka 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w odniesieniu do sektora oliwy z 
oliwek:
i) 2 388 EUR za tonę oliwy z oliwek 
najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia;
ii) 2 295 EUR za tonę oliwy z oliwek z 
pierwszego tłoczenia;
iii) 2 045 EUR za tonę oliwy z oliwek typu 
lampante o kwasowości wynoszącej 2o, 
która to suma podlega obniżeniu o 36,70 
EUR za tonę za każdy dodatkowy stopień 
kwasowości.

Or. es

Uzasadnienie

Ceny referencyjne to elementy zasadnicze, które należy w miarę możliwości uwzględnić w 
akcie podstawowym. Se propone su actualización.

Poprawka 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ceny referencyjne, o których mowa 
powyżej, są regularnie waloryzowane w 
zależności zmian na rynkach, tak aby 
odpowiadały realiom gospodarczym, a 
rynki mogły odgrywać większą rolę przy 
wyznaczaniu cen, które stanowią bardzo 
istotny składnik dochodów rolników.

Or. fr

Poprawka 626
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ceny referencyjne można zmienić zgodnie 
z procedurą przewidzianą w art. 43 ust. 2 
traktatu w świetle zmian kosztów 
produkcji, zwłaszcza środków produkcji, i 
zmian sytuacji na rynku.

Or. fr

Poprawka 627
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli zmiany na rynku to uzasadnią, w tym 
na rynku środków produkcji, ceny 
referencyjne mogą ulec zmianie, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 43 ust. 2 
traktatu.

Or. pt
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Poprawka 628
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego artykułu Parlament 
Europejski i Rada przyjmują zgodnie z 
art. 43 ust. 2 Traktatu wykaz kryteriów 
stosowanych przez Komisję przy 
dostosowywaniu cen referencyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przewiduje regularne zmiany cen (co oznacza większą przewidywalność dla 
rolników). Ceny zmieniane są przez Komisję (a nie przez Parlament Europejski i Radę), co 
gwarantuje zmianę cen ze względów technicznych (a nie politycznych). Parlament Europejski 
i Rada mogą jednak określać kryteria stosowane przez Komisję przy dostosowywaniu cen 
referencyjnych.

Poprawka 629
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby uwzględnić zmiany kosztów 
produkcji, należy przyznać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 160, w celu 
dostosowania cen referencyjnych za 
pomocą wskaźników uwzględniających 
koszty energii, nawozów, czynszu i innych 
głównych środków produkcji.

Or. fr



PE492.801v01-00 120/171 AM\907930PL.doc

PL

Poprawka 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze aktu delegowanego każdego 
roku Komisja dokonuje przeglądu cen 
referencyjnych określonych w ust. 1 
odpowiednio do zmian w produkcji i na 
rynkach.

Or. es

Uzasadnienie

Aktualizacja cen referencyjnych ma podstawowe znaczenie dla tego, by interwencja działała 
jako rzeczywiście skuteczna sieć bezpieczeństwa, zaś automatyczne uaktualnianie zapewni 
systemowi odpowiednią staranność działania.

Poprawka 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze aktu delegowanego i zgodnie z 
art. 160 każdego roku Komisja dokonuje 
przeglądu cen referencyjnych określonych 
w ust. 1 odpowiednio do zmian w 
produkcji i na rynkach.

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się wprowadzenie mechanizmu automatycznej aktualizacji cen referencyjnych. Ów 
mechanizm aktualizacji ma zasadnicze znaczenie dla tego, by interwencja działała jako 
rzeczywiście skuteczna sieć bezpieczństwa.
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Poprawka 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze aktu delegowanego każdego 
roku Komisja dokonuje przeglądu cen 
referencyjnych określonych w ust. 1 
odpowiednio do zmian w produkcji i na 
rynkach.

Or. es

Uzasadnienie

Ceny powinno się aktualizować co roku, a zaangażowane w to powinny być wszystkie 
instytucje w drodze aktu delegowanego.

Poprawka 633
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W regularnych odstępach czasowych, 
Komisja dostosowuje, w drodze aktów 
wykonawczych, ceny referencyjne 
wymienione w ust. 1. Odstępy czasowe 
mogą być różne w zależności od kategorii 
produktu i powinny uwzględniać stopień 
zmienności każdej kategorii produktu.
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka przewiduje regularne zmiany cen (co oznacza większą przewidywalność dla 
rolników). Ceny zmieniane są przez Komisję (a nie przez Parlament Europejski i Radę), co 
gwarantuje zmianę cen ze względów technicznych (a nie politycznych). Parlament Europejski 
i Rada mogą jednak określać kryteria stosowane przez Komisję przy dostosowywaniu cen 
referencyjnych.

Poprawka 634
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W regularnych odstępach czasowych, 
Komisja dostosowuje, w drodze aktów 
delegowanych, ceny referencyjne 
wymienione w ust. 1. Odstępy czasowe 
mogą być różne w zależności od kategorii 
produktu i powinny uwzględniać stopień 
zmienności każdej kategorii produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przewiduje regularne zmiany cen referencyjnych. Ceny zmieniane są przez Komisję 
(a nie przez Parlament Europejski i Radę w ramach zwykłej procedury prawodawczej, 
ponieważ byłoby to zbyt uciążliwe i stanowiłoby niewielką wartość dodaną) w drodze aktów 
delegowanych. Parlament Europejski i Rada mogą jednak określać kryteria stosowane przez 
Komisję przy dostosowywaniu cen referencyjnych.

Poprawka 635
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W terminie 6 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
sprawdza ceny referencyjne i w razie 
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konieczności dostosowuje je odpowiednio, 
w szczególności z uwagi na zmiany w 
produkcji, koszty produkcji i inne czynniki 
związane z produkcją.

Or. de

Poprawka 636
Rareş-Lucian Niculescu
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie 6 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje przeglądu cen referencyjnych w 
sektorach mleka i przetworów mlecznych 
oraz wołowiny i cielęciny, a także 
przeglądu ceny referencyjnej ryżu 
niełuskanego, biorąc pod uwagę zmianę 
kosztów produkcji w reprezentatywnym 
okresie.

Or. en

Poprawka 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie 6 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje przeglądu cen referencyjnych w 
sektorach mleka i przetworów mlecznych 
oraz wołowiny i cielęciny, a także 
przeglądu ceny referencyjnej ryżu 
niełuskanego, biorąc pod uwagę zmianę 
kosztów produkcji w reprezentatywnym 
okresie.
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Or. en

Poprawka 638
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ceny referencyjne określone w art. 7 lit. e) 
w odniesieniu do mleka i przetworów 
mlecznych muszą być poddawane 
okresowemu przeglądowi i w razie 
konieczności zmieniane przez Komisję w 
celu zagwarantowania, że stanowią one 
skuteczny mechanizm pełniący funkcję 
siatki zabezpieczającej sektor mleczarski 
przed skrajnymi spadkami cen.
a) Dokonując takiego przeglądu, Komisja 
powinna uwzględnić w szczególności 
rozwój sytuacji w zakresie:
– niestabilności rynku oraz
– kosztów produkcji.
b) Dokonując jakiejkolwiek zmiany cen 
referencyjnych, Komisja powinna zadbać 
o to, by nowe ceny referencyjne nie 
zachęcały do zwiększenia ogólnej 
produkcji mleka i przetworów mlecznych 
w Unii.

