
AM\907936PL.doc PE492.804v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2011/0281(COD)

25.7.2012

POPRAWKI
1849 - 2094

Projekt sprawozdania
Michel Dantin
(PE485.843v02-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2011)0626 final/3 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD))



PE492.804v01-00 2/168 AM\907936PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\907936PL.doc 3/168 PE492.804v01-00

PL

Poprawka 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – Tytuł II – Rozdział III – Sekcja 3 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 3A
SYSTEMY UMOWNE

„Artykuł 113 a
Stosunki umowne

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 104a i 
art. 105 dotyczących sektora mleka i 
przetworów mlecznych oraz art. 101 
dotyczącego sektora cukru, jeśli jedno 
państwo członkowskie postanowi, iż na 
jego terytorium wszystkie dostawy 
produktów rolnych odpowiadających 
sektorowi, o którym mowa w art. 1 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia danego 
producenta, przetwórcy lub dystrybutora 
powinny stać się przedmiotem umowy 
pisemnej między stronami, lub postanowi, 
że pierwsi nabywcy muszą przedstawić 
pisemną ofertę na umowę o dostawę 
produktów rolnych przez producentów, 
wspomniana umowa lub oferta musi 
spełniać warunki określone w ust. 2.
Jeżeli państwo członkowskie postanowi, że 
dostawy przedmiotowych produktów przez 
producenta do nabywcy muszą być 
przedmiotem pisemnej umowy między 
stronami, musi ono również postanowić o 
tym, który etap lub etapy dostawy są objęte 
taką umową, jeżeli dostawa 
przedmiotowych produktów jest 
dokonywana z udziałem jednego lub 
większej liczby pośredników.
Państwa członkowskie dopilnują realizacji 
umów w sektorach określonych w ten 
sposób i ustanawiając mechanizm 
mediacji dla przypadków, odnośnie 
których nie ma zgody na podpisanie 
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umów, zapewniając w ten sposób równość 
w zakresie tych stosunków umownych.
2. Umowa lub oferta umowy:
a) jest sporządzana przed dostawą;
b) jest sporządzana na piśmie; e
c) zawiera w szczególności następujące 
elementy:
i) cenę do zapłaty za dostawę, która:
– jest niezmienna i określona w umowie; 
lub
– jest obliczana poprzez połączenie 
różnych czynników określonych w 
umowie, które mogą obejmować 
wskaźniki rynku odzwierciedlające zmianę 
warunków na rynku, dostarczoną ilość 
oraz jakość lub skład dostarczonych 
produktów rolnych;
ii) ilość i jakość przedmiotowych 
produktów, którą można dostarczyć lub 
która musi zostać dostarczona, wraz z 
terminem takich dostaw;
iii) okres obowiązywania umowy, który 
może być ograniczony lub nieograniczony 
z klauzulami o rozwiązaniu umowy;
iv) szczegóły dotyczące procedur i 
terminów płatności;
v) ustalenia dotyczące odbioru lub 
dostawy produktów rolnych, oraz
vi) przepisy mające zastosowanie w 
przypadku zaistnienia siły wyższej.
3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
umowa lub oferta umowy nie jest 
wymagana, gdy przedmiotowe produkty są 
dostarczane przez producenta do nabywcy 
mającego formę spółdzielni, której 
producent jest członkiem, jeżeli statut tej 
spółdzielni lub zasady i decyzje w nim 
zawarte lub z niego wynikające zawierają 
przepisy o podobnych skutkach do 
przepisów określonych w ust. 2 lit. a), b) i 
c).
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4. Wszystkie elementy umów na dostawę 
produktów rolnych zawieranych przez 
producentów, nabywców, przetwórców lub 
dystrybutorów, w tym elementy określone 
w ust. 2 lit. c), są swobodnie negocjowane 
między stronami.
Niezależnie od przepisów akapitu 
pierwszego:
i) jeśli państwo członkowskie postanowi 
wprowadzić obowiązek zawierania 
pisemnej umowy na dostawę produktów 
rolnych zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu, może ono określić minimalny 
okres obowiązywania, który ma 
zastosowanie wyłącznie do umów 
pisemnych między producentem i 
pierwszym nabywcą produktów rolnych. 
Taki minimalny czas obowiązywania 
wynosi co najmniej sześć miesięcy i nie 
zakłóca właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, lub
ii) jeżeli państwo członkowskie 
postanawia, że pierwszy nabywca 
produktów rolnych musi złożyć pisemną 
ofertę umowy producentowi zgodnie z ust. 
1, może postanowić, że oferta będzie 
obejmować minimalny czas 
obowiązywania umowy określony w tym 
celu przez prawo krajowe. Taki 
minimalny czas obowiązywania wynosi co 
najmniej sześć miesięcy i nie zakłóca 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego;
Taki minimalny czas obowiązywania 
wynosi co najmniej sześć miesięcy i nie 
zakłóca właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. Przepisy akapitu 
drugiego nie naruszają prawa rolnika do 
sprzeciwienia się stosowaniu takiego 
minimalnego czasu obowiązywania, pod 
warunkiem iż rolnik złoży taki sprzeciw na 
piśmie. W takim przypadku strony mają 
swobodę negocjacji wszystkich elementów 
umowy, w tym elementów wymienionych 
w ust. 2 lit. c).
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5. Państwa członkowskie korzystające z
możliwości, o których mowa w niniejszym 
artykule, powiadamiają Komisję o 
sposobie ich stosowania.
6. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające środki niezbędne do 
jednolitego stosowania ust. 2 lit. a) i b) 
oraz ust. 3 niniejszego artykułu oraz 
środków dotyczących powiadomień 
wysyłanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z niniejszym artykułem.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka dodaje jedynie nowy akapit do art. 113a ust. 1 sprawozdawcy (popr. 333 
sprawozdawania Dantin). Przyjęcie rozporządzenia (UE) nr 261/2012 dotyczącego 
stosunków umownych w sektorach mleka i przetworów mlecznych uzyskało szeroki aplauz, 
gdyż oznaczało zapowiedź dużego postępu w stosunkach panujących w żywnościowym 
łańcuchu dostaw. Należy umożliwić wszystkim sektorom skorzystanie z dobrowolnego systemu 
umownego.

Poprawka 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 113 a
Stosunki umowne

1. Jeśli państwo członkowskie zdecyduje, 
że każda dostawa produktu przez rolnika 
lub hodowcy do przetwórcy ma być objęta 
umową pisemną między stronami, taka 
umowa musi spełniać warunki określone 
w ust. 2. W sytuacji opisanej w akapicie 
pierwszym zainteresowane państwo 
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członkowskie postanawia również, że jeśli 
dostawa produktu odbywa się za 
pośrednictwem co najmniej jednego 
podmiotu skupującego, każdy etap 
dostawy ma być objęty taką umową 
między stronami. W tym kontekście 
„podmiot skupujący” oznacza 
przedsiębiorstwo, które przewozi produkt 
od rolnika lub innego podmiotu 
skupującego do przetwórcy produktu lub 
innego podmiotu, a w każdym takim 
przypadku ma miejsce przeniesienie 
prawa własności do produktu.
2. Umowa:
a) zostaje zawarta przed dostawą;
b) zostaje sporządzona na piśmie;
c) zawiera w szczególności następujące 
elementy:
i) cenę do zapłaty za dostawę, która:
– jest niezmienna i określona w umowie; 
lub
– ulega zmianie wyłącznie pod wpływem 
czynników określonych w umowie, w 
szczególności w zależności od rozwoju 
sytuacji na rynku opartej na wskaźnikach 
rynkowych, dostarczonej ilości oraz 
jakości lub składu dostarczonego 
produktu;
ii) ilość, którą można dostarczyć lub którą 
się dostarcza, wraz z terminem dostaw;
iii) czas obowiązywania umowy, który 
może być czasem nieograniczonym, oraz 
klauzule o wygaśnięciu umowy.
3. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 1 umowa nie jest wymagana, gdy 
produkt jest dostarczany przez rolnika lub 
hodowcę do przetwórcy, a przetwórca jest 
spółdzielnią, której rolnik jest członkiem, 
jeżeli statut tej spółdzielni zawiera 
przepisy o podobnych skutkach do 
przepisów określonych w ust. 2 lit. a), b) i 
c).
4. Wszystkie elementy umów na dostawę 
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produktu zawieranych przez rolników lub 
hodowców, podmioty skupujące lub 
przetwórców, w tym elementy określone w 
ust. 2 lit. c), są swobodnie negocjowane 
między stronami.
5. W celu zagwarantowania jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu Komisja 
może – w drodze aktów wykonawczych –
przyjąć niezbędne środki. Przedmiotowe 
akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2.

Or. es

Poprawka 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 113b
Negocjacje umowne
1. Organizacja producentów w jednym z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, uznana 
zgodnie z art. 106, może – w imieniu 
należących do niej producentów –
negocjować w zakresie całej ich wspólnej 
produkcji lub jej części umowy na dostawę 
produktów rolnych od producenta do 
przetwórcy, pośrednika lub dystrybutora.
2. Negocjacje mogą być prowadzone przez 
organizację producentów:
a) bez względu na to, czy ma miejsce 
przeniesienie prawa własności do 
przedmiotowych produktów z 
producentów na organizację 
producentów;
b) bez względu na to, czy negocjowana 
cena jest taka sama w odniesieniu do 
wspólnej produkcji wszystkich 
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producentów należących do organizacji 
czy tylko niektórych z nich;
c) pod warunkiem że należący do niej 
rolnicy nie są członkami jakiejkolwiek 
innej organizacji producentów, która 
również negocjuje takie umowy w ich 
imieniu; państwa członkowskie mogą 
jednak odstąpić od tego warunku w 
należycie uzasadnionych przypadkach, 
gdy producenci posiadają dwie różne 
jednostki produkcyjne znajdujące się na 
różnych obszarach geograficznych;
d) pod warunkiem że przedmiotowe 
produkty nie podlegają obowiązkowi 
dostaw wynikającemu z członkostwa 
rolnika w spółdzielni zgodnie z 
warunkami określonymi w statucie 
spółdzielni lub w przepisach i decyzjach w 
nim zawartych lub z niego wynikających; 
oraz
e) pod warunkiem że organizacja 
producentów powiadomi właściwe organy 
państwa członkowskiego lub państw 
członkowskich, w których działa, o ilości 
produktów rolnych objętej takimi 
negocjacjami.
3. Na użytek niniejszego artykułu 
odniesienia do organizacji producentów 
obejmują również zrzeszenia takich 
organizacji producentów.
4. Państwa członkowskie, w których 
odbywają się negocjacje zgodnie z 
niniejszym artykułem, powiadamiają 
Komisję o zastosowaniu ust. 2 lit. e).
5. Wartości progowe określające wielkość 
produkcji, która może być przedmiotem 
negocjacji zbiorowych, znajdują się w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 113 b
Negocjacje umowne

1. Umowy na dostawę produktu przez 
rolnika lub hodowcę do przetwórcy lub do 
podmiotu skupującego w rozumieniu art. 
100a ust. 1 akapit drugi mogą być 
negocjowane przez organizację 
producentów, uznaną na mocy art. 106, w 
imieniu należących do niej rolników lub 
hodowców w zakresie całej ich wspólnej 
produkcji lub jej części.
2. Organizacje producentów mogą 
prowadzić negocjacje:
a) bez względu na to, czy ma miejsce 
przeniesienie prawa własności do 
produktu przez rolników lub hodowców 
na organizację producentów;
b) bez względu na to, czy negocjowana 
cena jest taka sama w odniesieniu do 
wspólnej produkcji niektórych lub 
wszystkich rolników należących do 
organizacji;
c) o ile całkowita ilość produktu objęta 
takimi negocjacjami prowadzonymi przez 
daną organizację producentów nie 
przekracza:
i) 3,5 % całkowitej produkcji Unii; oraz
ii) 33 % całkowitej produkcji krajowej 
któregokolwiek z państw członkowskich, 
których produkcji dotyczą przedmiotowe 
negocjacje prowadzone przez tę 
organizację producentów; oraz
iii) 33 % całkowitej łącznej produkcji 
krajowej wszystkich państw 
członkowskich, których produkcji dotyczą 
przedmiotowe negocjacje prowadzone 
przez tę organizację producentów;
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d) o ile powyżsi rolnicy lub hodowcy nie 
są członkami jakiejkolwiek innej 
organizacji producentów, która również 
negocjuje takie umowy w ich imieniu.
e) pod warunkiem, że organizacja 
producentów powiadomi właściwe organy 
państwa członkowskiego lub państw 
członkowskich, w którym(-ch) działa.
3. Do celów niniejszego artykułu 
odniesienia do organizacji producentów 
obejmują również zrzeszenia takich 
organizacji producentów. Uwzględniając 
potrzebę zagwarantowania odpowiedniego 
monitorowania tych zrzeszeń, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych 
dotyczących warunków ich uznawania.
4. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 2 lit. c) ppkt (ii) i (iii), nawet jeżeli nie 
została przekroczona wartość graniczna 
33 %, organ ds. konkurencji, o którym 
mowa w akapicie drugim, może w 
indywidualnym przypadku podjąć decyzję 
o niedopuszczeniu do prowadzenia 
negocjacji przez daną organizację 
producentów, jeżeli uzna on, że jest to 
niezbędne, aby zapobiec wykluczeniu 
konkurencji lub aby uniknąć poważnych 
szkód po stronie przetwórców produktów, 
o których mowa, stanowiących MŚP na 
podległym mu obszarze.
W odniesieniu do negocjacji 
obejmujących produkcję więcej niż 
jednego państwa członkowskiego decyzję, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
podejmuje Komisja w drodze aktu 
wykonawczego przyjętego zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
14 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. W 
pozostałych przypadkach przedmiotową 
decyzję podejmuje krajowy organ ds. 
konkurencji tego państwa 
członkowskiego, którego produkcji 
dotyczą negocjacje. Decyzje, o których 
mowa w akapitach pierwszym i drugim, 
nie wchodzą w życie wcześniej niż w dniu 
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poinformowania o nich zainteresowanych 
przedsiębiorstw.
5. Do celów niniejszego artykułu:
a) „krajowy organ ds. konkurencji” 
oznacza organ, o którym mowa w art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1/2003;
b) „MŚP” oznacza mikro-, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu 
zalecenia Komisji 2003/361/WE.

Or. es

Uzasadnienie

WPR powinna sprzyjać skupianiu się spółdzielni rolniczych i propagować wdrażanie umów 
między producentami, a przetwórcami, przenosząc wniosek dotyczący sektora mlecznego na 
resztę sektorów.

Poprawka 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 113 b
Negocjacje umowne z resztą sektorów

Negocjacje umowne z resztą sektorów, 
obejmujące sektory owoców i warzyw i 
przetworzonych owoców i warzyw.
Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 
104 i 105 należy przyjąć przepisy 
umożliwiające zgodność z art. 42 i art. 43 
ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, by umożliwić uznanym 
organizacjom producentów i 
spółdzielniom skupiającym rolników oraz 
ich zrzeszeniom negocjowanie warunków 
ewentualnych umów z nabywcą, w tym 
ceny części lub całości produkcji swoich 
członków.
W celu utrzymania skutecznej 
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konkurencji w różnych sektorach 
rolnictwa, możliwość tę należy objąć 
odpowiednimi ograniczeniami 
podlegającym wspólnemu uregulowaniu 
przez Parlament Europejski i Radę 
podobnie jak w sektorze mlecznym, i 
mogłyby one polegać m.in. na odsetku 
całkowitej produkcji Unii lub produkcji 
każdego państwa członkowskiego, którego 
dotyczą te negocjacje.
W celu negocjowania cen ewentualnych 
umów między producentami, o których 
mowa w pierwszym akapicie, a 
nabywcami, zgodnie z wymogami, o 
których mowa w poprzednim akapicie, 
oraz w celu przyczynienia się do 
sprawiedliwszej dystrybucji wartości 
dodanej uzyskanej w łańcuchu dostaw 
należy uwzględnić obiektywne wskaźniki 
związane z kosztami produkcji.