Or. en

Poprawka 639
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ceny referencyjne określone w art. 7 lit. e) 
w odniesieniu do mleka i przetworów 
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mlecznych muszą być poddawane 
okresowemu przeglądowi i w razie 
konieczności zmieniane przez Komisję w 
celu zagwarantowania, że stanowią one 
skuteczny mechanizm pełniący funkcję 
siatki zabezpieczającej sektor mleczarski 
przed skrajnymi spadkami cen.
a) Dokonując takiego przeglądu, Komisja 
powinna uwzględnić w szczególności 
rozwój sytuacji w zakresie:
– niestabilności rynku oraz
– kosztów produkcji.
b) Dokonując jakiejkolwiek zmiany cen 
referencyjnych, Komisja powinna zadbać 
o to, by nowe ceny referencyjne nie 
zachęcały do zwiększenia ogólnej 
produkcji mleka i przetworów mlecznych 
w Unii.

Or. en

Poprawka 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ceny referencyjne, o których mowa w art. 
7 należy zaktualizować, tak aby 
uwzględnić wzrost kosztów produkcji, np. 
dla zbóż cena powinna wynosić 130 
EUR/t., dla masła 283,35 EUR/100 kg, a 
dla odtłuszczonego mleka w proszku 
195,27 EUR/100 kg.

Or. pl

Uzasadnienie

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
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będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen. 
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Poprawka 641
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
System informowania na temat cen, 

kosztów produkcji i marży
Komisja ustanawia – w drodze aktów 
wykonawczych – system informowania na 
temat cen, kosztów produkcji i marży na 
rynku towarowym, w tym system 
publikacji wskaźników dotyczących 
wysokości cen, kosztów produkcji i marży 
w odniesieniu do rynku towarowego. 
System ten opiera się na informacjach 
dostarczanych przez podmioty zajmujące 
się handlem towarami. Informacje te są 
traktowane jako poufne. Komisja dba o to, 
by opublikowane informacje nie 
umożliwiały rozpoznania poszczególnych 
podmiotów. 

Or. en

Poprawka 642
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
System informowania na temat cen, 

kosztów produkcji i marży
Komisja ustanawia – w drodze aktów 
wykonawczych – system informowania na 
temat cen, kosztów produkcji i marży na 
rynku towarowym, w tym system 
publikacji wskaźników dotyczących 
wysokości cen, kosztów produkcji i marży 
w odniesieniu do rynku towarowego. 
System ten opiera się na informacjach 
dostarczanych przez podmioty zajmujące 
się handlem towarami. Informacje te są 
traktowane jako poufne. Komisja dba o to, 
by opublikowane informacje nie 
umożliwiały rozpoznania poszczególnych 
podmiotów. 

Or. en

Poprawka 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
System informowania na temat cen, 

kosztów produkcji i marży
Komisja ustanawia – w drodze aktów 
wykonawczych – system informowania na 
temat cen, kosztów produkcji i marży na 
rynku towarowym, w tym system 
publikacji wskaźników dotyczących 
wysokości cen, kosztów produkcji i marży 
w odniesieniu do rynku towarowego. 
System ten opiera się na informacjach 
dostarczanych przez podmioty zajmujące 
się handlem towarami. Informacje te są 
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traktowane jako poufne. Komisja dba o to, 
by opublikowane informacje nie 
umożliwiały rozpoznania poszczególnych 
podmiotów. 

Or. en

Poprawka 644

Phil Prendergast, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
System informowania na temat cen, 

kosztów produkcji i marży
Komisja ustanawia – w drodze aktów 
wykonawczych – system informowania na 
temat cen, kosztów produkcji i marży na 
rynku towarowym, w tym system 
publikacji wskaźników dotyczących 
wysokości cen, kosztów produkcji i marży 
w odniesieniu do rynku towarowego.
System ten opiera się na informacjach 
dostarczanych przez podmioty zajmujące 
się handlem towarami. Informacje te są 
traktowane jako poufne. Komisja dba o to, 
by opublikowane informacje nie 
umożliwiały rozpoznania poszczególnych 
podmiotów. 

Or. en

Poprawka 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Cześć II – tytuł 1 – rozdział I – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interwencja publiczna i dopłaty do 
prywatnego przechowywania

Interwencja publiczna i dopłaty do 
prywatnego i publicznego przechowywania

Or. pt

Poprawka 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Cześć II – tytuł 1 – rozdział I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interwencja publiczna i dopłaty do 
prywatnego przechowywania

Interwencja publiczna, dopłaty do 
prywatnego przechowywania i prywatne 
zarządzanie podażą

Or. es

Uzasadnienie

Należy usprawnić obecne systemy interwencji rynkowych i zarządzania, uzupełniając je o 
instrumenty zwalczania zakłóceń na rynku oraz konkretne instrumenty zarządzania podażą, 
które wszystkie razem powinny stać się siecią bezpieczeństwa, która chroni rolników przed 
nadmiernymi wahaniami cen, umożliwiając im osiągnięcie głównego celu strategicznego 
WPR: bezpieczeństwa żywnościowego i utrzymania dochodów rolników. 

Poprawka 647
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Cześć II – tytuł 1 – rozdział I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interwencja publiczna i dopłaty do 
prywatnego przechowywania

Interwencja publiczna, dopłaty do 
prywatnego przechowywania i prywatne 
zarządzanie podażą

Or. es
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Uzasadnienie

Uspójnienie z innymi poprawkami odnoszącymi się do samoregulacji rynków.

Poprawka 648
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres Zakres stosowania i założenia

Or. fr

Poprawka 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyznawania pomocy na 
przechowywanie produktów przez 
podmioty prywatne.

b) przyznawania pomocy na 
przechowywanie produktów przez 
podmioty publiczne i prywatne.

Or. pt

Poprawka 650
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zmiennych wymogów dotyczących 
mieszania biopaliw, które umożliwiają 
państwom członkowskim zaostrzenie 
wymogów dotyczących mieszania biopaliw 
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w przypadku nieprawidłowości cenowych 
spowodowanych nadwyżkami zbóż na 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystania wymogów dotyczących 
mieszania biopaliw jako instrumentu interwencji rynkowej przez określenie zmiennych 
wymogów dotyczących mieszania biopaliw w zależności od rodzaju zboża. Pozwoliłoby to 
państwom członkowskim zaostrzyć wymogi dotyczące mieszania w zależności od rodzaju 
zboża w przypadku znacznych nadwyżek zbóż na rynku.

Poprawka 651
Peter Jahr, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Interwencje rynkowe określone w 
niniejszym rozdziale mają zastosowanie 
wyłącznie w połączeniu z art. 154 
niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 652
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interwencję publiczną stosuje się w 
odniesieniu do następujących produktów
podlegających warunkom ustanowionym
w niniejszej sekcji oraz dodatkowym 
wymogom i warunkom, które określi
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
lub w drodze aktów wykonawczych – na 

Interwencję publiczną stosuje się w 
odniesieniu do następujących produktów, 
zgodnie z warunkami ustanowionymi w 
niniejszej sekcji oraz ewentualnymi 
dodatkowymi wymogami i warunkami, 
które może określić Komisja – w drodze 
aktów delegowanych lub w drodze aktów 
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podstawie art. 18 i 19: wykonawczych – na podstawie art. 18 i 19:

Or. it

Poprawka 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pszenicy zwyczajnej, jęczmienia i
kukurydzy;

a) pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum, 
jęczmienia, kukurydzy i sorgo;

Or. es

Uzasadnienie

Choć interwencje w odniesieniu do pszenicy durum i sorga są raczej nieprawdopodobne, 
niewłaściwe byłoby wyłączenie tych dwóch sektorów z sieci bezpieczeństwa, jaką zapewniają 
interwencje. Ponadto taki zapis nie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Poprawka 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pszenicy zwyczajnej, jęczmienia i 
kukurydzy;

a) pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum, 
jęczmienia, kukurydzy i sorgo;

Or. es

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest wyłączenie tych produktów z mechanizmu sieci bezpieczeństwa. 
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Poprawka 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pszenicy zwyczajnej, jęczmienia i 
kukurydzy;

a) pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum,
jęczmienia i kukurydzy;

Or. it

Poprawka 656
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pszenicy zwyczajnej, jęczmienia i 
kukurydzy;

a) pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum,
jęczmienia i kukurydzy;

Or. it

Poprawka 657
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pszenicy zwyczajnej, jęczmienia i 
kukurydzy;

a) pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum,
jęczmienia i kukurydzy;

Or. it
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Poprawka 658
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pszenicy zwyczajnej, jęczmienia i 
kukurydzy;

a) pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum,
jęczmienia i kukurydzy;

Or. it

Poprawka 659
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) owoców i warzyw

Or. es

Poprawka 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) świeżej lub schłodzonej wołowiny i 
cielęciny objętych kodami CN 0201 10 00 
oraz od 0201 20 20 do 0201 20 50;

skreślona

Or. en

Poprawka 661
Phil Prendergast, Jim Higgins
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) świeżego i schłodzonego mięsa 
baraniego, wieprzowego i koziego;

Or. en

Poprawka 662
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca ) świeżego i schłodzonego mięsa 
baraniego i koziego;

Or. en

Poprawka 663
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) świeżego i schłodzonego mięsa 
baraniego i koziego;

Or. en

Poprawka 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wieprzowiny;

Or. fr

Poprawka 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 10 a
ca) wieprzowiny

Or. pl

Uzasadnienie

Produkcja wieprzowiny charakteryzuje się cyklicznością i sezonowością. Powoduje to, że 
rynek ten jest podatny na wahania cen i często doświadcza kryzysów. Przykładem może być 
ostatni kryzys na tym rynku, który wystąpił na przełomie lat 2010/2011. Nastąpił wówczas 
gwałtowny spadek ceny wieprzowiny, a trudna sytuacja producentów była spotęgowana 
wysokimi cenami zbóż. Instrument interwencji publicznej powinien służyć jako element siatki 
bezpieczeństwa na wypadek sytuacji kryzysowych i być efektywnie wykorzystywany.

Poprawka 666
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) mięsa królika, zarówno świeżego, jak i 
mrożonego

Or. es
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Poprawka 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) masła wyprodukowanego bezpośrednio 
i wyłącznie z pasteryzowanej śmietanki 
uzyskanej bezpośrednio i wyłącznie z 
mleka krowiego w zatwierdzonym 
przedsiębiorstwie w Unii, o minimalnej 
zawartości tłuszczu mlecznego w masie 
wynoszącej 82 % i maksymalnej 
zawartości wody w masie wynoszącej 16 
%;

skreślona

Or. en

Poprawka 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) odtłuszczonego mleka w proszku 
najwyższej jakości wytworzonego z mleka 
krowiego metodą rozpyłową 
w zatwierdzonym przedsiębiorstwie w 
Unii, o minimalnej zawartości białka 
wynoszącej 34,0 % w odtłuszczonej masie 
suchej.

skreślony

Or. en

Poprawka 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Zapasy strategiczne

Aby zapobiec powstawaniu poważnych 
braków równowagi na rynku oraz 
zapewnić ciągłość funkcjonowania 
sektorów hodowlanych ustanawia się 
zapasy strategiczne zasobów 
przeznaczonych na pasze dla inwentarza.
Komisja w drodze aktów delegowanych 
zgodnie z art. 160 podejmuje konieczne 
kroki celem zapewnienia wdrożenia tego 
systemu.

Or. es

Uzasadnienie

La actual situación de volatilidad de los mercados está poniendo en grave peligro la 
viabilidad del sector ganadero europeo, con las graves repercusiones que ello tiene en la 
seguridad alimentaria de la Unión. Por ello se estima necesario un mecanismo de creación 
de reservas estratégicas de las materias primas necesaria para la alimentación del ganado..

Poprawka 670
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interwencja publiczna jest dostępna: Interwencja publiczna jest dostępna w 
odniesieniu do produktów wymienionych 
w art. 10 przez cały rok.

Or. en

Uzasadnienie

Kryzys może wystąpić w każdym momencie w ciągu roku. Interwencja publiczna powinna być 
zatem możliwa w dowolnym momencie w ciągu roku.
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Poprawka 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia i kukurydzy — od dnia 1 
listopada do dnia 31 maja;

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy i 
sorgo — od dnia 1 listopada do dnia 31 
maja;

Or. es

Poprawka 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia i kukurydzy — od dnia 1 
listopada do dnia 31 maja;

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy i 
sorgo — od dnia 1 listopada do dnia 31 
maja;

Or. es

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest wyłączenie tych produktów z mechanizmu sieci bezpieczeństwa. 

Poprawka 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w odniesieniu do wołowiny i cielęciny 
� przez cały rok gospodarczy;

c) w odniesieniu do wołowiny i cielęciny 
oraz wieprzowiny – od 1 stycznia do 31 
grudnia;

Or. pl

Uzasadnienie

Konsekwencja poprawki do art. 10.

Poprawka 674
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w odniesieniu do masła i 
odtłuszczonego mleka w proszku — od 
dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia.

d) w odniesieniu do masła i 
odtłuszczonego mleka w proszku — przez 
cały rok.

Or. en

Poprawka 675
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w odniesieniu do masła i 
odtłuszczonego mleka w proszku — od 
dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia.

d) w odniesieniu do masła i 
odtłuszczonego mleka w proszku — przez 
cały rok.

Or. en
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Poprawka 676
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w odniesieniu do masła i 
odtłuszczonego mleka w proszku — od 
dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia.

d) w odniesieniu do masła i 
odtłuszczonego mleka w proszku — przez 
cały rok.

Or. en

Poprawka 677
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w odniesieniu do masła i 
odtłuszczonego mleka w proszku — od 
dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia.

d) w odniesieniu do masła i 
odtłuszczonego mleka w proszku — od 
dnia 1 marca do dnia 1 stycznia.

Or. en

Poprawka 678
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

d) w odniesieniu do masła i 
odtłuszczonego mleka w proszku — od 
dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia.

d) w odniesieniu do masła i 
odtłuszczonego mleka w proszku — od 
dnia 1 marca do dnia 31 grudnia.