Or. es

Uzasadnienie

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio.El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas.De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Poprawka 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 113c
Umowy w sektorze chmielu

1. Wszystkie umowy dostawy chmielu 
wyprodukowanego w Unii zawarte między 
producentem lub organizacją 
producentów, z jednej strony, a 
kupującym, z drugiej strony, są 
rejestrowane przez organy wyznaczone do 
tego celu przez każde zainteresowane 
państwo członkowskie będące 
producentem.
2. Umowy dotyczące dostawy określonych 
ilości po umówionych cenach, odnoszące 
się do okresu obejmującego jeden lub 
więcej zbiorów i zawarte przed dniem 1 
sierpnia roku pierwszych zbiorów, uważa 
się za „umowy zawarte z wyprzedzeniem”. 
Umowy te podlegają osobnej rejestracji.
3. Dane, na których podstawie dokonuje 
się rejestracji, mogą być wykorzystywane 
wyłącznie do celów niniejszego 
rozporządzenia.
4. Komisja ustanawia szczegółowe 
przepisy dotyczące rejestracji umów 
dostaw chmielu.

Or. en

Poprawka 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę zagwarantowania, 
że cele i obowiązki organizacji 
producentów, organizacji podmiotów 
gospodarczych w sektorze oliwy z oliwek i
oliwek stołowych oraz organizacji 

Uwzględniając potrzebę zagwarantowania, 
że cele i obowiązki organizacji 
producentów, organizacji podmiotów 
gospodarczych w sektorze oliwy z oliwek i 
oliwek stołowych oraz organizacji 
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międzybranżowych są jasno określone, 
przez co przyczyniają się do zwiększenia 
skuteczności działań tych organizacji, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych 
dotyczących organizacji producentów, 
zrzeszeń organizacji producentów, 
organizacji międzybranżowych i 
organizacji podmiotów gospodarczych w 
zakresie następujących kwestii:

międzybranżowych są jasno określone, 
przez co przyczyniają się do zwiększenia 
skuteczności działań tych organizacji, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
odniesieniu osobno do każdego sektora 
wymienionego w art. 1 ust. 2, dotyczących 
organizacji producentów, zrzeszeń 
organizacji producentów, organizacji 
międzybranżowych i organizacji 
podmiotów gospodarczych w zakresie 
następujących kwestii:

Or. en

Poprawka 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określonych celów, które mogą, muszą 
lub nie mogą być realizowane przez takie 
organizacje i zrzeszenia, w tym odstępstwa 
w ich zakresie określone w art. 106-109,

a) określonych celów, które mogą, muszą 
lub nie mogą być realizowane przez takie 
organizacje i zrzeszenia w sektorach 
owoców i warzyw, oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych i sektora wina, w tym 
odstępstwa w ich zakresie określone w art. 
106-109,

Or. es

Uzasadnienie

Szczegółowe cele podkreślone już zostały w art. 106 i 108 podstawowego aktu. Jedynie w 
przypadku ww. sektorów należy posłużyć się aktami delegowanymi.

Poprawka 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) horyzontalnych zaleceń dotyczących 
porozumień międzybranżowych zawartych 
przez organizacje zgodnie z art. 108 
wytycznych dotyczących porozumień 
międzybranżowych;

Or. en

Poprawka 1858
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) horyzontalnych zaleceń w sprawie 
umów międzybranżowych zawartych przez 
organizacje zgodnie z wytycznymi 
określonymi w art. 108 dotyczącym umów 
międzybranżowych.

Or. fr

Poprawka 1859
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisów w zakresie zrzeszania się, 
uznawania, struktury, osobowości prawnej, 
członkostwa, wielkości, odpowiedzialności 
i działalności tych organizacji i zrzeszeń,
wymogu, o którym mowa w art. 106 lit. d) 
aby uznana organizacja producentów, nie 
zajmowała dominującej pozycji na danym 
rynku, chyba że jest to niezbędne do 
wykonania celów art. 39 Traktatu,

b) 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;
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skutków wynikających z uznania, 
wycofania uznania i łączenia się;

Or. en

Poprawka 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisów w zakresie zrzeszania się, 
uznawania, struktury, osobowości prawnej, 
członkostwa, wielkości, odpowiedzialności 
i działalności tych organizacji i zrzeszeń, 
wymogu, o którym mowa w art. 106 lit. d) 
aby uznana organizacja producentów, nie 
zajmowała dominującej pozycji na danym 
rynku, chyba że jest to niezbędne do 
wykonania celów art. 39 Traktatu,
skutków wynikających z uznania, 
wycofania uznania i łączenia się;

b) 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;

Or. es

Uzasadnienie

Lit. d) art. 106 została usunięta

Poprawka 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisów w zakresie zrzeszania się,
uznawania, struktury, osobowości 
prawnej, członkostwa, wielkości, 
odpowiedzialności i działalności tych 
organizacji i zrzeszeń, wymogu, o którym 

b) przepisów w zakresie zrzeszania się, 
struktury, osobowości prawnej, 
członkostwa, wielkości, odpowiedzialności 
i działalności tych organizacji i zrzeszeń, 
wymogu, o którym mowa w art. 106 lit. d) 
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mowa w art. 106 lit. d) aby uznana 
organizacja producentów, nie zajmowała 
dominującej pozycji na danym rynku, 
chyba że jest to niezbędne do wykonania 
celów art. 39 Traktatu, skutków 
wynikających z uznania, wycofania 
uznania i łączenia się;

aby uznana organizacja producentów, nie 
zajmowała dominującej pozycji na danym 
rynku, chyba że jest to niezbędne do 
wykonania celów art. 39 Traktatu, skutków 
wynikających z łączenia się;

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 114 przyznaje Komisji prawo przyjmowania aktów delegowanych ustanawiających 
szczegółowe zasady w odniesieniu do organizacji producentów. Powinny one obejmować 
zasady uznawania oraz jasne zasady co do tego, kiedy można zawiesić lub wycofać uznanie 
oraz kiedy można zażądać podjęcia środków zaradczych.

Poprawka 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) zasad uznawania, wycofania i 
zawieszenia uznania oraz obejmujących 
takie organizacje i stowarzyszenia 
wymogów podjęcia środków zaradczych w 
razie nieprzestrzegania kryteriów 
uznania;

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 114 przyznaje Komisji prawo przyjmowania aktów delegowanych ustanawiających 
szczegółowe zasady w odniesieniu do organizacji producentów. Powinny one obejmować 
zasady uznawania oraz jasne zasady co do tego, kiedy można zawiesić lub wycofać uznanie 
oraz kiedy można zażądać podjęcia środków zaradczych.

Poprawka 1863
Rareş-Lucian Niculescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) rozszerzenia niektórych przepisów 
dotyczących organizacji określonych w art. 
110 na producentów niebędących 
członkami i obowiązku płatności składek 
przez producentów niebędących 
członkami, o którym mowa w art. 111, w 
tym wykaz surowszych przepisów w 
zakresie produkcji, które mogą zostać 
rozszerzone na podstawie art. 110 ust. 4 
akapit pierwszy lit. b), dalszych wymogów 
w odniesieniu do reprezentatywności, 
odnośnych obszarów gospodarczych, 
obejmujących kontrolę 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.

f) rozszerzenia niektórych przepisów 
dotyczących organizacji określonych w art. 
110 na producentów niebędących 
członkami – przy uwzględnieniu że celów, 
jakie każda z tych organizacji może 
realizować zgodnie z art. 106, 107 i 108 – i
obowiązku płatności składek przez 
producentów niebędących członkami, o 
którym mowa w art. 111, w tym wykaz 
surowszych przepisów w zakresie 
produkcji, które mogą zostać rozszerzone 
na podstawie art. 110 ust. 4 akapit 
pierwszy lit. b), dalszych wymogów w 
odniesieniu do reprezentatywności, 
odnośnych obszarów gospodarczych, 
obejmujących kontrolę 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 1864
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f a) osiągnięcia zrównoważonego 
zarządzania zasobów naturalnych poprzez
umożliwienie uznanym organizacjom 
producentów, w tym spółdzielniom, 
osiągnięcie zbiorowego porozumienia 
horyzontalnego i pionowego z 
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konkurentami i partnerami 
uczestniczącymi w łańcuchu dostaw 
żywności w sprawie włączania do cen 
kosztów inwestowania w zrównoważoną 
produkcję;

Or. en

Poprawka 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować niezbędne 
środki dotyczące niniejszego rozdziału, w 
szczególności w zakresie procedur i 
warunków technicznych związanych z 
wdrażaniem środków, o których mowa w 
art. 110 i 112. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować niezbędne 
środki dotyczące niniejszego rozdziału, w 
szczególności w zakresie procedur i 
warunków technicznych związanych z 
wdrażaniem środków, o których mowa w 
art. 110 i 112. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2. W drodze aktów 
wykonawczych Komisja przyjmuje 
niezbędne środki dotyczące wdrożenia 
koncepcji „obszaru gospodarczego”, o 
którym mowa w art. 110 ust. 2.

Or. en

Poprawka 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – Tytuł II – Rozdział III – Sekcja 4 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 4a
ZARZĄDZANIE PRZEZ PAŃSTWA 
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CZŁONKOWSKIE
Artykuł 116a
Zarządzanie

Mając na uwadze specyficzną sytuację 
i względny poziom rozwoju organizacji 
producentów i podmiotów w każdym 
państwie członkowskim, w przypadku gdy 
poziom rozwoju organizacji producentów 
jest szczególnie niski, uprawnienia 
przyznane w niniejszym rozporządzeniu 
organizacjom producentów mogą być 
wykonywane przez organy krajowe 
danego państwa członkowskiego.

Or. pt

Poprawka 1867
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – Tytuł II – Rozdział III – Sekcja 4 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 4a
Przejrzystość, informacje rynkowe i 

dostosowanie
Artykuł 116a

Europejski instrument monitorowania cen 
żywności

1. W celu informowania podmiotów 
gospodarczych i wszystkich organów 
władz publicznych na temat procesu 
kształtowania cen w całym łańcuchu 
dostaw żywności oraz łatwiejszego 
rozpoznawania i zgłaszania zmian 
rynkowych Komisja regularnie składa 
Radzie i Parlamentowi sprawozdanie z 
działań i wyników badań w ramach 
europejskiego instrumentu 
monitorowania cen żywności oraz 
dopilnowuje, aby wyniki te były podawane 
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do publicznej wiadomości.
2. Dla celów stosowania ust. 1 oraz w 
związku z działalnością krajowych 
instytutów statystycznych i krajowych 
centrów monitorowania cen w ramach 
instrumentu zbiera się przede wszystkim 
dane statystyczne i informacje niezbędne
do opracowywania analiz i badań z 
zakresu:
a) produkcji i zaopatrzenia;
b) mechanizmów kształtowania cen i – w 
miarę możliwości – marż w całym 
łańcuchu dostaw żywności w Unii i 
państwach członkowskich;
c) tendencji zmian cen i – w miarę 
możliwości – marż na wszystkich 
poziomach łańcucha dostaw żywności w 
Unii i państwach członkowskich oraz we 
wszystkich sektorach rolnych i rolno-
spożywczych, zwłaszcza w sektorach 
owoców i warzyw, mleka i przetworów 
mlecznych oraz mięsa;
d) prognoz zmian rynkowych w
perspektywie krótko- i średnioterminowej.
Dla celów niniejszego ustępu w ramach 
instrumentu przedmiotem badań są w 
szczególności: wywóz i przywóz, ceny 
skupu od producentów, ceny płacone 
przez konsumentów, marże oraz koszty 
produkcji, przetwórstwa i dystrybucji na 
wszystkich etapach łańcucha dostaw 
żywności w Unii i państwach 
członkowskich.
e) obliczania przedziału cen docelowych. 
Na podstawie zgromadzonych danych 
statystycznych europejski instrument 
monitorowania cen żywności określa 
przedział cen docelowych. Przedział ten 
uwzględnia koszty produkcji. Jeżeli dana 
cena nie mieści się w tym przedziale, 
europejski instrument monitorowania cen 
żywności występuje o dostosowanie ilości 
za pośrednictwem różnych instrumentów, 
w tym opisanych w art. 156a, aby podaż 
była dostosowana do popytu, a ceny 
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znalazły się w przedziale określonym na 
początku.
f) koncentracji na wcześniejszym etapie 
przedsiębiorstw z sektorów środków 
produkcji, które dążą do regularnego 
podnoszenia kosztów środków produkcji. 
Koszty te są jedną z podstawowych 
przyczyn zakłóceń w obrębie łańcucha 
dostaw, bardzo komplikując sprawiedliwe 
rozłożenie wartości dodanej w obrębie 
łańcucha dostaw.

Or. fr

Uzasadnienie

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles. 
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.

Poprawka 1868
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – Tytuł II – Rozdział III – Sekcja 4 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 4a (nowa)
PRZEJRZYSTOŚĆ, INFORMACJE 

RYNKOWE I DOSTOSOWANIE
Artykuł 116a

Europejski instrument monitorowania cen 
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żywności
1. W celu informowania podmiotów 
gospodarczych i wszystkich organów 
władz publicznych na temat procesu 
kształtowania cen w całym łańcuchu 
dostaw żywności oraz łatwiejszego 
rozpoznawania i zgłaszania zmian 
rynkowych Komisja regularnie składa 
Radzie i Parlamentowi sprawozdanie z 
działań i wyników badań w ramach 
europejskiego instrumentu 
monitorowania cen żywności oraz 
dopilnowuje, aby wyniki te były podawane 
do publicznej wiadomości.
2. Dla celów stosowania ust. 1 oraz w 
związku z działalnością krajowych 
instytutów statystycznych i krajowych 
centrów monitorowania cen w ramach 
instrumentu zbiera się przede wszystkim 
dane statystyczne i informacje niezbędne 
do opracowywania analiz i badań z 
zakresu:
b) mechanizmów kształtowania cen i – w 
miarę możliwości – marż w całym 
łańcuchu dostaw żywności w Unii i 
państwach członkowskich;
c) tendencji zmian cen i – w miarę 
możliwości – marż na wszystkich 
poziomach łańcucha dostaw żywności w 
Unii i państwach członkowskich oraz we 
wszystkich sektorach rolnych i rolno-
spożywczych, zwłaszcza w sektorach 
owoców i warzyw, mleka i przetworów 
mlecznych oraz mięsa;
d) prognoz zmian rynkowych w 
perspektywie krótko- i średniookresowej.
Dla celów niniejszego ustępu w ramach 
instrumentu przedmiotem badań są w 
szczególności: wywóz i przywóz, ceny 
skupu od producentów, ceny płacone 
przez konsumentów, marże oraz koszty 
produkcji, przetwórstwa i dystrybucji na 
wszystkich etapach łańcucha dostaw 
żywności w Unii i państwach 
członkowskich.