Or. de
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Poprawka 679
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresach, o których mowa w art. 11, 
interwencja publiczna:

1. W okresie, o którym mowa w art. 11, 
interwencja publiczna:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest logiczną konsekwencją proponowanej zmiany art. 11 (taki sam okres 
interwencji publicznej dla wszystkich sektorów kwalifikujących się do interwencji publicznej).

Poprawka 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) może zostać otwarta przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – dla 
jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego 
(w tym szczególnych odmian lub rodzajów 
ryżu niełuskanego), jeżeli wymaga tego 
sytuacja na rynku. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2;

b) zostaje otwarta przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – dla 
jęczmienia, kukurydzy, pszenicy durum, 
sorgo i ryżu niełuskanego (w tym 
szczególnych odmian lub rodzajów ryżu 
niełuskanego), jeżeli wymaga tego sytuacja 
na rynku. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2;

Or. es

Poprawka 681
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) może zostać otwarta przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – dla 
jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego
(w tym szczególnych odmian lub rodzajów 
ryżu niełuskanego), jeżeli wymaga tego 
sytuacja na rynku. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2;

b) może zostać otwarta przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – dla 
jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego
(w tym szczególnych odmian lub rodzajów 
ryżu niełuskanego), jedynie jeżeli wymaga 
tego niekorzystna sytuacja na rynku.
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2;

Or. en

Uzasadnienie

Należy uściślić, że interwencja powinna być możliwa jedynie w przypadku niekorzystnej 
sytuacji na rynku.

Poprawka 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) może zostać otwarta przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – dla 
jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego 
(w tym szczególnych odmian lub rodzajów 
ryżu niełuskanego), jeżeli wymaga tego 
sytuacja na rynku. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2;

b) może zostać otwarta przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – dla 
jęczmienia, kukurydzy, pszenicy durum, 
sorgo i ryżu niełuskanego (w tym 
szczególnych odmian lub rodzajów ryżu 
niełuskanego), jeżeli wymaga tego sytuacja 
na rynku. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2;

Or. es
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Poprawka 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) może zostać otwarta przez Komisję dla 
wołowiny i cielęciny – w drodze innych 
aktów wykonawczych – jeżeli średnia cena 
rynkowa w reprezentatywnym okresie, 
ustalonym na podstawie art. 19 lit. a), w 
danym państwie członkowskim albo w 
danym regionie państwa członkowskiego, 
notowana na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz przyjętej na podstawie art. 
18 ust. 8, jest niższa niż 1 560 EUR za 
tonę.

c) zostaje otwarta przez Komisję dla 
wołowiny i cielęciny – w drodze innych 
aktów wykonawczych – zanim średnia 
cena rynkowa w reprezentatywnym 
okresie, ustalonym na podstawie art. 19 lit. 
a), w danym państwie członkowskim albo 
w danym regionie państwa 
członkowskiego, notowana na podstawie 
unijnej skali klasyfikacji tusz przyjętej na 
podstawie art. 18 ust. 8, wyniesie 1 560 
EUR za tonę. W terminie sześciu miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje 
weryfikacji ceny interwencyjnej w 
sektorze wołowiny i cielęciny, biorąc pod 
uwagę zmianę kosztów produkcji w 
reprezentatywnym okresie.

Or. en

Poprawka 684
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) może zostać otwarta przez Komisję dla 
wołowiny i cielęciny – w drodze innych 
aktów wykonawczych – jeżeli średnia cena 
rynkowa w reprezentatywnym okresie, 
ustalonym na podstawie art. 19 lit. a), w 
danym państwie członkowskim albo w 
danym regionie państwa członkowskiego, 
notowana na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz przyjętej na podstawie art. 
18 ust. 8, jest niższa niż 1 560 EUR za 

c) zostaje otwarta przez Komisję dla 
wołowiny i cielęciny – w drodze innych 
aktów wykonawczych – zanim średnia 
cena rynkowa w reprezentatywnym 
okresie, ustalonym na podstawie art. 19 lit. 
a), w danym państwie członkowskim albo 
w danym regionie państwa 
członkowskiego, notowana na podstawie 
unijnej skali klasyfikacji tusz przyjętej na 
podstawie art. 18 ust. 8, wyniesie 1 560 
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tonę. EUR za tonę. W terminie sześciu miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje 
weryfikacji ceny interwencyjnej w 
sektorze wołowiny i cielęciny, biorąc pod 
uwagę zmianę kosztów produkcji w 
reprezentatywnym okresie.

Or. en

Poprawka 685
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) może zostać otwarta przez Komisję dla 
wołowiny i cielęciny – w drodze innych 
aktów wykonawczych – jeżeli średnia cena 
rynkowa w reprezentatywnym okresie, 
ustalonym na podstawie art. 19 lit. a), w 
danym państwie członkowskim albo w 
danym regionie państwa członkowskiego, 
notowana na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz przyjętej na podstawie art. 
18 ust. 8, jest niższa niż 1 560 EUR za 
tonę.

c) musi zostać otwarta przez Komisję dla 
wołowiny i cielęciny – w drodze innych 
aktów wykonawczych – jeżeli średnia cena 
rynkowa w reprezentatywnym okresie, 
ustalonym na podstawie art. 19 lit. a), w 
danym państwie członkowskim albo w 
danym regionie państwa członkowskiego, 
notowana na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz przyjętej na podstawie art. 
18 ust. 8, jest niższa niż 1 560 EUR za 
tonę.

Or. fr

Poprawka 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) może zostać otwarta przez Komisję dla 
wołowiny i cielęciny – w drodze innych 
aktów wykonawczych – jeżeli średnia cena 

c) może zostać otwarta przez Komisję dla 
wołowiny i cielęciny – w drodze innych 
aktów wykonawczych – jeżeli średnia cena 
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rynkowa w reprezentatywnym okresie, 
ustalonym na podstawie art. 19 lit. a), w 
danym państwie członkowskim albo w 
danym regionie państwa członkowskiego, 
notowana na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz przyjętej na podstawie art. 
18 ust. 8, jest niższa niż 1 560 EUR za 
tonę.

rynkowa w reprezentatywnym okresie, 
ustalonym na podstawie art. 19 lit. a), w 
danym państwie członkowskim albo w 
danym regionie państwa członkowskiego, 
notowana na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz przyjętej na podstawie art. 
18 ust. 8, jest niższa niż 70% ceny 
referencyjnej określonej w art. 7 ust. 1 lit. 
d).

Or. en

Poprawka 687
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) może zostać otwarta przez Komisję dla 
wołowiny i cielęciny – w drodze innych 
aktów wykonawczych – jeżeli średnia cena 
rynkowa w reprezentatywnym okresie, 
ustalonym na podstawie art. 19 lit. a), w 
danym państwie członkowskim albo w 
danym regionie państwa członkowskiego, 
notowana na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz przyjętej na podstawie art. 
18 ust. 8, jest niższa niż 1 560 EUR za 
tonę.

c) może zostać otwarta przez Komisję dla 
wołowiny i cielęciny – w drodze innych 
aktów wykonawczych – jeżeli średnia cena 
rynkowa w reprezentatywnym okresie, 
ustalonym na podstawie art. 19 lit. a), w 
danym państwie członkowskim albo w 
danym regionie państwa członkowskiego, 
notowana na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz przyjętej na podstawie art. 
18 ust. 8, jest niższa niż 1 560 EUR za 
tonę. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 688
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) może zostać otwarta przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – dla 
baraniny i mięsa koziego, jeżeli wymaga 
tego sytuacja na rynku.

Or. en

Poprawka 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) może zostać otwarta przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – dla 
baraniny i mięsa koziego, jeżeli wymaga 
tego sytuacja na rynku.

Or. en

Poprawka 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych - podjąć decyzję o 
zastosowaniu interwencji publicznej w 
sektorze wieprzowiny, w przypadku gdy 
średnia cena rynkowa tusz wieprzowych w 
Unii, ustalona na podstawie cen 
notowanych w poszczególnych państwach 
członkowskich na reprezentatywnych 
rynkach Unii i ważona przy pomocy 
współczynników odzwierciedlających 
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stosunkową wielkość stada trzody 
chlewnej w każdym państwie 
członkowskim, jest niższa niż 103% ceny 
referencyjnej oraz uwzględniając stosunek 
ceny rynkowej do kosztów produkcji.

Or. pl

Uzasadnienie

Konsekwencja poprawki do art. 10, z uwzględnieniem warunków jak dla dopłat do 
prywatnego przechowywania funkcjonujących w rozporządzeniu 1234/2007 oraz kosztów 
produkcji. Kryzys z 2010/2011 pokazał, że brak opłacalności produkcji wieprzowiny może być 
spowodowany nie tylko spadkiem ceny żywca wieprzowego, ale także znaczącym wzrostem 
cen zbóż i pasz.

Poprawka 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – zamknąć interwencję 
publiczną w sektorach 
wołowiny i cielęciny, jeżeli w 
reprezentatywnym okresie ustalonym na 
podstawie art. 19 lit. a) nie są już spełnione 
warunki określone w ust. 1 lit. c).

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – zamyka interwencję 
publiczną w sektorach 
wołowiny i cielęciny, jeżeli w 
reprezentatywnym okresie ustalonym na 
podstawie art. 19 lit. a) nie są już spełnione 
warunki określone w ust. 1 lit. c).

Or. en

Poprawka 692
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – zamknąć interwencję 

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – zamyka interwencję 
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publiczną w sektorach 
wołowiny i cielęciny, jeżeli w 
reprezentatywnym okresie ustalonym na 
podstawie art. 19 lit. a) nie są już spełnione 
warunki określone w ust. 1 lit. c).

publiczną w sektorach 
wołowiny i cielęciny, jeżeli w 
reprezentatywnym okresie ustalonym na 
podstawie art. 19 lit. a) nie są już spełnione 
warunki określone w ust. 1 lit. c).

Or. en

Poprawka 693
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do celów niniejszego artykułu 
Parlament Europejski i Rada przyjmują 
zgodnie z art. 43 ust. 2 Traktatu 
wyczerpujący wykaz kryteriów, które 
należy spełnić, by sytuacja na rynku 
została uznana za wymagającą 
interwencji publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta gwarantuje, że interwencja publiczna będzie uruchamiana na bardziej 
obiektywnej podstawie, a dla rolników łatwiejsza do przewidzenia. Nie będzie to jednak 
automatyczne.g

Poprawka 694
Brian Simpson, Åsa Westlund
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakup po ustalonych cenach lub w drodze 
procedury przetargowej

Procedura przetargowa

Or. en
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Uzasadnienie

Wszystkich zakupów należy dokonywać w drodze przetargu, co zagwarantuje najlepsze 
wykorzystanie środków pieniężnych i zorientowanie w większym stopniu na rynek. Pociągnie 
to za sobą również uproszczenie, ponieważ do wszystkich interwencji stosowano by tę samą 
procedurę.

Poprawka 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakup po ustalonych cenach lub w drodze 
procedury przetargowej

Zakup w drodze procedury przetargowej

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkich zakupów należy dokonywać w drodze przetargu, co zagwarantuje najlepsze 
wykorzystanie środków pieniężnych i zorientowanie w większym stopniu na rynek.

Poprawka 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku otwarcia interwencji 
publicznej na podstawie art. 12 ust. 1 lit. 
a) zakupu dokonuje się po ustalonych 
cenach w ramach następujących limitów 
dla każdego z okresów, o których mowa w 
art. 11:

skreślony

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej –
3 mln ton;
b) w odniesieniu do masła – 30 000 ton;
c) w odniesieniu do odtłuszczonego mleka 
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w proszku – 109 000 ton.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkich zakupów należy dokonywać w drodze przetargu, co zagwarantuje najlepsze 
wykorzystanie środków pieniężnych i zorientowanie w większym stopniu na rynek. Pociągnie 
to za sobą również uproszczenie, ponieważ do wszystkich interwencji stosowano by tę samą 
procedurę.

Poprawka 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku otwarcia interwencji 
publicznej na podstawie art. 12 ust. 1 lit. 
a) zakupu dokonuje się po ustalonych 
cenach w ramach następujących limitów 
dla każdego z okresów, o których mowa w 
art. 11:

skreślony

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej –
3 mln ton;
b) w odniesieniu do masła – 30 000 ton;
c) w odniesieniu do odtłuszczonego mleka 
w proszku – 109 000 ton.

Or. en

Poprawka 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej –
3 mln ton;

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej –
2,5 mln ton;
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Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zmniejszenie ilości pszenicy, którą Komisja mogłaby zakupić w ramach 
zapasów interwencyjnych.

Poprawka 699
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 13 – paragraph 1 – point b

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do masła – 30 000 ton; b) w odniesieniu do masła – 250 000 ton;

Or. de

Poprawka 700
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do masła – 30 000 ton; b) w odniesieniu do masła – 70.000 ton;

Or. en

Poprawka 701
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do masła – 30 000 ton; b) w odniesieniu do masła – 70 000 ton;

Or. pt
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Poprawka 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w odniesieniu do odtłuszczonego mleka 
w proszku – 109 000 ton.

c) w odniesieniu do odtłuszczonego mleka 
w proszku – 100 000 ton.

Or. en

Poprawka 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku otwarcia interwencji 
publicznej na podstawie art. 12 ust. 1 
zakupu dokonuje się w drodze procedury 
przetargowej, która służy określeniu 
maksymalnej ceny zakupu:

W przypadku otwarcia interwencji 
publicznej na podstawie art. 12 ust. 1 
zakupu dokonuje się w drodze procedury 
przetargowej, która służy określeniu 
maksymalnej ceny zakupu:

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkich zakupów należy dokonywać w drodze przetargu, co zagwarantuje najlepsze 
wykorzystanie środków pieniężnych i zorientowanie w większym stopniu na rynek. Pociągnie 
to za sobą również uproszczenie, ponieważ do wszystkich interwencji stosowano by tę samą 
procedurę.