AM\907936PL.doc 25/168 PE492.804v01-00

PL

e) W oparciu o zgromadzone dane 
statystyczne za pomocą europejskiego 
instrumentu monitorowania oblicza się 
docelowy korytarz cenowy dla mleka. 
Docelowy korytarz cenowy jest 
zorientowany na produkcyjne koszty 
produkcji mleka. Jeżeli dana cena nie 
mieści się w tym przedziale, europejski 
instrument monitorowania cen żywności 
występuje o dostosowanie ilości za 
pośrednictwem różnych instrumentów, w 
tym opisanych w art. 156a, aby podaż była 
dostosowana do popytu, a ceny znalazły 
się w przedziale określonym na początku

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo istotne jest zastosowanie europejskiego instrumentu monitorowania w celu 
gromadzenia konkretnych danych o sytuacji na rynku, zwłaszcza cen mleka, zmianach w 
kosztach produkcji mleka oraz popycie, podaży i marżach wszystkich podmiotów 
uczestniczących w łańcuchu dostaw żywności. Jednak istotna jest nie tylko obserwacja rynku. 
Europejski instrument monitorowania należy wyposażyć w narzędzia pozwalające na 
reagowanie na konkretną sytuację na rynku, tak by dostosować ilość dostaw do popytu dzięki 
wiedzy o rynku.

Poprawka 1869
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 116 a
Europejski instrument monitorowania cen 

żywności
Dla ułatwienia odnotowywania 
producentom i organizacjom 
międzybranżowym zmian na rynku 
europejski instrument monitorowania cen 
żywności w koordynacji z Eurostatem, 
krajowymi urzędami statystycznymi i 
krajowymi obserwatoriami cen regularnie 
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dokonują badań trendów cenowych w 
głównych sektorach rolnictwa, a także 
opracowują prognozy krótko- i 
długoterminowe;

Or. en

Poprawka 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – Rozdział -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział -1
Przepisy ogólne
Artykuł 116 a
Zasady ogólne

Jeśli niniejsze rozporządzenie lub przepisy 
przyjęte zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem nie stanowią inaczej, w 
handlu z państwami trzecimi zakazuje się:
a) nakładania jakiejkolwiek opłaty o 
skutku równoważnym do ceł;
b) stosowania jakichkolwiek ograniczeń 
ilościowych lub środków o skutku 
równoważnym.

Or. es

Uzasadnienie

Należy pozostawić ten rozdział i artykuł wstępny w rozporządzeniu, gdyż artykuł wstępny 
ustanawia podstawową zasadę ogólną, którą należy spełniać w handlu z państwami trzecimi.

Poprawka 1871
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przypadków, w 
których pozwolenia na przywóz lub wywóz 
są wymagane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, przywóz w celu 
dopuszczenia do swobodnego obrotu lub 
wywóz z Unii jednego lub kilku produktów 
rolnych może zostać objęty wymogiem 
przedstawienia pozwolenia z 
uwzględnieniem potrzeby stosowania 
pozwoleń w celu zarządzania 
przedmiotowymi rynkami, a w 
szczególności w celu monitorowania 
handlu przedmiotowymi produktami.

1. Bez uszczerbku dla przypadków, w 
których pozwolenia na przywóz lub wywóz 
są wymagane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, przywóz w celu 
dopuszczenia do swobodnego obrotu lub 
wywóz z Unii jednego lub kilku produktów 
rolnych może zostać objęty wymogiem 
przedstawienia pozwolenia z 
uwzględnieniem potrzeby stosowania 
pozwoleń w celu zarządzania 
przedmiotowymi rynkami.

Or. de

Uzasadnienie

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

Poprawka 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przypadków, w 
których pozwolenia na przywóz lub wywóz 
są wymagane na podstawie niniejszego 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej
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rozporządzenia, przywóz w celu 
dopuszczenia do swobodnego obrotu lub 
wywóz z Unii jednego lub kilku produktów 
rolnych może zostać objęty wymogiem 
przedstawienia pozwolenia z 
uwzględnieniem potrzeby stosowania 
pozwoleń w celu zarządzania 
przedmiotowymi rynkami, a w 
szczególności w celu monitorowania 
handlu przedmiotowymi produktami.

Or. es

Poprawka 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przypadków, w 
których pozwolenia na przywóz lub wywóz 
są wymagane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, przywóz w celu 
dopuszczenia do swobodnego obrotu lub 
wywóz z Unii jednego lub kilku produktów 
rolnych może zostać objęty wymogiem 
przedstawienia pozwolenia z 
uwzględnieniem potrzeby stosowania 
pozwoleń w celu zarządzania 
przedmiotowymi rynkami, a w 
szczególności w celu monitorowania 
handlu przedmiotowymi produktami.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. es

Poprawka 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Konkretnie przywóz produktów z 
następujących sektorów może zostać 
objęty wymogiem przedstawienia 
pozwolenia:
a) zboża;
b) ryżu;
c) cukru;
d) nasion;
e) oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych, 
w przypadku produktów objętych kodami 
CN 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 
90, 2306 90 19, 1522 00 31 oraz 1522 00 
39;
f) lnu i konopi, w odniesieniu do konopi;
g) owoców i warzyw;
h) przetworzonych owoców i warzyw;
i) bananów;
j) wina;
k) żywych roślin;
l) wołowiny i cielęciny;
m) mleka i przetworów mlecznych;
n) wieprzowiny;
o) mięsa baraniego i koziego,
p) jaj,
q) mięsa drobiowego;
r) alkoholu etylowego rolniczego.
W szczególności wywóz produktów z 
następujących sektorów może zostać 
objęty wymogiem przedstawienia 
pozwolenia:
a) zboża;
b) ryżu;
c) cukru;
d) oliwy z oliwek i oliwek stołowych, 
w odniesieniu do oliwy z oliwek, o której 
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mowa w załączniku I część VII lit. a),
e) owoców i warzyw;
f) przetworzonych owoców i warzyw;
g) wina;
h) wołowiny i cielęciny;
i) mleka i przetworów mlecznych;
j) wieprzowiny;
k) mięsa baraniego koziego,
l) jaj,
m) mięsa drobiowego;
n) alkoholu etylowego rolniczego.

Or. es

Uzasadnienie

Lista produktów rolnych podlegających wymogowi przedstawienia pozwolenia na wywóz lub 
przywóz powinna zostać włączona do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 130 i 161 
obecnie obowiązującego rozporządzenia (nr 1234/2007), a zatem nie powinna podlegać 
aktowi delegowanemu, jako określono w art. 118.

Poprawka 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Produkty przywożone przez Unię 
Europejską powinny spełniać te same 
wymogi, jeśli chodzi o produkcję i 
wprowadzanie do obrotu, co produkty 
własne Unii, i wyłącznie na podstawie 
spełnionych warunków można wydawać 
odpowiednie pozwolenia na przywóz.

Or. es
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Poprawka 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W przypadku gdy ceny rynkowe w 
Unii Europejskiej nie pokrywają 
wspólnotowych kosztów produkcji, Unia 
Europejska blokuje pozwolenia na 
przywóz do czasu uregulowania sytuacji w 
odniesieniu do tych produktów.

Or. es

Poprawka 1877
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przepisy w dziedzinie wprowadzania 
do obrotu mające zastosowanie do 
produktów unijnych, w tym przepisy 
przyjęte w sektorze weterynaryjnym, 
fitosanitarnym i środków spożywczych 
w celu zagwarantowania spełnienia norm 
higienicznych i sanitarnych oraz 
w zakresie ochrony zdrowia ludzi i roślin, 
a także zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
mają zastosowanie – podobnie jak normy 
ochrony środowiska – także do produktów 
importowanych. Nie można wydawać 
pozwoleń na przywóz dla produktów 
importowanych przez Unię Europejską, 
które nie spełniają tych przepisów.

Or. pt
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Poprawka 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwzględniając zmiany w handlu i 
rozwój sytuacji na rynku, potrzeby 
odnośnych rynków oraz monitorowanie 
przywozu i wywozu przedmiotowych 
produktów, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określenia:

1. Uwzględniając konieczność 
monitorowania przywozu produktów na 
potrzeby właściwego zarządzania rynkiem
oraz ograniczania obciążeń 
administracyjnych, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych w celu 
określenia:

Or. pl

Uzasadnienie

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Poprawka 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykazu produktów rolnych objętych 
wymogiem przedstawienia pozwolenia na 
przywóz lub wywóz;

skreślona

Or. es
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Poprawka 1880
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykazu produktów rolnych objętych 
wymogiem przedstawienia pozwolenia na 
przywóz lub wywóz;

a) w nadzwyczajnych przypadkach i jeżeli 
jest to konieczne dla skutecznego 
zarządzania danymi rynkami, że dla 
określonych produktów rolnych należy 
przedstawić pozwolenie na przywóz lub 
wywóz;

Or. de

Poprawka 1881
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) minimalnych norm socjalnych i 
ekologicznych dla przywozów w celu 
zagwarantowania produktom z krajów 
trzecich kwalifikowanego dostępu do 
rynku;

Or. de

Uzasadnienie

Przywozy z krajów trzecich nie mogą skutkować zakłóceniami konkurencji na unijnym rynku 
wewnętrznym i należy ustanowić oraz odpowiednio kontrolować minimalne standardy 
(socjalne, ekologiczne itp.).

Poprawka 1882
Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) składania wniosków, wydawania 
pozwoleń i ich wykorzystywania;

Or. de

Poprawka 1883
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) składania wniosków, wydawania 
pozwoleń i ich wykorzystywania;

skreślona

Or. de

Poprawka 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 120 a
Cła importowe

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w art. 1, mają 
zastosowanie stawki należności 
przywozowych wspólnej taryfy celnej.

Or. es



AM\907936PL.doc 35/168 PE492.804v01-00

PL

Uzasadnienie

Jest to podstawowa zasada i powinna zostać określona w rozporządzeniu.

Poprawka 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 120 a
Cła importowe

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, w odniesieniu do produktów, 
o których mowa w art. 1, mają 
zastosowanie stawki należności 
przywozowych wspólnej taryfy celnej.

Or. es

Uzasadnienie

Jest to podstawowa zasada ta jest podstawowa i powinna zostać włączona do artykułu 
wstępnego tego rozdziału, podobnie jak ma to miejsce w obecnie obowiązującym 
rozporządzeniu.

Poprawka 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wdrażanie umów międzynarodowych Wdrażanie umów międzynarodowych i 
innych

Or. es
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Uzasadnienie

Proponowany tytuł dla tego artykułu nie jest właściwy, gdyż artykuł nie odnosi się do 
uprawnienia dotyczącego ustanawiania ceł importowych zgodnie z międzynarodowymi 
umowami na mocy art. 218 TFUE. 

Poprawka 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– przyjmuje środki wdrażania umów 
międzynarodowych zawartych na mocy art. 
218 Traktatu, każdego innego aktu 
prawnego przyjętego zgodnie z art. 43 ust. 
2 Traktatu lub wspólnej taryfy celnej w 
odniesieniu do obliczania należności 
celnych przywozowych dla produktów 
rolnych. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– przyjmuje środki wdrażania umów 
międzynarodowych zawartych na mocy 
art. 218 Traktatu lub wspólnej taryfy celnej 
w odniesieniu do metody obliczania 
należności celnych przywozowych dla 
produktów rolnych. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest redakcja artykułu, dla dobra jego lepszego zrozumienia.

Poprawka 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 121 a
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Obliczanie należności celnych
przywozowych na zboża

1. Niezależnie od przepisów art. 121, 
należności celne przywozowe na produkty 
objęte kodami CN 1001 10 00, 1001 90 91, 
ex 1001 90 99 (pszenica zwyczajna 
wysokiej jakości), 1002 00 00, 1005 10 90, 
1005 90 00 oraz 1007 00 90 inne niż
mieszańce siewne, są równe cenie 
interwencyjnej obowiązującej na takie 
produkty podczas przywozu, powiększonej 
o 55%, po odjęciu ceny importowej cif 
stosowanej wobec danej dostawy. 
Należności te nie mogą jednak 
przekroczyć konwencyjnej stawki celnej 
określonej na podstawie Nomenklatury 
scalonej.
2. Należności celne przywozowe, o których 
mowa w ust. 1, skalkulowane są przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych, w 
oparciu o okresowo określane ceny 
przywozowe CIF reprezentatywne dla 
produktów wskazanych w ust. 1.
3. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – określa minimalne 
wymagania dla pszenicy zwyczajnej 
wysokiej jakości.
4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – określa co następuje:
i) notowania cenowe, jakie należy brać 
pod uwagę;
ii) możliwość, w odpowiednich 
przypadkach, zapoznania się przez 
podmioty gospodarcze przed 
dostarczeniem przedmiotowych przesyłek z 
obowiązującą wysokością należności.

Or. es

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków nie wspomina o 
metodzie obliczania ceł przywozowych dla zbóż ani ryżu, która została określona w art. 136-
149 obecnie obowiązującego rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków (nr 
1234/2007), a także włączona do projektu rozporządzenia w sprawie dostosowania do 
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Lizbony. Uważa się, że skoro procedura obliczenia została jasno ustalona w akcie 
podstawowym, jak to ma obecnie miejsce, wniesie to przejrzystość.

Poprawka 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 121 b
Obliczanie należności celnych 
przywozowych na ryż łuskany

1. Niezależnie od przepisów art. 121, 
Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– ustala należność celną przywozową na 
ryż łuskany objęty kodem CN 1006 20 w 
terminie dziesięciu dni od zakończenia 
odpowiedniego okresu referencyjnego 
zgodnie z załącznikiem VII A pkt 1.
Komisja ustala – w drodze aktów 
wykonawczych – nową obowiązującą 
wysokość należności jeżeli dokonane 
obliczenia w zastosowaniu niniejszego 
załącznika wymagają jej zmienienia. Do 
czasu ustalenia nowej stawki należności 
przywozowych stosuje się stawkę ustaloną 
wcześniej.
2. W celu obliczenia przywozu, o którym 
mowa w załączniku VIIa pkt 1, 
uwzględnia się ilości, na które wydano 
pozwolenia na przywóz w odniesieniu do 
ryżu łuskanego oznaczonego kodem CN 
1006 20 w odpowiednim okresie 
odniesienia, z wyłączeniem pozwoleń na 
przywóz ryżu łuskanego Basmati, 
o którym mowa w art. 121c.
3. Roczna ilość referencyjna wynosi 
449 678 ton. Częściowa ilość referencyjna 
dla każdego roku gospodarczego 
odpowiada połowie rocznej ilości 
referencyjnej.
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Or. es

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków nie wspomina o 
metodzie obliczania ceł przywozowych dla zbóż ani ryżu, która została określona w art. 136-
149 obecnie obowiązującego rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków (nr 
1234/2007), a także włączona do projektu rozporządzenia w sprawie dostosowania do 
Lizbony. Uważa się, że skoro procedura obliczenia została jasno ustalona w akcie 
podstawowym, jak to ma obecnie miejsce, wniesie to przejrzystość.

Poprawka 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 121c
Obliczanie należności celnych 

przywozowych na ryż łuskany Basmati
Nie naruszając art. 121 odmiany ryżu 
łuskanego basmati objęte kodami CN 
1006 20 17 oraz 1006 20 98 wymienione w 
załączniku VIIb kwalifikują się do zerowej 
stawki należności przywozowej na 
warunkach określonych przez Komisję w 
drodze aktów wykonawczych.

Or. es

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków nie wspomina o 
metodzie obliczania ceł przywozowych dla zbóż ani ryżu, która została określona w art. 136-
149 obecnie obowiązującego rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków (nr 
1234/2007), a także włączona do projektu rozporządzenia w sprawie dostosowania do 
Lizbony. Uważa się, że skoro procedura obliczenia została jasno ustalona w akcie 
podstawowym, jak to ma obecnie miejsce, wniesie to przejrzystość.