Poprawka 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
masła i odtłuszczonego mleka w proszku –
za ilości przekraczające limity, o których 
mowa w ust. 1,

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkich zakupów należy dokonywać w drodze przetargu, co zagwarantuje najlepsze 
wykorzystanie środków pieniężnych i zorientowanie w większym stopniu na rynek. Pociągnie 
to za sobą również uproszczenie, ponieważ do wszystkich interwencji stosowano by tę samą 
procedurę.

Poprawka 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
masła i odtłuszczonego mleka w proszku –
za ilości przekraczające limity, o których 
mowa w ust. 1,

skreślona

Or. en

Poprawka 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do jęczmienia, 
kukurydzy, ryżu niełuskanego, wołowiny i 
cielęciny.

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Wszystkich zakupów należy dokonywać w drodze przetargu, co zagwarantuje najlepsze 
wykorzystanie środków pieniężnych i zorientowanie w większym stopniu na rynek. Pociągnie 
to za sobą również uproszczenie, ponieważ do wszystkich interwencji stosowano by tę samą 
procedurę.

Poprawka 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do jęczmienia, 
kukurydzy, ryżu niełuskanego, wołowiny i 
cielęciny.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zakupów należy dokonywać w drodze przetargu, co zagwarantuje najlepsze wykorzystanie 
środków pieniężnych i zorientowanie w większym stopniu na rynek.

Poprawka 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do jęczmienia, 
kukurydzy, ryżu niełuskanego, wołowiny i 
cielęciny.

b) w odniesieniu do pszenicy durum,
jęczmienia, kukurydzy, sorgo, ryżu 
niełuskanego, wołowiny i cielęciny.

Or. es
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Poprawka 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do jęczmienia, 
kukurydzy, ryżu niełuskanego, wołowiny i 
cielęciny.

b) w odniesieniu do pszenicy durum,
jęczmienia, kukurydzy, sorgo, ryżu 
niełuskanego, wołowiny i cielęciny.

Or. es

Poprawka 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególnych i odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach Komisja – w 
drodze aktów wykonawczych – ogranicza 
procedury przetargowe do danego państwa 
członkowskiego lub danego regionu 
państwa członkowskiego lub, z 
zastrzeżeniem art. 14 ust. 2, ustala ceny 
zakupu w ramach interwencji publicznej 
dla poszczególnych państw członkowskich 
lub regionów państw członkowskich na 
podstawie notowanych średnich cen 
rynkowych. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

W szczególnych i odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach Komisja – w 
drodze aktów wykonawczych – ogranicza 
procedury przetargowe do danego państwa 
członkowskiego lub danego regionu 
państwa członkowskiego. Przedmiotowe 
akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkich zakupów należy dokonywać w drodze przetargu, co zagwarantuje najlepsze 
wykorzystanie środków pieniężnych i zorientowanie w większym stopniu na rynek. Pociągnie 
to za sobą również uproszczenie, ponieważ do wszystkich interwencji stosowano by tę samą 
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procedurę.

Poprawka 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególnych i odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach Komisja – w 
drodze aktów wykonawczych – ogranicza 
procedury przetargowe do danego państwa 
członkowskiego lub danego regionu 
państwa członkowskiego lub, z 
zastrzeżeniem art. 14 ust. 2, ustala ceny 
zakupu w ramach interwencji publicznej 
dla poszczególnych państw członkowskich 
lub regionów państw członkowskich na 
podstawie notowanych średnich cen 
rynkowych. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

W szczególnych i odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach Komisja – w 
drodze aktów wykonawczych – ogranicza 
procedury przetargowe do danego państwa 
członkowskiego lub danego regionu 
państwa członkowskiego. Przedmiotowe 
akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

Or. en

Poprawka 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Cena interwencyjna oznacza: 1. Cena interwencyjna oznacza 
maksymalną cenę, za jaką produkty 
kwalifikujące się do interwencji 
publicznej mogą zostać zakupione w 
drodze procedury przetargowej.

Or. en
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Uzasadnienie

Wszystkich zakupów należy dokonywać w drodze przetargu, co zagwarantuje najlepsze 
wykorzystanie środków pieniężnych i zorientowanie w większym stopniu na rynek. Pociągnie 
to za sobą również uproszczenie, ponieważ do wszystkich interwencji stosowano by tę samą 
procedurę.

Poprawka 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) cenę zakupu produktów w ramach 
interwencji publicznej, w przypadku gdy 
zakup dokonywany jest po ustalonych 
cenach, lub

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkich zakupów należy dokonywać w drodze przetargu, co zagwarantuje najlepsze 
wykorzystanie środków pieniężnych i zorientowanie w większym stopniu na rynek. Pociągnie 
to za sobą również uproszczenie, ponieważ do wszystkich interwencji stosowano by tę samą 
procedurę.

Poprawka 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) cenę zakupu produktów w ramach 
interwencji publicznej, w przypadku gdy 
zakup dokonywany jest po ustalonych 
cenach, lub

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Wszystkich zakupów należy dokonywać w drodze przetargu, co zagwarantowałoby najlepsze 
wykorzystanie środków pieniężnych i zorientowanie w większym stopniu na rynek.

Poprawka 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) maksymalną cenę, za jaką produkty 
kwalifikujące się do interwencji 
publicznej mogą zostać zakupione w 
przypadku zakupu w drodze procedury 
przetargowej.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkich zakupów należy dokonywać w drodze przetargu, co zagwarantuje najlepsze 
wykorzystanie środków pieniężnych i zorientowanie w większym stopniu na rynek. Pociągnie 
to za sobą również uproszczenie, ponieważ do wszystkich interwencji stosowano by tę samą 
procedurę.

Poprawka 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) maksymalną cenę, za jaką produkty 
kwalifikujące się do interwencji publicznej 
mogą zostać zakupione w przypadku 
zakupu w drodze procedury przetargowej.

b) maksymalną cenę, za jaką produkty
kwalifikujące się do interwencji publicznej 
mogą zostać zakupione w drodze 
procedury przetargowej.

Or. en
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Poprawka 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy, ryżu niełuskanego i 
odtłuszczonego mleka w proszku jest 
równy odpowiednim cenom referencyjnym 
określonym w art. 7 w przypadku zakupu 
po ustalonych cenach, a w przypadku 
zakupu w drodze procedury przetargowej
nie przekracza odpowiednich cen 
referencyjnych;

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy, ryżu niełuskanego i 
odtłuszczonego mleka w proszku nie 
przekracza odpowiednich cen 
referencyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkich zakupów należy dokonywać w drodze przetargu, co zagwarantuje najlepsze 
wykorzystanie środków pieniężnych i zorientowanie w większym stopniu na rynek. Pociągnie 
to za sobą również uproszczenie, ponieważ do wszystkich interwencji stosowano by tę samą 
procedurę.