Poprawka 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 121d
Obliczanie należności celnych 
przywozowych na ryż bielony

1. Niezależnie od przepisów art. 121 
Komisja ustala w drodze aktów 
wykonawczych należność przywozową za 
ryż półbielony lub całkowicie bielony 
objęty kodem CN 1006 30 w terminie 
dziesięciu dni od zakończenia 
odpowiedniego okresu referencyjnego 
zgodnie z załącznikiem VIIa pkt 2.
Komisja ustala – w drodze aktów 
wykonawczych – nową obowiązującą 
wysokość należności jeżeli dokonane 
obliczenia w zastosowaniu niniejszego 
załącznika wymagają jej zmienienia. Do 
czasu ustalenia nowej stawki należności 
przywozowych stosuje się stawkę ustaloną 
wcześniej.
2. W celu obliczenia przywozu 
określonego w załączniku VIIa pkt 2 
uwzględnia się ilości, na które wydano 
pozwolenia na przywóz w odniesieniu do 
ryżu półbielonego lub całkowicie 
bielonego objętego kodem CN 1006 30 w 
odpowiednim okresie referencyjnym.

Or. es

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków nie wspomina o 
metodzie obliczania ceł przywozowych dla zbóż ani ryżu, która została określona w art. 136-
149 obecnie obowiązującego rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków (nr 
1234/2007), a także włączona do projektu rozporządzenia w sprawie dostosowania do 
Lizbony. Uważa się, że skoro procedura obliczenia została jasno ustalona w akcie 
podstawowym, jak to ma obecnie miejsce, wniesie to przejrzystość.
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Poprawka 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 121e
Obliczanie należności celnych 
przywozowych na ryż łamany

Niezależnie od przepisów art. 121, 
należność celna przywozowa na ryż 
łamany objęty kodem CN 1006 40 00 
wynosi 65 EUR za tonę.

Or. es

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków nie wspomina o 
metodzie obliczania ceł przywozowych dla zbóż ani ryżu, która została określona w art. 136-
149 obecnie obowiązującego rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków (nr 
1234/2007), a także włączona do projektu rozporządzenia w sprawie dostosowania do 
Lizbony. Uważa się, że skoro procedura obliczenia została jasno ustalona w akcie 
podstawowym, jak to ma obecnie miejsce, wniesie to przejrzystość.

Poprawka 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku, gdy zadeklarowana 
cena wejścia przedmiotowej partii towaru 
jest wyższa niż zryczałtowana wartość 
celna w przywozie zwiększona o marżę 
ustanowioną przez Komisję, która nie 
może przekroczyć wartości zryczałtowanej 
o więcej niż 10 %, wymagane jest złożenie 
zabezpieczenia równoważnego należności 
przywozowej ustalonej na podstawie 
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wartości zryczałtowanej wartości celnej w 
przywozie. Komisja oblicza tą wartość 
każdego dnia roboczego w stosunku do 
każdego pochodzenia, produktu i okresu, 
a wartość odpowiadać będzie średniej 
ważonej reprezentatywnych cen tych 
produktów na reprezentatywnych rynkach 
przywozowych państw członkowskich, a w 
odpowiednim przypadku na innych 
rynkach, po odjęciu od tych cen ogólnej 
wielkości 5 EUR/100 kg i należności 
celnych ad valorem.
Zainteresowana strona przedstawia 
również warunki wprowadzania do obrotu 
i transportu produktu poprzez 
przedstawienie kopii dokumentów 
zaświadczających dostawę między 
operatorami oraz koszty poniesione od 
przywozu do sprzedaży produktu. We 
wszystkich przypadkach wspomniane 
dokumenty przywozowe powinny określać 
rodzaj lub typ handlowy produktu 
odpowiadający przepisom w sprawie 
etykietowania i prezentowania produktów, 
określonych w odpowiedniej normie 
dotyczącej wprowadzania na rynek we 
Wspólnocie, kategorię handlową i wagę 
produktów.

Or. es

Poprawka 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku, gdy zadeklarowana 
cena wejścia przedmiotowej partii towaru 
jest wyższa niż zryczałtowana wartość 
celna w przywozie zwiększona o marżę 
ustanowioną przez Komisję, która nie 
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może przekroczyć wartości zryczałtowanej 
o więcej niż 10 %, wymagane jest złożenie 
zabezpieczenia równoważnego należności 
przywozowej ustalonej na podstawie 
wartości zryczałtowanej wartości celnej w 
przywozie. Komisja oblicza tą wartość 
każdego dnia roboczego w stosunku do 
każdego pochodzenia, produktu i okresu, 
a wartość odpowiadać będzie średniej 
ważonej reprezentatywnych cen tych 
produktów na reprezentatywnych rynkach 
przywozowych państw członkowskich, a w 
odpowiednim przypadku na innych 
rynkach, po odjęciu od tych cen ogólnej 
wielkości 5 EUR/100 kg i należności 
celnych ad valorem.
Zainteresowana strona przedstawia 
również warunki wprowadzania do obrotu 
i transportu produktu poprzez 
przedstawienie kopii dokumentów 
zaświadczających dostawę między 
operatorami oraz koszty poniesione od 
przywozu do sprzedaży produktu. We 
wszystkich przypadkach wspomniane 
dokumenty przywozowe powinny określać 
rodzaj lub typ handlowy produktu 
odpowiadający przepisom w sprawie 
etykietowania i prezentowania produktów, 
określonych w odpowiednich zasadach 
dotyczących wprowadzania na rynek we 
Wspólnocie, kategorię handlową i wagę 
produktów.

Or. es

Uzasadnienie

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.
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Poprawka 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Wartość celną przywożonych towarów 
łatwo psujących się, dla których 
zastosowanie stawki Wspólnej Taryfy 
Celnej uzależnione jest od ceny wejścia 
przywożonej partii towaru w ramach 
sprzedaży konsygnacyjnej, można określić 
bezpośrednio zgodnie z art. 30 ust. 2 lit. c) 
taryfy celnej i odpowiada zryczałtowanej 
wartości w przywozie.

Or. es

Poprawka 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Wartość celną przywożonych towarów 
łatwo psujących się, dla których 
zastosowanie stawki Wspólnej Taryfy 
Celnej uzależnione jest od ceny wejścia 
przywożonej partii towaru w ramach 
sprzedaży konsygnacyjnej, można określić 
bezpośrednio zgodnie z art. 30 ust. 2 lit. c) 
taryfy celnej i odpowiada zryczałtowanej 
wartości w przywozie.

Or. es

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest określenie, iż wartość jednostkowa towarów łatwo psujących się 
przywożonych na zasadzie sprzedaży konsygnacyjnej powinna odpowiadać zryczałtowanej 
wartości w przywozie.
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Poprawka 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów stosowania art. 248 przepisów 
wykonawczych do kodeksu celnego 
kontrole, które mają być przeprowadzane 
przez organy celne w celu ustalenia, czy 
należy wnieść zabezpieczenie, obejmują 
sprawdzenie wartości celnej w 
porównaniu z wartością jednostkową 
przedmiotowych produktów, o których 
mowa w art. 30 ust. 2 lit. c) kodeksu 
celnego.

skreślony

Or. es

Poprawka 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów stosowania art. 248 przepisów 
wykonawczych do kodeksu celnego 
kontrole, które mają być przeprowadzane 
przez organy celne w celu ustalenia, czy 
należy wnieść zabezpieczenie, obejmują 
sprawdzenie wartości celnej w 
porównaniu z wartością jednostkową 
przedmiotowych produktów, o których 
mowa w art. 30 ust. 2 lit. c) kodeksu 
celnego.

skreślony

Or. es
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Poprawka 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania skuteczności systemu, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w
celu określania, że przeprowadzane przez 
organy celne kontrole, o których mowa w 
niniejszym artykule ust. 2, oprócz lub 
zamiast sprawdzania wartości celnej w 
porównaniu z wartością jednostkową, 
obejmują sprawdzanie wartości celnej w 
porównaniu z inną wartością.

skreślony

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy w zakresie 
obliczania innej wartości, o której mowa 
w akapicie pierwszym niniejszego ustępu. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. es

Poprawka 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania skuteczności systemu, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
celu określania, że przeprowadzane przez 
organy celne kontrole, o których mowa w 
niniejszym artykule ust. 2, oprócz lub 

skreślony
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zamiast sprawdzania wartości celnej w 
porównaniu z wartością jednostkową, 
obejmują sprawdzanie wartości celnej w 
porównaniu z inną wartością.
Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy w zakresie 
obliczania innej wartości, o której mowa 
w akapicie pierwszym niniejszego ustępu. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. es

Poprawka 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę zagwarantowania 
skuteczności systemu, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych w celu 
określania, że przeprowadzane przez 
organy celne kontrole, o których mowa w 
niniejszym artykule ust. 2, oprócz lub 
zamiast sprawdzania wartości celnej w 
porównaniu z wartością jednostkową, 
obejmują sprawdzanie wartości celnej w 
porównaniu z inną wartością.

Uwzględniając potrzebę zagwarantowania 
skuteczności systemu, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych w celu 
określania, że przeprowadzane przez 
organy celne kontrole, o których mowa w 
niniejszym artykule ust. 2, oprócz lub 
zamiast sprawdzania wartości celnej w 
porównaniu z wartością jednostkową, 
obejmują sprawdzanie wartości celnej w 
porównaniu z inną wartością. W żadnych 
okolicznościach uprawnienie to nie może 
skutkować przyjęciem metody 
odliczeniowej, która umożliwia 
zminimalizowanie dodatkowego cła lub 
uniknięcie nim obciążenia.

Or. es
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Uzasadnienie

Powinno wymagać się stosowania zasady wzajemności do przywozów z państw trzecich, by 
uniknąć problemów z bezpieczeństwem żywności. Dlatego trzeba dopilnować, by produkty te 
powstawały przy pełnym zapewnieniu środków sanitarnych i fitosanitarnych oraz wymogów 
środowiskowych (zwalczanie zmiany klimatu). Wymogi te muszą funkcjonować jako 
odnowione preferencje wspólnotowe, przystosowane do warunków światowego handlu.

Poprawka 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę zagwarantowania 
skuteczności systemu, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych w celu 
określania, że przeprowadzane przez 
organy celne kontrole, o których mowa w 
niniejszym artykule ust. 2, oprócz lub 
zamiast sprawdzania wartości celnej w 
porównaniu z wartością jednostkową, 
obejmują sprawdzanie wartości celnej w 
porównaniu z inną wartością.

Uwzględniając potrzebę zagwarantowania 
skuteczności systemu, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych w celu 
określania, że przeprowadzane przez 
organy celne kontrole, o których mowa w 
niniejszym artykule ust. 2, oprócz lub 
zamiast sprawdzania wartości celnej w 
porównaniu z wartością jednostkową, 
obejmują sprawdzanie wartości celnej w 
porównaniu z inną wartością. W każdym 
razie ta kompetencja nigdy nie będzie 
wiązała się z metodą dedukcyjną, która 
pozwala na zmniejszenie do minimum lub 
uniknięcie zastosowania z tego 
dodatkowego uprawnienia.

Or. en

Poprawka 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy w zakresie 
obliczania innej wartości, o której mowa w 
akapicie pierwszym niniejszego ustępu. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy w zakresie 
obliczania innej wartości, o której mowa w 
akapicie pierwszym niniejszego ustępu, 
aby zapewnić również identyfikowalność 
każdej partii przywożonych produktów. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. es

Poprawka 1904
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 123 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu zapewnienia, że 
importowane produkty będą spełniały 
minimalne normy unijne dotyczące 
jakości i środowiska;

Or. en

Poprawka 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kontyngenty taryfowe na przywóz 
produktów rolnych przeznaczonych do 

1. Kontyngenty taryfowe na przywóz 
produktów rolnych przeznaczonych do 
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swobodnego obrotu w Unii (lub jej części), 
lub kontyngenty taryfowe na przywóz 
unijnych produktów rolnych do państw 
trzecich, które mają być częściowo lub 
całkowicie administrowane przez Unię, 
wynikające z umów zawartych zgodnie z 
art. 218 Traktatu lub każdego innego aktu
prawnego przyjętego zgodnie z art. 43 ust. 
2 Traktatu, są otwierane lub 
administrowane przez Komisję – w drodze 
aktów delegowanych i wykonawczych – na 
podstawie art. 126-128.

swobodnego obrotu w Unii, lub 
kontyngenty taryfowe na przywóz unijnych 
produktów rolnych do państw trzecich, 
które mają być częściowo lub całkowicie 
administrowane przez Unię, wynikające 
z umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu lub każdego innego aktu 
prawnego przyjętego zgodnie z art. 43 ust. 
2 Traktatu, są otwierane lub 
administrowane przez Komisję – w drodze 
aktów delegowanych i wykonawczych – na 
podstawie art. 126-128.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z zobowiązaniami międzynarodowymi tekst rozporządzenia powinien nadal zawierać 
konkretne odniesienie do kontyngentów kukurydzy i sorgo dla Hiszpanii i kukurydzy dla 
Portugalii zgodnie z art. 146 ust. 2 obecnie obowiązującą jednolitą wspólną organizacją 
rynków.

Poprawka 1906
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kontyngenty taryfowe na przywóz 
produktów rolnych przeznaczonych do 
swobodnego obrotu w Unii (lub jej części), 
lub kontyngenty taryfowe na przywóz 
unijnych produktów rolnych do państw 
trzecich, które mają być częściowo lub 
całkowicie administrowane przez Unię, 
wynikające z umów zawartych zgodnie z 
art. 218 Traktatu lub każdego innego aktu 
prawnego przyjętego zgodnie z art. 43 ust. 
2 Traktatu, są otwierane lub 
administrowane przez Komisję – w drodze 
aktów delegowanych i wykonawczych – na 
podstawie art. 126-128.

1. Kontyngenty taryfowe na przywóz 
produktów rolnych przeznaczonych do 
swobodnego obrotu w Unii (lub jej części), 
lub kontyngenty taryfowe na przywóz 
unijnych produktów rolnych do państw 
trzecich, które mają być częściowo lub 
całkowicie administrowane przez Unię, 
wynikające z umów zawartych zgodnie 
z art. 218 Traktatu lub każdego innego aktu 
prawnego przyjętego zgodnie z art. 43 
ust. 2 Traktatu, są otwierane lub 
administrowane przez Komisję – w drodze 
aktów delegowanych i wykonawczych – na 
podstawie art. 126-128, bez uszczerbku dla 
kontyngentów będących wynikiem 
tradycyjnej wymiany handlowej.
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Or. pt

Poprawka 1907
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do kontyngentów 
taryfowych na przywóz uwzględnia 
należycie wymagania w zakresie 
zaopatrzenia rynku Unii oraz konieczność 
utrzymania równowagi na rynku, lub

a) w odniesieniu do kontyngentów 
taryfowych na przywóz – z wyjątkiem tych, 
które dotyczą sektora cukru – uwzględnia 
należycie wymagania w zakresie 
zaopatrzenia rynku Unii, zarówno w 
surowe, jak i w gotowe produkty, oraz 
konieczność utrzymania równowagi na 
rynku, lub

Or. fr

Poprawka 1908
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do kontyngentów 
taryfowych na przywóz uwzględnia 
należycie wymagania w zakresie 
zaopatrzenia rynku Unii oraz konieczność 
utrzymania równowagi na rynku, lub

a) w odniesieniu do kontyngentów 
taryfowych na przywóz uwzględnia 
należycie wymagania w zakresie 
zaopatrzenia rynku Unii, konieczność 
utrzymania równowagi na rynku oraz 
rozwijania nowych rynków niższego 
szczebla w produkcji produktów 
przemysłowych poprzez zapewnienie 
pewności i ciągłości dostaw po cenach 
konkurencyjnych na rynku światowym, 
lub, 

Or. en
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Uzasadnienie

Obecnie przedsiębiorstwa produkujące „przemysłowe” chemikalia z surowców rolnych mogą 
korzystać z kontyngentu taryfowego w wysokości 400 000 t cukru, który można importować 
bezcłowo.  Ten kontyngent jednak nie zdołał zapobiec zmniejszeniu zdolności Europy do 
wytwarzania bioproduktów, ponieważ zasady udzielania kontyngentów nie zapewniają 
stałości i ciągłości  dostaw.  W braku takiej stałości inwestycje (w dużym stopniu zależne od 
kosztu surowców) będą nadal kierowane do krajów trzecich.

Poprawka 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do kontyngentów 
taryfowych na przywóz uwzględnia 
należycie wymagania w zakresie 
zaopatrzenia rynku Unii oraz konieczność 
utrzymania równowagi na rynku, lub

a) w odniesieniu do kontyngentów 
taryfowych na przywóz uwzględnia 
należycie wymagania w zakresie 
zaopatrzenia rynku Unii oraz konieczność 
utrzymania równowagi na rynku, jak 
i szczególne określone wcześniej istniejące 
potrzeby dotyczące określonych 
produktów w państwach członkowskich,
lub

Or. pt

Poprawka 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 125 a
Zawieszenie należności celnych 
przywozowych w sektorze cukru

1. Do 30 listopada każdego roku Komisja 
sporządza prognozę oczekiwanej wielkości 
przywozu cukru trzcinowego do UE na 
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dany rok gospodarczy.
2. Prognozę z ust. 1 opiera się na 
szacowanej wielkości wywozu na 
podstawie umów handlowych między UE i 
krajami eksportującymi cukier trzcinowy.
3. Jeżeli Komisja prognozuje przywóz na 
wielkość mniejszą niż 3,5 mln ton, 
Komisja zgodnie z art. 160 przyjmuje akt 
delegowany, który przewiduje zawieszenie 
stosowania ceł przywozowych w 
odniesieniu do przywozu cukru 
trzcinowego równego 50% przywozów 
dodatkowych potrzebnych do uzyskania 
całkowitej wielkości przywozu na 
poziomie 3,5 mln ton.
4. Komisja dokonuje przeglądu prognozy z 
ust. 1 do 30 czerwca, tak by ująć 
zaktualizowane informacje na temat 
przywozów na podstawie umów 
handlowych z krajami, które eksportują 
cukier trzcinowy, oraz przywozów, o 
których mowa w ust. 3. Jeżeli Komisja 
prognozuje przywóz na wielkość mniejszą 
niż 3,5 mln ton, Komisja przyjmuje akt 
delegowany, który przewiduje zawieszenie 
stosowania ceł przywozowych w 
odniesieniu do przywozu cukru 
trzcinowego równego 50% przywozów 
dodatkowych potrzebnych do uzyskania 
całkowitej prognozy przywozu na 
poziomie 3,5 mln ton.

Or. en

Uzasadnienie

W czasie reform sektora cukru w 2006 r. Komisja prognozowała, że do 2012 r. przywozy 
cukru surowego trzcinowego zwiększą się do 3,5 mln rocznie. W rezultacie znacząco wzrosła 
zdolność rafinacji trzciny. Jednak przywozy od partnerów prreferencyjnych spadły dalece 
poniżej zakładanych poziomów, co sprawiło, że rafinerie pozostały bez wystarczających 
dostaw surowców.  Dla zapewnienia różnorodności dostaw w unijnym sektorze cukru i 
sprawiedliwej równowagi praw i obowiązków między producentami cukru trzcinowego i z 
buraków cukrowych Komisja powinna być zobowiązana do zezwalania na dodatkowe 
przywozy z zerowym cłem, jeżeli przywozy spadają poniżej zakładanych poziomów.
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Poprawka 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 125 a
Zawieszenie należności celnych 
przywozowych w sektorze cukru

1. Do 30 listopada każdego roku Komisja 
sporządza prognozę oczekiwanej wielkości 
przywozu cukru trzcinowego do UE na 
dany rok gospodarczy.
2. Prognozę z ust. 1 opiera się na 
szacowanej wielkości wywozu na 
podstawie umów handlowych między UE i 
krajami eksportującymi cukier trzcinowy.
3. Jeżeli Komisja prognozuje przywóz na 
wielkość mniejszą niż 3,5 mln ton, 
Komisja zgodnie z art. 160 przyjmuje akt 
delegowany, który przewiduje zawieszenie 
stosowania ceł przywozowych w 
odniesieniu do przywozu cukru 
trzcinowego równego 50% przywozów 
dodatkowych potrzebnych do uzyskania 
całkowitej wielkości przywozu na 
poziomie 3,5 mln ton.
4. Komisja dokonuje przeglądu prognozy z 
ust. 1 do 30 czerwca, tak by ująć 
zaktualizowane informacje na temat 
przywozów na podstawie umów
handlowych z krajami, które eksportują 
cukier trzcinowy, oraz przywozów, o 
których mowa w ust. 3. Jeżeli Komisja 
prognozuje przywóz na wielkość mniejszą 
niż 3,5 mln ton, Komisja przyjmuje akt 
delegowany, który przewiduje zawieszenie 
stosowania ceł przywozowych w 
odniesieniu do przywozu cukru 
trzcinowego równego 50% przywozów 
dodatkowych potrzebnych do uzyskania 
całkowitej prognozy przywozu na 
poziomie 3,5 mln ton.
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Or. en

Uzasadnienie

W czasie reform sektora cukru w 2006 r. Komisja prognozowała, że do 2012 r. przywozy 
cukru surowego trzcinowego zwiększą się do 3,5 mln rocznie. Od tego czasu znacząco 
wzrosła zdolność rafinacji trzciny. Jednak przywozy od partnerów prreferencyjnych spadły 
dalece poniżej zakładanych poziomów, co sprawiło, że rafinerie pozostały bez dostaw 
surowców.  Dla zapewnienia różnorodności dostaw w unijnym sektorze cukru i sprawiedliwej 
równowagi praw i obowiązków między producentami cukru trzcinowego i z buraków 
cukrowych Komisja powinna być zobowiązana do zezwalania na dodatkowe przywozy z 
zerowym cłem, jeżeli przywozy spadają poniżej zakładanych poziomów.

Poprawka 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 125 a
Szczegółowe zasady

W przypadku kontyngentu przywozowego 
do Hiszpanii na 2 000 000 ton kukurydzy i 
300 000 ton sorgo oraz kontyngentu 
przywozowego do Portugalii na 500 000 
ton kukurydzy, Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze celem ustanowienia 
przepisów niezbędnych do realizacji 
kontyngentów przywozowych i, w 
odpowiednich przypadkach, do 
przechowywania przywożonych ilości w 
magazynach publicznych przez agencje 
płatnicze zainteresowanych państw 
członkowskich oraz ich zbywania na 
rynkach tych państw członkowskich.

Or. es

Poprawka 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 125 a
Szczegółowe zasady

W przypadku kontyngentu przywozowego 
do Hiszpanii na 2 000 000 ton kukurydzy i 
300 000 ton sorgo oraz kontyngentu 
przywozowego do Portugalii na 500 000 
ton kukurydzy, Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze celem ustanowienia 
przepisów niezbędnych do realizacji 
kontyngentów przywozowych i, w 
odpowiednich przypadkach, do 
przechowywania przywożonych ilości w 
magazynach publicznych przez agencje 
płatnicze zainteresowanych państw 
członkowskich oraz ich zbywania na 
rynkach tych państw członkowskich.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z zobowiązaniami międzynarodowymi tekst rozporządzenia powinien nadal zawierać 
konkretne odniesienie do kontyngentów kukurydzy i sorgo dla Hiszpanii i kukurydzy dla 
Portugalii zgodnie z art. 146 ust. 2 obecnie obowiązującą jednolitą wspólną organizacją 
rynków.

Poprawka 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określenia warunków i wymogów w 
zakresie kwalifikowalności, które podmiot 
gospodarczy musi spełnić, aby złożyć 
wniosek w ramach przywozowego 
kontyngentu taryfowego; przedmiotowe 

skreślona
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przepisy mogą nakładać wymóg 
minimalnego doświadczenia w handlu z 
państwami trzecimi i podobnymi 
terytoriami lub w działalności 
przetwórczej, wyrażonego w minimalnej 
ilości i minimalnym okresie w danym 
sektorze rynku; przepisy te mogą 
obejmować szczególne zasady w 
odpowiedzi na potrzeby i praktyki 
obowiązujące w niektórych sektorach oraz 
potrzeby i praktyki przemysłu 
przetwórczego;

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o większe zbliżenie do definicji aktu wykonawczego, to znaczy aktu sprzyjającemu 
jednakowemu zastosowaniu w całej Unii przepisów określonych w aktach podstawowych, a 
nie aktu delegowanego.

Poprawka 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e a) określenia warunków i wymogów w 
zakresie kwalifikowalności, które podmiot 
gospodarczy musi spełnić, aby złożyć 
wniosek w ramach przywozowego 
kontyngentu taryfowego; przedmiotowe 
przepisy mogą nakładać wymóg 
minimalnego doświadczenia w handlu z 
państwami trzecimi i podobnymi 
terytoriami lub w działalności 
przetwórczej, wyrażonego w minimalnej 
ilości i minimalnym okresie w danym 
sektorze rynku; przepisy te mogą 
obejmować szczególne zasady w 
odpowiedzi na potrzeby i praktyki 
obowiązujące w niektórych sektorach oraz 
potrzeby i praktyki przemysłu 
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przetwórczego;

Or. es

Poprawka 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 129a
Przywóz chmielu

1. Produkty sektora chmielu można 
przywozić z państw trzecich tylko wtedy, 
gdy ich normy jakościowe są przynajmniej 
równoważne normom przyjętym w 
odniesieniu do podobnych produktów 
zebranych we Wspólnocie lub uzyskanych 
z takich produktów.
2. Produkty uważa się za spełniające 
normy, o których mowa w ust. 1, jeżeli 
dołączone jest do nich świadectwo wydane 
przez organy kraju pochodzenia i jest ono 
uznane za równoważne certyfikatowi, o 
którym mowa w art. 59a.
W przypadku mączki chmielowej, mączki 
chmielowej z podwyższoną zawartością 
lupuliny, ekstraktu z szyszek chmielowych 
oraz mieszanych produktów chmielowych 
świadectwo może być uznane za 
równoważne certyfikatowi, wyłącznie 
jeżeli zawartość alfa-kwasów w tych 
produktach nie jest mniejsza od 
zawartości w chmielu, z którego zostały 
one wytworzone.
Równoważność tych świadectw jest 
weryfikowana zgodnie ze szczegółowymi 
przepisami przyjętymi przez Komisję.

Or. de
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Poprawka 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 129 a
Przywóz chmielu

1. Produkty sektora chmielu można 
przywozić z państw trzecich tylko wtedy, 
gdy ich normy jakościowe są przynajmniej 
równoważne normom przyjętym w 
odniesieniu do podobnych produktów 
zebranych w Unii lub uzyskanych z takich 
produktów.
2. Produkty uważa się za spełniające 
normy, o których mowa w ust. 1, jeżeli 
dołączone jest do nich świadectwo wydane 
przez organy kraju pochodzenia i jest ono 
uznane za równoważne certyfikatowi, 
o którym mowa w art. 64a.
W przypadku mączki chmielowej, mączki 
chmielowej z podwyższoną zawartością 
lupuliny, wyciągu z szyszek chmielowych 
oraz mieszanych produktów chmielowych 
świadectwo może być uznane za 
równoważne certyfikatowi, jeżeli 
zawartość alfa-kwasów w tych produktach 
nie jest mniejsza od zawartości w chmielu, 
z którego zostały one wytworzone.
3. W celu zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego Komisja może – w 
drodze aktów delegowanych – określić 
warunki na jakich nie stosuje się 
obowiązków dotyczących świadectwa 
równoważności oraz etykietowania 
opakowań.
4. Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy związane 
z niniejszym artykułem obejmujące 
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przepisy dotyczące uznawania świadectw 
równoważności oraz dotyczące kontroli 
przywozu chmielu.

Or. es

Uzasadnienie

Szczegółowe postanowienia dotyczące przywozu chmielu, określone w art. 158 obecnie 
obowiązującego rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków, które wymagają, 
by świadectwo jakości przywożonych produktów odpowiadało świadectwu wymaganemu dla 
produktów unijnych, powinny zostać włączone do niniejszego wniosku dotyczącego 
rozporządzenia.  Ten wymóg dotyczący jakości ma podstawowe znaczenie, zwłaszcza gdy 
wzywa się o pogłębioną wzajemność w handlu z państwami trzecimi.

Poprawka 1918
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli cena białego cukru na rynku 
światowym przekracza europejską cenę 
referencyjną dla białego cukru, Komisja 
ma prawo zawiesić częściowo lub w 
całości regularną taryfę celną na cukier 
wszelkiego rodzaju na okres przez nią 
określony, tak by zapewnić wystarczające 
dostawy cukru na rynku europejskim.

Or. de

Uzasadnienie

W obliczu wysokich cen światowych dotychczasowy system porządku rynkowego i regulacji 
przywozu nie nadaje się do dostatecznego zaopatrzenia rynku europejskiego produktami 
spożywczymi i napojami.

Poprawka 1919
Ulrike Rodust
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130a
Zawieszenie należności celnych 
przywozowych w sektorze cukru

Jeżeli cena białego cukru na rynku 
światowym przekracza europejską cenę 
referencyjną dla białego cukru, Komisja 
ma prawo zawiesić częściowo lub w 
całości regularną taryfę celną na cukier 
wszelkiego rodzaju na okres przez nią 
określony, tak by zapewnić wystarczające 
dostawy cukru na rynku europejskim.

Or. de

Uzasadnienie

W obliczu wysokich cen światowych dotychczasowy system porządku rynkowego i regulacji 
przywozu nie nadaje się do dostatecznego zaopatrzenia rynku europejskiego produktami 
spożywczymi i napojami.

Poprawka 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130 a
Odstępstwa w odniesieniu do produktów 

przywożonych oraz specjalne 
zabezpieczenie w sektorze cukru

Ze względu na specyfikę sektora cukru 
Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia, zgodnie z art. 160, aktów 
delegowanych w sprawie pozwoleń na 
przywóz cukru surowego, które obejmują:.
a) liczbę pozwoleń, które należy wydać 
w każdym okresie gospodarczym, tak aby 
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zaspokoić potrzeby rafinerii 
przemysłowych na surowiec. Pozwolenia 
można wydawać podczas całego roku 
gospodarczego i zachowują one ważność 
tylko w danym roku.
b) Na początku każdego roku 
gospodarczego Komisja przygotowuje 
prognozę dotyczącą przywozu cukru 
surowego do rafinacji, biorąc za podstawę 
preferowane miejsca pochodzenia. Jeśli 
prognozowany przywóz będzie niższy niż 
potrzeby rafinerii przemysłowych wydaje 
się pozwolenia na przywóz 
z jakiegokolwiek miejsca pochodzenia, 
o zerowej stawce celnej, na potrzebne 
ilości. Przyznawanie tych dodatkowych 
pozwoleń na przywóz może być rozłożone 
na cały rok gospodarczy.