Poprawka 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy, ryżu niełuskanego i 
odtłuszczonego mleka w proszku jest 
równy odpowiednim cenom referencyjnym 
określonym w art. 7 w przypadku zakupu 
po ustalonych cenach, a w przypadku 
zakupu w drodze procedury przetargowej
nie przekracza odpowiednich cen 
referencyjnych;

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy, ryżu niełuskanego i 
odtłuszczonego mleka w proszku nie 
przekracza odpowiednich cen 
referencyjnych;

Or. en
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Poprawka 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy, ryżu niełuskanego i 
odtłuszczonego mleka w proszku jest 
równy odpowiednim cenom referencyjnym 
określonym w art. 7 w przypadku zakupu 
po ustalonych cenach, a w przypadku 
zakupu w drodze procedury przetargowej 
nie przekracza odpowiednich cen 
referencyjnych;

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy, 
sorgo, ryżu niełuskanego i odtłuszczonego 
mleka w proszku jest równy odpowiednim 
cenom referencyjnym określonym w art. 7 
w przypadku zakupu po ustalonych cenach, 
a w przypadku zakupu w drodze procedury 
przetargowej nie przekracza odpowiednich 
cen referencyjnych;

Or. es

Poprawka 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy, ryżu niełuskanego i 
odtłuszczonego mleka w proszku jest 
równy odpowiednim cenom referencyjnym 
określonym w art. 7 w przypadku zakupu 
po ustalonych cenach, a w przypadku 
zakupu w drodze procedury przetargowej 
nie przekracza odpowiednich cen 
referencyjnych;

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy, 
sorgo, ryżu niełuskanego i odtłuszczonego 
mleka w proszku jest równy odpowiednim 
cenom referencyjnym określonym w art. 7 
w przypadku zakupu po ustalonych cenach, 
a w przypadku zakupu w drodze procedury 
przetargowej nie przekracza odpowiednich 
cen referencyjnych;

Or. es
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Poprawka 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy, ryżu niełuskanego i 
odtłuszczonego mleka w proszku jest 
równy odpowiednim cenom referencyjnym 
określonym w art. 7 w przypadku zakupu 
po ustalonych cenach, a w przypadku 
zakupu w drodze procedury przetargowej 
nie przekracza odpowiednich cen 
referencyjnych;

a) w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej i 
pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy, 
ryżu niełuskanego, sorgo i odtłuszczonego 
mleka w proszku jest równy odpowiednim 
cenom referencyjnym określonym w art. 7 
w przypadku zakupu po ustalonych cenach, 
a w przypadku zakupu w drodze procedury 
przetargowej nie przekracza odpowiednich 
cen referencyjnych;

Or. it

Poprawka 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do masła jest równy 90 % 
ceny referencyjnej określonej w art. 7 w 
przypadku zakupu po ustalonych cenach, 
a w przypadku zakupu w drodze 
procedury przetargowej nie przekracza 90 
% ceny referencyjnej;

b) w odniesieniu do masła nie przekracza 
90 % ceny referencyjnej;

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkich zakupów należy dokonywać w drodze przetargu, co zagwarantuje najlepsze 
wykorzystanie środków pieniężnych i zorientowanie w większym stopniu na rynek. Pociągnie 
to za sobą również uproszczenie, ponieważ do wszystkich interwencji stosowano by tę samą 
procedurę.
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Poprawka 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do masła jest równy 90 % 
ceny referencyjnej określonej w art. 7 w 
przypadku zakupu po ustalonych cenach, 
a w przypadku zakupu w drodze 
procedury przetargowej nie przekracza 90 
% ceny referencyjnej;

b) w odniesieniu do masła nie przekracza 
90 % ceny referencyjnej;

Or. en

Poprawka 724
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w odniesieniu do wołowiny i cielęciny 
nie przekracza ceny, o której mowa w art.
12 ust. 1 lit. c).

c) w odniesieniu do wołowiny i cielęciny 
nie przekracza 90% ceny referencyjnej 
określonej w art. 7 ust. 1 lit. d).

Or. pt

Poprawka 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ceny interwencyjne, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie mają wpływu na podwyżki 

3. Ceny interwencyjne, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie mają wpływu na podwyżki 
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ani obniżki cen pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego 
podyktowane względami jakości. Ponadto
uwzględniając konieczność zapewnienia 
ukierunkowania produkcji na określone 
odmiany ryżu niełuskanego, Komisja
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
określania podwyżek i obniżek cen 
interwencyjnych.

ani obniżki cen pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego 
podyktowane względami jakości. Ponadto, 
w celu:

a) zapewnienia ukierunkowania produkcji 
na określone odmiany ryżu niełuskanego, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
celu określania podwyżek i obniżek cen 
interwencyjnych,

b) zachęcania do zawierania 
długoterminowych umów 
kontraktacyjnych między producentami a 
podmiotami skupującymi zboża, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
określania podwyżek ceny interwencyjnej.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie „miękkich instrumentów” zachęcających producentów 
rolnych, przetwórców, handlowców do zawierania co najmniej rocznych umów kontraktacji 
zbóż. Mogłoby to nastąpić poprzez ustanowienie dodatku do ceny interwencyjnej w 
odniesieniu do towarów objętych umowami kontraktacji. Wspólna Polityka Rolna powinna w 
pierwszej kolejności zapobiegać występowaniu zakłóceń na rynku, co ograniczać będzie 
zakres niezbędnych działań interwencyjnych.

Poprawka 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ceny interwencyjne, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie mają wpływu na podwyżki 

3. Ceny interwencyjne, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie mają wpływu na podwyżki 
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ani obniżki cen pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego 
podyktowane względami jakości. Ponadto 
uwzględniając konieczność zapewnienia 
ukierunkowania produkcji na określone 
odmiany ryżu niełuskanego, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
określania podwyżek i obniżek cen 
interwencyjnych.

ani obniżki cen pszenicy zwyczajnej, 
pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy, 
sorgo i ryżu niełuskanego podyktowane 
względami jakości. Ponadto uwzględniając 
konieczność zapewnienia ukierunkowania 
produkcji na określone odmiany ryżu 
niełuskanego, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych w celu określania 
podwyżek i obniżek cen interwencyjnych.

Or. es

Poprawka 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ceny interwencyjne, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie mają wpływu na podwyżki 
ani obniżki cen pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego 
podyktowane względami jakości. Ponadto 
uwzględniając konieczność zapewnienia 
ukierunkowania produkcji na określone 
odmiany ryżu niełuskanego, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
określania podwyżek i obniżek cen 
interwencyjnych.

3. Ceny interwencyjne, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie mają wpływu na podwyżki 
ani obniżki cen pszenicy zwyczajnej, 
pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy, 
sorgo i ryżu niełuskanego podyktowane 
względami jakości. Ponadto uwzględniając 
konieczność zapewnienia ukierunkowania 
produkcji na określone odmiany ryżu 
niełuskanego, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych w celu określania 
podwyżek i obniżek cen interwencyjnych.

Or. es

Poprawka 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3



PE492.801v01-00 166/171 AM\907930PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ceny interwencyjne, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie mają wpływu na podwyżki 
ani obniżki cen pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego 
podyktowane względami jakości. Ponadto 
uwzględniając konieczność zapewnienia 
ukierunkowania produkcji na określone 
odmiany ryżu niełuskanego, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
określania podwyżek i obniżek cen 
interwencyjnych.

3. Ceny interwencyjne, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie mają wpływu na podwyżki 
ani obniżki cen pszenicy zwyczajnej i 
pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy,
sorgo i ryżu niełuskanego podyktowane 
względami jakości. Ponadto uwzględniając 
konieczność zapewnienia ukierunkowania 
produkcji na określone odmiany ryżu 
niełuskanego, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych w celu określania 
podwyżek i obniżek cen interwencyjnych.