Or. pt

Poprawka 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130a
Przepisy szczegółowe dotyczące przywozu 

trzciny cukrowej do rafinacji
1. Zapotrzebowanie rafinerii 
przemysłowych określa się na poziomie 
3 500 000 ton trzciny cukrowej na rok 
gospodarczy (od października do 
września) w podziale na państwa 
członkowskie:
a) [ ] ton dla Bułgarii;
b) [ ] ton dla Francji;
c) [ ] ton dla Wloch;
d) [ ] ton dla Portugalii;
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e) [ ] ton dla Hiszpanii;
f) [ ] ton dla Rumunii;
g) [ ] ton dla Finlandii;
h) [ ] ton dla Wielkiej Brytanii.
2. Pozwolenia na przywóz trzciny 
cukrowej do rafinacji są przyznawane 
rafineriom przemysłowym do pułapu 
określonego w ust. 1. O pozwolenia te 
można występować w ciągu całego roku 
gospodarczego i zachowują one ważność 
do jego końca.
3. Na początku każdego roku 
gospodarczego Komisja przygotowuje 
prognozę dotyczącą przywozu trzciny 
cukrowej, biorąc za podstawę preferowane 
miejsca pochodzenia. Jeśli prognoza 
okaże się niższa niż potrzeby 
zaopatrzeniowe rafinerii przemysłowych, 
o których mowa w ust. 1, Komisja –
zawsze kiedy zaistnieje potrzeba 
zagwarantowania dostaw odpowiedniego 
surowca dla rafinerii przemysłowych –
zawiesza stosowanie ceł przywozowych na 
trzcinę cukrową.

Or. pt

Poprawka 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130a
Tradycyjne zapotrzebowanie na cukier do 

rafinacji
1. Do końca roku gospodarczego 
2019/2020 tradycyjne zapotrzebowanie na 
cukier do rafinacji ustala się dla Unii na 
3 500 000 ton na rok gospodarczy, 
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wyrażone w cukrze białym.
2. Jedyny zakład przetwórstwa buraków 
cukrowych czynny w Portugalii w 2005 r. 
uznaje się za rafinerię przemysłową.
3. Pozwolenia na przywóz cukru 
przeznaczonego do rafinacji są wydawane 
jedynie rafineriom przemysłowym, pod 
warunkiem że ilości, których dotyczy 
pozwolenie, nie przekraczają ilości, które 
można przywieźć w ramach tradycyjnego 
zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1. 
Pozwolenia można przenosić tylko między 
rafineriami przemysłowymi, a ich ważność 
wygasa z końcem roku gospodarczego, 
którego dotyczą.
Niniejszy ustęp stosuje się do pierwszych 
sześciu miesięcy każdego roku 
gospodarczego.
4. Zważywszy na konieczność 
zagwarantowania, że przeznaczony do 
rafinacji cukier pochodzący z przywozu 
jest rafinowany na podstawie niniejszej 
sekcji, Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie 
z art. 160 – przyjąć:
a) niektóre definicje w zakresie 
funkcjonowania ustaleń dotyczących 
przywozu, o których mowa w ust. 1;
b) warunki i wymogi w zakresie 
kwalifikowalności, które podmiot 
gospodarczy musi spełnić, aby złożyć 
wniosek o pozwolenie na przywóz, 
obejmujące wniesienie zabezpieczenia;
c) przepisy dotyczące kar 
administracyjnych, które mają być 
stosowane.
5. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2 – przyjąć wszelkie 
niezbędne przepisy dotyczące dowodów 
i dokumentów, które należy dostarczyć 
w związku z wymogami dla podmiotów 
gospodarczych w zakresie przywozu, 
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w szczególności dla rafinerii 
przemysłowych.

Or. pt

Poprawka 1923
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130 а
Tradycyjne zapotrzebowanie na cukier do 

rafinacji
1. Do końca roku gospodarczego 
2019/2020 tradycyjne zapotrzebowanie na 
cukier do rafinacji ustala się dla Unii na 
3 500 000 ton na rok gospodarczy, 
wyrażone w cukrze białym.
2. Komisja może - w drodze aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 160 –
zmniejszyć skalę tradycyjnego 
zapotrzebowania na cukier, o którym 
mowa w ust. 1, na dany rok gospodarczy, 
jeśli ustali, że całkowity wwóz cukru i 
izoglukozy znacząco przekracza popyt na 
cukier nierafinowany. W takim wypadku 
zmniejszenie ilości tradycyjnego 
zapotrzebowania odbywa się zawsze 
równocześnie z obniżeniem kwot na 
buraki cukrowe i izoglukozę; zmniejszając 
maksymalne ilości wwozu Komisja czuwa 
także nad zmniejszeniem w tym samym 
stopniu w przypadku wszystkich trzech 
produktów. 
3. Jedyny zakład przetwórstwa buraków 
cukrowych czynny w Portugalii w 2005 
roku uznaje się za rafinerię przemysłową.
4. Pozwolenia na przywóz cukru 
przeznaczonego do rafinacji są wydawane 
jedynie rafineriom przemysłowym, pod 
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warunkiem że ilości, których dotyczy 
pozwolenie, nie przekraczają ilości, które 
można przywieźć w ramach tradycyjnego 
zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1. 
Pozwolenia można przenosić tylko między 
rafineriami przemysłowymi, a ich ważność 
wygasa z końcem roku gospodarczego, 
którego dotyczą. Niniejszy ustęp stosuje 
się do pierwszych trzech miesięcy każdego 
roku gospodarczego.
5. Zważywszy na konieczność 
zagwarantowania, że przeznaczony do 
rafinacji cukier pochodzący z przywozu 
jest rafinowany na podstawie niniejszej 
sekcji, Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z art. 
160 – przyjąć:
а) niektóre definicje w zakresie 
funkcjonowania ustaleń dotyczących 
przywozu, o których mowa w ust. 1;
b) warunki i wymogi w zakresie 
kwalifikowalności, które podmiot 
gospodarczy musi spełnić, aby złożyć 
wniosek o pozwolenie na przywóz, 
obejmujące wniesienie zabezpieczenia;
c) przepisy dotyczące mających 
zastosowanie sankcji administracyjnych.
6. W drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych zgodnie z procedurą, o  
której mowa w art. 162 ust. 2 Komisja 
może przyjąć wszelkie niezbędne przepisy 
dotyczące dowodów i dokumentów, które 
należy dostarczyć w związku z wymogami 
dla podmiotów gospodarczych w zakresie 
przywozu, w szczególności dla rafinerii 
przemysłowych.

Or. bg

Uzasadnienie

Proponowana poprawka częściowo powtarza brzmienie art. 250-262 wniosku dotyczącego 
rozporządzenia z COM (2010)799. Podstawowa proponowana zmiana polega na 
dostosowaniu obecnych kwot importowych z 2 489 735 do 3 500 000 ton. Taki wzrost jest 
niezbędny, ponieważ cukier surowy obecnie dostępny nie pokrywa popytu rynkowego, co 
powoduje, że rafinerie nie wykorzystują w pełni swoich mocy produkcyjnych, i dlatego ma 
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miejsce wzrost cen produktu końcowego.

Poprawka 1924
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130 a
Szczegółowe przepisy regulujące przywóz 

przeznaczonego do rafinacji cukru 
trzcinowego 

Europejskie zapotrzebowanie na 
przeznaczony do rafinacji cukier 
trzcinowy ustala się dla Wspólnoty na 
3 500 000 ton na rok gospodarczy.
1. Ponadto oprócz postanowienia z art. 
117, w odniesieniu do przeznaczonego do 
rafinacji cukru trzcinowego pozwolenia 
na przywóz cukru przeznaczonego do 
rafinacji są wydawane jedynie rafineriom 
przemysłowym, pod warunkiem że ilości, 
których dotyczy pozwolenie, nie 
przekraczają wielkości europejskiego 
zapotrzebowania na dostawy, o którym 
mowa w ust. 1.
2. Te pozwolenia na przywóz wydawane 
na podstawie ust. 2 można przenosić tylko 
między rafineriami przemysłowymi, a ich 
ważność wygasa z końcem roku 
gospodarczego, którego dotyczą.
3. Komisja zawiesza stosowanie ceł 
importowych na przeznaczony do rafinacji 
cukier trzcinowy objęty kodem CN 
1701 14 10 w odniesieniu do ilości 
uzupełniającej potrzebnej do 
umożliwienia odpowiednich dostaw dla 
rafinerii przemysłowych na każdy rok 
gospodarczy.
4. Komisja ustala tę ilość uzupełniającą 
na podstawie niedoboru powstałego 
między europejskim zapotrzebowaniem na 
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dostawy określonym w ust. 1 a 
przewidywanym zapotrzebowaniem na 
cukier do rafinacji w odnośnym roku 
gospodarczym. Komisja sporządza 
prognozę na początku każdego roku 
gospodarczego. Prognozę aktualizuje się 
na podstawie oczekiwanej ilości dostaw 
przeznaczonego do rafinacji cukru 
trzcinowego w tym roku gospodarczym, w 
tym wszelkiej uzupełniającej  ilości 
dostarczonej już w odniesieniu do tego 
roku gospodarczego.
5. Aktualizacji dokonuje się przed 
przydzieleniem ilości uzupełniającej i 
następnie wydaniem licencji 
przywozowych. Do końca listopada 
każdego roku gospodarczego wydaje się 
znaczną liczbę pozwoleń na przywóz ilości 
uzupełniającej, do 70%. Pozwolenia na 
przywóz dla połowy pozostałej ilości 
uzupełniającej wydaje się do końca 
lutego, zaś pozostałe pozwolenia na 
przywóz wydaje się do końca maja.
6. Pozwolenia na przywóz wszelkiej 
pozostałej ilości uzupełniającej wydaje się 
do 30 listopada każdego roku 
gospodarczego. Pozwolenia na przywóz tej 
uzupełniającej ilości wydane na podstawie 
niniejszego ustępu są ważne przez trzy 
pierwsze miesiące kolejnego roku 
gospodarczego.
7. Europejskie zapotrzebowanie na 
dostawy (EZD), o którym mowa w ust. 1, 
Komisja może zmniejszyć w każdym roku 
gospodarczym jednocześnie i równolegle z 
kwotami buraków cukrowych i izoglukozy, 
jeżeli prognoza Komisji wskazuje, że 
całkowite dostawy cukru i izoglukozy 
znacząco przekroczą popyt. Zmniejszenie 
może odbywać się poprzez zastosowanie 
wspólnego odsetka do EZD oraz kwot 
buraków cukrowych i izoglukozy.

Or. en



AM\907936PL.doc 69/168 PE492.804v01-00

PL

Poprawka 1925
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130 a
Rafinerie przemysłowe – trzy miesiące 

wyłącznego prawa przywozu cukru 
surowego

1. Od początku roku gospodarczego dla 
cukru 2015/2016 w dniu 1 października 
2015 r. do końca roku gospodarczego dla 
cukru 2019/2020 w dniu 30 września 
2020 r., w pierwszych trzech miesiącach 
każdego roku gospodarczego 
(1 października do 31 grudnia) rafinerie 
przemysłowe określone w załączniku II 
część Ia [C1] mają wyłączne prawo 
przywozu cukru surowego przeznaczonego 
do rafinacji przy limicie 2 489 735 ton 
certyfikatów przywozowych wyrażonych w 
białym cukrze.
2. Zważywszy na konieczność 
zagwarantowania, że przeznaczony do 
rafinacji cukier pochodzący z przywozu 
jest rafinowany na podstawie niniejszej 
sekcji, Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z 
art. 160 – przyjąć:
a) niektóre definicje w zakresie 
funkcjonowania ustaleń dotyczących 
przywozu, o których mowa w ust. 1;
b) warunki i wymogi w zakresie 
kwalifikowalności, które podmiot 
gospodarczy musi spełnić, aby złożyć 
wniosek o pozwolenie na przywóz, 
obejmujące wniesienie zabezpieczenia;
c) przepisy dotyczące kar 
administracyjnych, które mają być 
stosowane.
3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
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procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 – przyjąć wszelkie 
niezbędne przepisy dotyczące dowodów i 
dokumentów, które należy dostarczyć w 
związku z wymogami dla podmiotów 
gospodarczych w zakresie przywozu, w 
szczególności dla rafinerii przemysłowych. 
[C1] poprawka 424 M. Dantina –
Załącznik III do rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania równowagi między cukrem z produkcji własnej i cukrem z przywozu 
poprawka zmienia art. 153 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 i 361/2008 w celu 
utrzymania obecnej sytuacji, w której rafinerie przemysłowe mają trzymiesięczny przywilej, a 
jednocześnie zmienia brzmienie przepisu dla stworzenia większej pewności prawnej. Wielkość 
2 489 735 ton pochodzi z rozporządzenia Rady (WE) nr 361/2008 i należy ją postrzegać jako 
limit, a nie cel.

Poprawka 1926
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 130 a
Rafinerie przemysłowe – trzymiesięczna 
wyłączność na przywóz cukru surowego

1. Od początku roku gospodarczego 
2015/2016 obowiązującego dla cukru, tj. 
od dnia 1 października 2015 r. do końca 
roku gospodarczego 2019/2020 
obowiązującego dla cukru, tj. do dnia 30 
września 2020 r., przez pierwsze trzy 
miesiące każdego roku gospodarczego (od 
1 października do 31 grudnia) rafineriom 
przemysłowym, zgodnie z definicją w 
załączniku II część Ia, przyznaje się 
wyłączność na przywóz cukru surowego 
do rafinacji w ilości, której dotyczą 
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pozwolenia na przywóz, do 2 489 735 ton, 
w przeliczeniu na cukier biały.
2. Zważywszy na konieczność 
zagwarantowania, że przeznaczony 
dorafinacji cukier pochodzący z przywozu 
jest rafinowany na podstawie niniejszej 
sekcji, Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z art. 
160 – przyjąć:
a) niektóre definicje w zakresie 
funkcjonowania ustaleń dotyczących 
przywozu, o których mowa w ust. 1;
b) warunki i wymogi w zakresie 
kwalifikowalności, które podmiot 
gospodarczy musi spełnić, aby złożyć 
wniosek o pozwolenie na przywóz, 
obejmujące wniesienie zabezpieczenia;
c) przepisy dotyczące kar 
administracyjnych, które mają być 
stosowane.
3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 – przyjąć wszelkie 
niezbędne przepisy dotyczące dowodów i 
dokumentów, które należy dostarczyć w 
związku z wymogami dla podmiotów 
gospodarczych w zakresie przywozu, w 
szczególności dla rafinerii przemysłowych.

Or. pl

Poprawka 1927
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130a
Rafinerie przemysłowe – 3-miesięczna 

wyłączność na przywóz cukru surowego 
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do rafinacji
1. Do dnia 30 września 2020 r. i przez 
okres pierwszych 3 miesięcy roku 
gospodarczego (1 października – 31 
grudnia) rafinerie przemysłowe, o których 
mowa w załączniku II część Ia (nowy), 
mają wyłączność na dostęp do licencji na 
przywóz cukru surowego do rafinacji w 
ilości nieprzekraczającej 2 489 735 ton 
pozwoleń na przywóz wyrażonych w 
cukrze białym.
2. Zważywszy na konieczność 
zagwarantowania, że cukier do rafinacji 
pochodzący z przywozu jest rafinowany na 
podstawie niniejszej podsekcji, Komisja 
może – w drodze aktów delegowanych 
przyjętych zgodnie z art. 160 – przyjąć:
a) niektóre definicje w zakresie 
funkcjonowania ustaleń dotyczących 
przywozu, o których mowa w ust. 1;
b) warunki i wymogi w zakresie 
kwalifikowalności, które podmiot 
gospodarczy musi spełnić, aby złożyć 
wniosek o pozwolenie na przywóz, w tym 
wniesienie zabezpieczenia;
c) przepisy dotyczące kar 
administracyjnych, które mają być 
stosowane.
3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 – przyjąć wszelkie 
niezbędne przepisy dotyczące dowodów i 
dokumentów, które należy dostarczyć w 
związku z wymogami dla podmiotów 
gospodarczych w zakresie przywozu, w 
szczególności dla rafinerii przemysłowych.