Or. it

Poprawka 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapobiec jakimkolwiek zakłóceniom na 
rynku,

a) wzmocnić publiczne instrumenty 
regulacji rynku

Or. pt

Poprawka 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Zbyt produktów może odbyć się przez 
udostępnienie ich w ramach programu 
dystrybucji żywności wśród osób 
najbardziej potrzebujących w Unii 
ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 

skreślony
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[…], jeśli przedmiotowy program tak 
stanowi. W takim przypadku wartość 
księgowa przedmiotowych produktów 
odpowiada poziomowi odpowiednich 
ustalonych cen interwencyjnych, o 
których mowa w art. 14 ust. 2.

Or. de

Poprawka 731
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zbyt produktów może odbyć się przez 
udostępnienie ich w ramach programu 
dystrybucji żywności wśród osób 
najbardziej potrzebujących w Unii 
ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 
[…], jeśli przedmiotowy program tak 
stanowi. W takim przypadku wartość 
księgowa przedmiotowych produktów 
odpowiada poziomowi odpowiednich 
ustalonych cen interwencyjnych, o 
których mowa w art. 14 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest usunięcie przepisu, zgodnie z którym produkty z zapasów 
interwencyjnych rozprowadzane są wśród osób najbardziej potrzebujących, i to nie ze 
względu na brak odpowiedzialności społecznej, lecz wyłącznie w celu zagwarantowania, że 
WPR dotyczy właśnie kwestii rolnictwa a nie polityki społecznej.

Poprawka 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zbyt produktów może odbyć się przez 
udostępnienie ich w ramach programu 
dystrybucji żywności wśród osób 
najbardziej potrzebujących w Unii 
ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 
[…], jeśli przedmiotowy program tak 
stanowi. W takim przypadku wartość 
księgowa przedmiotowych produktów 
odpowiada poziomowi odpowiednich
ustalonych cen interwencyjnych, o 
których mowa w art. 14 ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zbyt produktów może odbyć się przez 
udostępnienie ich w ramach programu 
dystrybucji żywności wśród osób 
najbardziej potrzebujących w Unii 
ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 
[…], jeśli przedmiotowy program tak 
stanowi. W takim przypadku wartość 
księgowa przedmiotowych produktów 
odpowiada poziomowi odpowiednich 
ustalonych cen interwencyjnych, o których 
mowa w art. 14 ust. 2.

Zbyt produktów może odbyć się przez 
udostępnienie ich w ramach programu 
dystrybucji żywności wśród osób 
najbardziej potrzebujących w Unii 
ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 
[…]. W takim przypadku wartość 
księgowa przedmiotowych produktów 
odpowiada poziomowi odpowiednich 
ustalonych cen interwencyjnych, o których 
mowa w art. 14 ust. 2.

Or. en

Poprawka 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zbyt produktów może odbyć się przez 
udostępnienie ich w ramach programu 
dystrybucji żywności wśród osób 
najbardziej potrzebujących w Unii 
ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 
[…], jeśli przedmiotowy program tak 
stanowi. W takim przypadku wartość 
księgowa przedmiotowych produktów 
odpowiada poziomowi odpowiednich 
ustalonych cen interwencyjnych, o których 
mowa w art. 14 ust. 2.

Zbyt produktów może odbyć się przed 
wszystkim przez udostępnienie ich w 
ramach programu dystrybucji żywności 
wśród osób najbardziej potrzebujących w 
Unii ustanowionego w rozporządzeniu 
(UE) nr […], jeśli przedmiotowy program 
tak stanowi. W takim przypadku wartość 
księgowa przedmiotowych produktów 
odpowiada poziomowi odpowiednich 
ustalonych cen interwencyjnych, o których 
mowa w art. 14 ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Sea cual sea la base jurídica de este programa, la salida de los prodcutos de la intervención 
pública debe comenzar por su puesta a disposición de las personas más necesitadas.

Poprawka 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zbyt produktów może odbyć się przez 
udostępnienie ich w ramach programu 
dystrybucji żywności wśród osób 
najbardziej potrzebujących w Unii 
ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 
[…], jeśli przedmiotowy program tak 
stanowi. W takim przypadku wartość 
księgowa przedmiotowych produktów 
odpowiada poziomowi odpowiednich 
ustalonych cen interwencyjnych, o których
mowa w art. 14 ust. 2.

Zbyt produktów może odbyć się przed 
wszystkim przez udostępnienie ich w 
ramach programu dystrybucji żywności 
wśród osób najbardziej potrzebujących w 
Unii ustanowionego w rozporządzeniu 
(UE) nr […], jeśli przedmiotowy program 
tak stanowi. W takim przypadku wartość 
księgowa przedmiotowych produktów 
odpowiada poziomowi odpowiednich 
ustalonych cen interwencyjnych, o których 
mowa w art. 14 ust. 2.

Or. es
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Uzasadnienie

Se debe mantener esta referencia en el Reglamento de la OCM única y se debe indicar que 
este uso será prioritario para los productos de intervención pública, ya que ha demostrado 
ser una salida muy eficaz en sus 25 años de historia y ha sido de gran importancia para 
evitar posibles perturbaciones en el mercado derivadas de la puesta en el mismo, de manera 
masiva, del producto de intervención.

Poprawka 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Dopłaty obowiązkowe

1. Przyznaje się dopłaty na prywatne 
przechowywanie masła wyprodukowanego 
bezpośrednio i wyłącznie ze śmietanki 
uzyskanej bezpośrednio i wyłącznie z 
mleka krowiego.
2. Komisja przyjmuje warunki i wymogi 
donoszące się do tej podsekcji, jak również 
wysokość dopłaty obowiązkowej na 
prywatne przechowywanie masła w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 160 i w 
drodze aktów wykonawczych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą określoną w art. 
162 ust. 2

Or. es

Uzasadnienie

Es necesario , facilitar el aterrizaje suave hacia el fin de las cuotas y para ello mantener esta 
ayuda obligatoria durante un período de al menos dos años, evaluando entonces la Comisión 
a la vista de la situación de mercado la conveniencia o no de convertir esta ayuda en 
facultativa.

Poprawka 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Dopłaty obowiązkowe

1. Przyznaje się dopłaty na prywatne 
przechowywanie masła wyprodukowanego 
bezpośrednio i wyłącznie ze śmietanki 
uzyskanej bezpośrednio i wyłącznie z 
mleka krowiego.
2. Komisja przyjmuje warunki i wymogi 
donoszące się do tej podsekcji w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 160 i w 
drodze aktów wykonawczych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą określoną w art. 
162 ust. 2
3. Środki ustalania dopłat Unii do 
prywatnego przechowywania masła 
określa Rada zgodnie z art. 43 ust. 3 
Traktatu.

Or. es

Uzasadnienie

Consideramos que es necesario ser prudentes y facilitar el aterrizaje suave hacia el fin del 
régimen de cuotas y para ello mantener esta ayuda obligatoria durante un período de al 
menos dos años, evaluando entonces la Comisión a la vista de la situación de mercado la 
conveniencia o no de convertir esta ayuda en facultativa.