Or. fr

Poprawka 1928
Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130a
Rafinerie przemysłowe – 3-miesięczna 

wyłączność na przywóz cukru surowego 
do rafinacji

1. Do dnia 30 września 2020 r. i przez 
okres pierwszych 3 miesięcy roku 
gospodarczego (1 października – 31 
grudnia) rafinerie przemysłowe, o których 
mowa w załączniku II część Ia, mają 
wyłączność na dostęp do licencji na 
przywóz cukru surowego do rafinacji w 
ilości nieprzekraczającej 2 489 735 ton 
pozwoleń na przywóz wyrażonych w 
cukrze białym.
2. Zważywszy na konieczność 
zagwarantowania, że cukier do rafinacji 
pochodzący z przywozu jest rafinowany na 
podstawie niniejszej podsekcji, Komisja 
może – w drodze aktów delegowanych 
przyjętych zgodnie z art. 160 – przyjąć:
a) niektóre definicje w zakresie 
funkcjonowania ustaleń dotyczących 
przywozu, o których mowa w ust. 1; b)
warunki i wymogi w zakresie 
kwalifikowalności, które podmiot 
gospodarczy musi spełnić, aby złożyć 
wniosek o pozwolenie na przywóz, w tym 
wniesienie zabezpieczenia; c) przepisy 
dotyczące kar administracyjnych, które 
mają być stosowane.
3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 – przyjąć wszelkie 
niezbędne przepisy dotyczące dowodów i 
dokumentów, które należy dostarczyć w 
związku z wymogami dla podmiotów 
gospodarczych w zakresie przywozu, w 
szczególności dla rafinerii przemysłowych.
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Or. fr

Uzasadnienie

Spójne z obecną sytuacją, w której rafinerie przemysłowe mają ten 3-miesięczny przywilej i w 
której rafinacja jest otwarta dla rafinerii nietradycyjnych, z jednoczesnym uwzględnieniem 
dodatkowego dostępu do cukru surowego w ramach realizacji niedawnych umów 
dwustronnych o wolnym handlu, co powinno mieć zastosowanie w 2013 r. Ponadto należy 
zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie granicy 2 489 735 Mt, aby utrzymać równowagę 
między cukrem produkowanym z buraków a przywożonym cukrem surowym.

Poprawka 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130 a
Zawieszenie należności celnych 
przywozowych w sektorze cukru

1. Do końca systemu kwot Komisja – w 
drodze aktów wykonawczych – zawiesza 
należności celne przywozowe w całości lub 
części w przypadku pewnych ilości 
następujących produktów w celu 
zagwarantowania podaży niezbędnej do 
wyrobu produktów, o których mowa w 
art. 101m ust. 2:
a) cukru objętego kodem CN 1701;
b) izoglukozy objętej kodami CN 1702 30 
10, 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30.
2. Zawieszenie ceł przywozowych, o 
których mowa w ust. 1, stosuje się 
automatycznie, skoro tylko unijna cena 
cukru białego wyniesie 150% ceny 
referencyjnej. Zwykłe cło przywraca się 
automatycznie, jeżeli unijna cena wyniesie 
poniżej 150% ceny referencyjnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Próg 150% unijnej ceny referencyjnej cukru białego lub 606,6 EUR za tonę (referencyjna 
cena wynosi 404,4 EUR za tonę) jest potrzebny dla uniknięcia nadmiernej nietrwałości. 
Dodatkowe przywozy w razie niedoborów dostaw pomogą ulżyć rynkowi, a ponadto wpłyną 
pozytywnie na konkurencję w bazie dostaw UE, która obecnie jest zbyt skupiona.

Poprawka 1930
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130 a
Zawieszenie należności celnych 
przywozowych w sektorze cukru
1. Do końca systemu kwot Komisja – w 
drodze aktów wykonawczych – zawiesza 
należności celne przywozowe w całości lub 
części w przypadku pewnych ilości 
następujących produktów w celu 
zagwarantowania podaży niezbędnej do
wyrobu produktów, o których mowa w 
art. 101m ust. 2:
cukru objętego kodem CN 1701;
izoglukozy objętej kodami CN 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30.
2. Zawieszenie ceł przywozowych, o 
których mowa w ust. 1, stosuje się 
automatycznie, skoro tylko unijna cena 
cukru białego wyniesie 150% ceny 
referencyjnej. Zwykłe cło przywraca się 
automatycznie, jeżeli unijna cena wyniesie 
poniżej 150% ceny referencyjnej.

Or. en

Poprawka 1931
Dimitar Stoyanov
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130 b
Zawieszenie należności celnych 

przywozowych od dodatkowych ilości 
cukru trzcinowego przeznaczonego do 

rafinacji
1. Zawiesza się należności celne 
przywozowe od dodatkowych ilości cukru 
trzcinowego przeznaczonego do rafinacji 
niezbędnych do zapewnienia rafineriom 
przemysłowym dostaw cukru surowego w 
danym roku gospodarczym.
2. W drodze aktów wykonawczych 
Komisja określa ilości dodatkowe, o 
których mowa w ust. w , jako różnicę 
między tradycyjnym zapotrzebowaniem, o 
którym mowa w art. 130 a, a szacunkiem 
dostaw cukru przeznaczonego do rafinacji
w danym roku gospodarczym.
3. Na początku każdego roku 
gospodarczego Komisja przygotowuje 
szacunki dostaw cukru przeznaczonego do 
rafinacji, które podlegają aktualizacji pod 
kątem ilości cukru trzcinowego, jaki 
zostanie wwieziony w danym roku 
gospodarczym.  Aktualizacji dokonuje się 
przed przyznaniem dodatkowych ilości i 
wydaniem pozwoleń na przywóz tych 
ilości. 
4. Najpóźniej do listopada danego roku 
gospodarczego Komisja wydaje 
pozwolenia na przywóz 70% cukru 
przeznaczonego do rafinacji 
uwzględnionego w ilości dodatkowej. 
Pozwolenia na przywóz na połowę 
pozostałej ilości dodatkowej wydaje się do 
końca lutego, na resztę – do końca maja 
tego roku gospodarczego. 
5. Jeżeli po aktualizacji szacunków ustali 
się, że konieczne jest zwiększenie ilości 
dodatkowej, różnicę pomiędzy ilością 
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początkową a ostateczną przyznaje się w 
drodze pozwoleń na przywóz wydawanych 
do końca danego roku gospodarczego, 
które zachowują ważność na pierwsze trzy 
miesiące kolejnego roku gospodarczego. 

Or. bg

Uzasadnienie

W celu umożliwienia przywozu całkowitej ilości tradycyjnego zapotrzebowania przy 
jednoczesnym uniknięciu gwałtownego wzrostu cen cukru surowego z powodu nałożenia 
wyższych należności przywozowych na ilość dodatkową, należy tę ilość także zwolnić z 
podatku w taki sam sposób, w jaki zwolniony jest przywóz z krajów korzystających z 
preferencji. Zapewni to rafineriom przemysłowym dostęp do cukru surowego, stworzy 
korzystne warunki swobodnej konkurencji i obniży końcowe ceny cukru. 

Poprawka 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130 b
1. Do 31 grudnia 2013 r. Komisja 
zaproponuje w drodze aktu wykonawczego 
zmianę wspólnej taryfy celnej dla 
następujących produktów:
a) cukru objętego kodem CN 1701;
b) izoglukozy objętej kodami CN
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 oraz
1702 90 30.
Nowe taryfy dla cukru odzwierciedlają 
różnicę między cenami referencyjnymi 
przed i po reformie z 2006 r. w celu 
zapewnienia porównywalnego poziomu 
ochrony.
Przed końcem systemu kwot cukrowych 
Komisja przedstawi wniosek w sprawie 
dalszego znoszenia taryf przywozowych 
dla produktów wymienionych w ust. 1 
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niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Do czasu wygaśnięcia kwoty cukrowej taryfa wpoinna być zmniejszona, tak by zapewnić 
podobny poziom ochrony jak przed początkiem reformy sektora cukru w 2006 r. Konieć kwot 
cukrowych będzie jednak wymagał dalszych dostosowań unijnego systemu przywozów w celu 
uniknięcia nadmiernej koncentracji dostaw i umożliwienia wystarczającego dostępu do 
surowców na rynkach deficytowych. Wzywa się Komisję do przedstawienia wniosku przed 
końcem systemu kwot, czyli do 31 grudnia 2015 r.

Poprawka 1933
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130 b
1. Do 31 grudnia 2013 r. Komisja 
zaproponuje w drodze aktu wykonawczego 
zmianę wspólnej taryfy celnej dla 
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.
Nowe taryfy dla cukru odzwierciedlają 
różnicę między cenami referencyjnymi 
przed i po reformie z 2006 r. w celu 
zapewnienia porównywalnego poziomu 
ochrony.
2. Przed końcem systemu kwot cukrowych 
Komisja przedstawi wniosek w sprawie 
dalszego znoszenia taryf przywozowych 
dla produktów wymienionych w ust. 1 
niniejszego artykułu.

Or. en
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Poprawka 1934
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 130 c (nowy)
1. Do 1 stycznia 2014 r. Komisja 
zaproponuje w drodze aktu wykonawczego 
zmianę wspólnej taryfy celnej dla 
produktów objętych kodem CN 1701.
Nowe taryfy dla cukru surowego i białego 
nie są wyższe niż 50% od ceny 
referencyjnej odpowiednich produktów.
2. Do 31 grudnia 2015 r. Komisja 
przedstawi analizę skutków dla 
konkurencyjności unijnego łańcucha 
dostaw żywności, w tym dla konsumentów, 
całkowitego zniesienia taryf 
przywozowych w odniesieniu do 
produktów wymienionych w ust. 1 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – Rozdział VI – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Refundacje wywozowe Regulacje wywozowe

Or. en

Poprawka 1936
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – Rozdział VI – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Refundacje wywozowe Przepisy dotyczące wywozu

Or. fr

Poprawka 1937
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr

Poprawka 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1940
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr

Poprawka 1941
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1942
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en
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Poprawka 1943
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W zakresie niezbędnym do 
umożliwienia wywozu na podstawie cen 
osiąganych przez dane produkty na 
rynkach światowych i w ramach limitów 
wynikających z umów zawartych zgodnie z 
art. 218 Traktatu, różnica między tymi 
cenami i cenami w Unii może zostać 
pokryta refundacjami wywozowymi za:

1. W zakresie niezbędnym do 
umożliwienia wywozu na podstawie cen 
osiąganych przez dane produkty na 
rynkach światowych i do czasu zniesienia 
refundacji wywozowych, różnica między 
tymi cenami i cenami w Unii może zostać 
pokryta refundacjami wywozowymi za:

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest podkreslenie i zasygnalizowanie, że refundacje wywozowe jako narzędzie mają 
zostać zniesione. Było to od dawna nieodłączną częścią podejścia stosowanego przez UE w 
WTO i stosowanie refundacji powinno zostać zniesione niezależnie od debaty na łonie WTO.

Poprawka 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W zakresie niezbędnym do 
umożliwienia wywozu na podstawie cen 
osiąganych przez dane produkty na 
rynkach światowych i w ramach limitów 
wynikających z umów zawartych zgodnie z 
art. 218 Traktatu, różnica między tymi 
cenami i cenami w Unii może zostać 
pokryta refundacjami wywozowymi za:

1. W zakresie niezbędnym do 
umożliwienia wywozu na podstawie cen 
osiąganych przez dane produkty na 
rynkach światowych i w ramach limitów 
wynikających z umów zawartych zgodnie z 
art. 218 Traktatu, w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynkach danych produktów,
różnica między tymi cenami i cenami w 
Unii może zostać pokryta refundacjami 
wywozowymi za:
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Or. pl

Uzasadnienie

Wobec generalnego trendu spadkowego zastosowania refundacji wywozowych w Unii 
Europejskiej należy dążyć do ograniczenia ich zastosowania do sytuacji szczególnie trudnych 
oraz kryzysów na rynkach produktów objetych tymi refundacjami.

Poprawka 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W zakresie niezbędnym do 
umożliwienia wywozu na podstawie cen 
osiąganych przez dane produkty na 
rynkach światowych i w ramach limitów 
wynikających z umów zawartych zgodnie z 
art. 218 Traktatu, różnica między tymi 
cenami i cenami w Unii może zostać 
pokryta refundacjami wywozowymi za:

1. W zakresie niezbędnym do 
umożliwienia wywozu na podstawie cen 
osiąganych przez dane produkty na 
rynkach światowych i w ramach limitów 
wynikających z umów zawartych zgodnie z 
art. 218 Traktatu, przy poszanowaniu 
zasad ustanowionych w art. 3 ust. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej, różnica 
między tymi cenami i cenami w Unii może 
zostać pokryta refundacjami wywozowymi 
za:

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest zapewnienie, by subsydia wywozowe nie utrudniały rozwoju sektorów rolnictwa w 
krajach rozwijających się poprzez obniżanie lokalnych cen produkcyjnych.

Poprawka 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W zakresie niezbędnym do 
umożliwienia wywozu na podstawie cen 

1. Pozwolenia na wywóz określone w
niniejszym rozdziale mają zastosowanie 
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osiąganych przez dane produkty na 
rynkach światowych i w ramach limitów 
wynikających z umów zawartych zgodnie z 
art. 218 Traktatu, różnica między tymi 
cenami i cenami w Unii może zostać 
pokryta refundacjami wywozowymi za:

wyłącznie w związku z art. 154 niniejszego 
rozporządzenia. W zakresie niezbędnym 
do umożliwienia wywozu na podstawie cen 
osiąganych przez dane produkty na 
rynkach światowych i w ramach limitów 
wynikających z umów zawartych zgodnie z 
art. 218 Traktatu, różnica między tymi 
cenami i cenami w Unii może zostać 
pokryta refundacjami wywozowymi za:

Or. de

Poprawka 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) produkty wymienione w niniejszym 
ustępie lit. a) ppkt (i)-(iii), (v) oraz (vii) 
wywożone w postaci towarów 
przetworzonych zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009 
z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającym 
zasady handlu niektórymi towarami 
pochodzącymi z przetwórstwa produktów 
rolnych46 oraz w formie produktów 
zawierających cukier wymienionych w 
załączniku I część X lit. b).

b) produkty wymienione w niniejszym 
ustępie lit. a) ppkt (i)-(iii), (v) oraz (vii) 
wywożone w postaci towarów 
przetworzonych zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009 
z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającym 
zasady handlu niektórymi towarami 
pochodzącymi z przetwórstwa produktów 
rolnych, w tym produktów przywiezionych 
w formie towarów łatwo psujących się 
nieujętych w załączniku I do Traktatu, 
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 
nr 578/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.,
oraz w formie produktów zawierających 
cukier wymienionych w załączniku I część 
X lit. b).

Or. es

Uzasadnienie

Niektóre towary łatwo psujące się, przywiezione w formie produktów nieujętych w załączniku 
I do Traktatu, a które nie zostały objęte ani rozporządzeniem (WE) nr 1216/2009, ani 
rozporządzeniem (UE) nr 578/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r., obejmują produkty wysoce 
delikatne z komercyjnego punktu widzenia. Bezpośrednie odwołanie się do rozporządzenia 
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(WE) nr 1216/2009 mogłoby zdezorientować operatorów, którzy mogliby pomyśleć, że takie 
produkty nie zostały objęte uzgodnieniami dotyczącymi refundacji wywozowych.

Poprawka 1948
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Udzielenie pozwolenia dla produktów 
wymienionych w ust. 1 obejmuje 
najwyższą kwotę w wysokości 0 EUR.

Or. de

Uzasadnienie

Pozwolenia na wywóz większości produktów zmniejszono lub sprowadzono do poziomu 
zerowego. Pozwolenia na wywóz podlegają krytyce z uwagi na ich szkodliwy dla handlu 
charakter i dlatego powinny być stosowane tylko jako instrument kryzysowy i pomocniczy 
oraz ustalone na poziomie zerowym.

Poprawka 1949
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 134 skreślony
Rozdział refundacji wywozowych

Rozdziału ilości, które mogą zostać 
wywiezione przy zastosowaniu refundacji 
wywozowej, dokonuje się metodą, która:

a) najlepiej odpowiada danemu typowi 
produktu i sytuacji na właściwym rynku 
oraz pozwala na możliwie najbardziej 
efektywne wykorzystanie dostępnych 
zasobów, mając na względzie wydajność i 
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strukturę wywozu Unii, nie 
doprowadzając jednak do dyskryminacji 
między zainteresowanymi podmiotami 
gospodarczymi, a w szczególności między 
dużymi i małymi podmiotami 
gospodarczymi;
b) jest najmniej uciążliwa 
z administracyjnego punktu widzenia 
podmiotów gospodarczych, przy 
uwzględnieniu wymogów 
administracyjnych.

Or. fr

Poprawka 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 134 skreślony
Rozdział refundacji wywozowych

Rozdziału ilości, które mogą zostać 
wywiezione przy zastosowaniu refundacji 
wywozowej, dokonuje się metodą, która:

a) najlepiej odpowiada danemu typowi 
produktu i sytuacji na właściwym rynku 
oraz pozwala na możliwie najbardziej 
efektywne wykorzystanie dostępnych 
zasobów, mając na względzie wydajność i 
strukturę wywozu Unii, nie 
doprowadzając jednak do dyskryminacji 
między zainteresowanymi podmiotami 
gospodarczymi, a w szczególności między 
dużymi i małymi podmiotami 
gospodarczymi;
b) jest najmniej uciążliwa 
z administracyjnego punktu widzenia 
podmiotów gospodarczych, przy 
uwzględnieniu wymogów 
administracyjnych.
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Or. en

Poprawka 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 134 skreślony
Rozdział refundacji wywozowych

Rozdziału ilości, które mogą zostać 
wywiezione przy zastosowaniu refundacji 
wywozowej, dokonuje się metodą, która:

a) najlepiej odpowiada danemu typowi 
produktu i sytuacji na właściwym rynku 
oraz pozwala na możliwie najbardziej 
efektywne wykorzystanie dostępnych 
zasobów, mając na względzie wydajność i 
strukturę wywozu Unii, nie 
doprowadzając jednak do dyskryminacji 
między zainteresowanymi podmiotami 
gospodarczymi, a w szczególności między 
dużymi i małymi podmiotami 
gospodarczymi;
b) jest najmniej uciążliwa 
z administracyjnego punktu widzenia 
podmiotów gospodarczych, przy 
uwzględnieniu wymogów 
administracyjnych.

Or. en

Poprawka 1952
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 134 skreślony
Rozdział refundacji wywozowych

Rozdziału ilości, które mogą zostać 
wywiezione przy zastosowaniu refundacji 
wywozowej, dokonuje się metodą, która:

a) najlepiej odpowiada danemu typowi 
produktu i sytuacji na właściwym rynku 
oraz pozwala na możliwie najbardziej 
efektywne wykorzystanie dostępnych 
zasobów, mając na względzie wydajność i 
strukturę wywozu Unii, nie 
doprowadzając jednak do dyskryminacji 
między zainteresowanymi podmiotami 
gospodarczymi, a w szczególności między 
dużymi i małymi podmiotami 
gospodarczymi;
b) jest najmniej uciążliwa 
z administracyjnego punktu widzenia 
podmiotów gospodarczych, przy 
uwzględnieniu wymogów 
administracyjnych.

Or. fr

Poprawka 1953
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 134 skreślony
Rozdział refundacji wywozowych

Rozdziału ilości, które mogą zostać 
wywiezione przy zastosowaniu refundacji 
wywozowej, dokonuje się metodą, która:

a) najlepiej odpowiada danemu typowi 
produktu i sytuacji na właściwym rynku 
oraz pozwala na możliwie najbardziej 
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efektywne wykorzystanie dostępnych 
zasobów, mając na względzie wydajność i 
strukturę wywozu Unii, nie 
doprowadzając jednak do dyskryminacji 
między zainteresowanymi podmiotami 
gospodarczymi, a w szczególności między 
dużymi i małymi podmiotami 
gospodarczymi;
b) jest najmniej uciążliwa 
z administracyjnego punktu widzenia 
podmiotów gospodarczych, przy 
uwzględnieniu wymogów 
administracyjnych.

Or. en

Poprawka 1954
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 135 skreślony
Ustalanie refundacji wywozowych

1. W całej Unii za te same produkty 
stosuje się takie same refundacje 
wywozowe. Mogą się one różnić 
w zależności od miejsca przeznaczenia, 
zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze 
względu na sytuację na rynku światowym, 
szczególne wymogi niektórych rynków lub 
zobowiązania wynikające z umów 
zawartych na podstawie art. 218 Traktatu.
2. Środki ustalania refundacji określa 
Rada zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu.

Or. fr
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Poprawka 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 135 skreślony
Ustalanie refundacji wywozowych

1. W całej Unii za te same produkty 
stosuje się takie same refundacje 
wywozowe. Mogą się one różnić 
w zależności od miejsca przeznaczenia, 
zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze 
względu na sytuację na rynku światowym, 
szczególne wymogi niektórych rynków lub 
zobowiązania wynikające z umów 
zawartych na podstawie art. 218 Traktatu.
2. Środki ustalania refundacji określa 
Rada zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu.

Or. en

Poprawka 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 135 skreślony
Ustalanie refundacji wywozowych

1. W całej Unii za te same produkty 
stosuje się takie same refundacje 
wywozowe. Mogą się one różnić 
w zależności od miejsca przeznaczenia, 
zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze 
względu na sytuację na rynku światowym, 
szczególne wymogi niektórych rynków lub 
zobowiązania wynikające z umów 
zawartych na podstawie art. 218 Traktatu.
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2. Środki ustalania refundacji określa 
Rada zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu.

Or. en

Poprawka 1957
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 135 skreślony
Ustalanie refundacji wywozowych

1. W całej Unii za te same produkty 
stosuje się takie same refundacje 
wywozowe. Mogą się one różnić 
w zależności od miejsca przeznaczenia, 
zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze 
względu na sytuację na rynku światowym, 
szczególne wymogi niektórych rynków lub 
zobowiązania wynikające z umów 
zawartych na podstawie art. 218 Traktatu.
2. Środki ustalania refundacji określa 
Rada zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu.

Or. fr

Poprawka 1958
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 135 skreślony
Ustalanie refundacji wywozowych

1. W całej Unii za te same produkty 
stosuje się takie same refundacje 
wywozowe. Mogą się one różnić 
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w zależności od miejsca przeznaczenia, 
zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze 
względu na sytuację na rynku światowym, 
szczególne wymogi niektórych rynków lub 
zobowiązania wynikające z umów 
zawartych na podstawie art. 218 Traktatu.
2. Środki ustalania refundacji określa 
Rada zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu.

Or. en

Poprawka 1959
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki ustalania refundacji określa 
Rada zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Art. 43 ust. 3 stanowi wyjątek od zwykłej procedury ustawodawczej, zgodnie z którą Rada 
przyjmuje środki dotyczące ustalania dopłat, cen i ilości. Nie chcemy, by Rada przyjmowała 
środki dotyczące ustalania refundacji wywozowych, dlatego w poprawce tej skreśla się art. 
135 ust. 2.

Poprawka 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W szczególnych i odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach w 
odniesieniu do ziarna zbóż Komisja, w 
drodze aktów wykonawczych 
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przyjmowanych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2, może zróżnicować poziom 
refundacji eksportowych dla państw 
członkowskich.

Or. pl

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku interwencji publicznej na rynku zbóż, należy przewidzieć 
zastosowanie instrumentu refundacji wywozowych w wybranych regionach.

Poprawka 1961
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr

Poprawka 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1963
Marit Paulsen, George Lyon



PE492.804v01-00 94/168 AM\907936PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1964
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr

Poprawka 1965
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 137 skreślony



AM\907936PL.doc 95/168 PE492.804v01-00

PL

Refundacje wywozowe za żywe zwierzęta 
w sektorze wołowiny i cielęciny

1. W odniesieniu do produktów sektora 
wołowiny i cielęciny przyznawanie i 
wypłata refundacji w odniesieniu do 
wywozu żywych zwierząt jest uzależniona 
od przestrzegania wymogów 
ustanowionych w prawodawstwie Unii 
dotyczących dobrostanu zwierząt oraz, w 
szczególności, właściwego zabezpieczenia 
zwierząt podczas transportu.
2. Uwzględniając potrzebę 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 dobrostanu 
zwierząt, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w sprawie przestrzegania 
wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt 
poza obszarem celnym Unii, w tym 
wykorzystywania niezależnych stron 
trzecich.
3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować środki 
konieczne do stosowania niniejszego 
artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 1967
Peter Jahr, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137



PE492.804v01-00 96/168 AM\907936PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 137 skreślony
Refundacje wywozowe za żywe zwierzęta 

w sektorze wołowiny i cielęciny
1. W odniesieniu do produktów sektora 
wołowiny i cielęciny przyznawanie i 
wypłata refundacji w odniesieniu do 
wywozu żywych zwierząt jest uzależniona 
od przestrzegania wymogów 
ustanowionych w prawodawstwie Unii 
dotyczących dobrostanu zwierząt oraz, w 
szczególności, właściwego zabezpieczenia 
zwierząt podczas transportu.
2. Uwzględniając potrzebę 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 dobrostanu 
zwierząt, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w sprawie przestrzegania 
wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt 
poza obszarem celnym Unii, w tym 
wykorzystywania niezależnych stron 
trzecich.
3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować środki 
konieczne do stosowania niniejszego 
artykułu. Przedmiotowy akt wykonawczy 
przyjmowany jest zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. de

Poprawka 1968
Patrick Le Hyaric
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 137 skreślony
Refundacje wywozowe za żywe zwierzęta 

w sektorze wołowiny i cielęciny
1. W odniesieniu do produktów sektora 
wołowiny i cielęciny przyznawanie i 
wypłata refundacji w odniesieniu do 
wywozu żywych zwierząt jest uzależniona 
od przestrzegania wymogów 
ustanowionych w prawodawstwie Unii 
dotyczących dobrostanu zwierząt oraz, w 
szczególności, właściwego zabezpieczenia 
zwierząt podczas transportu.
2. Uwzględniając potrzebę 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 dobrostanu 
zwierząt, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w sprawie przestrzegania 
wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt 
poza obszarem celnym Unii, w tym 
wykorzystywania niezależnych stron 
trzecich.
3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować środki 
konieczne do stosowania niniejszego 
artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2;

Or. fr

Poprawka 1969
Britta Reimers, George Lyon
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 137 skreślony
Refundacje wywozowe za żywe zwierzęta 

w sektorze wołowiny i cielęciny
1. W odniesieniu do produktów sektora 
wołowiny i cielęciny przyznawanie i 
wypłata refundacji w odniesieniu do 
wywozu żywych zwierząt jest uzależniona 
od przestrzegania wymogów 
ustanowionych w prawodawstwie Unii 
dotyczących dobrostanu zwierząt oraz, w 
szczególności, właściwego zabezpieczenia 
zwierząt podczas transportu.
2. Uwzględniając potrzebę 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 dobrostanu 
zwierząt, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w sprawie przestrzegania 
wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt 
poza obszarem celnym Unii, w tym 
wykorzystywania niezależnych stron 
trzecich.
3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować środki 
konieczne do stosowania niniejszego 
artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en
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Poprawka 1970
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 137 skreślony
Refundacje wywozowe za żywe zwierzęta 

w sektorze wołowiny i cielęciny
1. W odniesieniu do produktów sektora 
wołowiny i cielęciny przyznawanie i 
wypłata refundacji w odniesieniu do 
wywozu żywych zwierząt jest uzależniona 
od przestrzegania wymogów 
ustanowionych w prawodawstwie Unii 
dotyczących dobrostanu zwierząt oraz, w 
szczególności, właściwego zabezpieczenia 
zwierząt podczas transportu.
2. Uwzględniając potrzebę 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 dobrostanu 
zwierząt, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w sprawie przestrzegania 
wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt 
poza obszarem celnym Unii, w tym 
wykorzystywania niezależnych stron 
trzecich.
3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować środki 
konieczne do stosowania niniejszego 
artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en
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Poprawka 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Refundacje wywozowe za żywe zwierzęta 
w sektorze wołowiny i cielęciny

Wywóz żywych zwierząt

Or. en

Poprawka 1972
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Refundacje wywozowe za żywe zwierzęta
w sektorze wołowiny i cielęciny

Przepisy dotyczące wywozu żywych 
zwierząt w sektorze wołowiny i cielęciny

Or. fr

Poprawka 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów sektora 
wołowiny i cielęciny przyznawanie i 
wypłata refundacji w odniesieniu do 
wywozu żywych zwierząt jest uzależniona 
od przestrzegania wymogów 
ustanowionych w prawodawstwie Unii 
dotyczących dobrostanu zwierząt oraz, w 
szczególności, właściwego zabezpieczenia 
zwierząt podczas transportu.

skreślony



AM\907936PL.doc 101/168 PE492.804v01-00

PL

Or. en

Poprawka 1974
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów sektora 
wołowiny i cielęciny przyznawanie i 
wypłata refundacji w odniesieniu do 
wywozu żywych zwierząt jest uzależniona 
od przestrzegania wymogów 
ustanowionych w prawodawstwie Unii 
dotyczących dobrostanu zwierząt oraz, w 
szczególności, właściwego zabezpieczenia 
zwierząt podczas transportu.

skreślony

Or. fr

Poprawka 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uwzględniając potrzebę 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 dobrostanu 
zwierząt, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w sprawie przestrzegania 
wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt 
poza obszarem celnym Unii, w tym 

2. Uwzględniając potrzebę zachęcania 
eksporterów do przestrzegania warunków 
dobrostanu zwierząt, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych w sprawie 
przestrzegania wymogów w zakresie 
dobrostanu zwierząt poza obszarem 
celnym Unii, w tym wykorzystywania 
niezależnych stron trzecich.
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wykorzystywania niezależnych stron 
trzecich.

Or. en

Poprawka 1976
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uwzględniając potrzebę 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 dobrostanu 
zwierząt, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w sprawie przestrzegania
wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt 
poza obszarem celnym Unii, w tym 
wykorzystywania niezależnych stron 
trzecich.

2. Uwzględniając potrzebę zachęcania 
eksporterów do przestrzegania warunków 
dobrostanu zwierząt, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych w sprawie 
wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt 
poza obszarem celnym Unii, w tym 
wykorzystywania niezależnych stron 
trzecich.

Or. fr

Poprawka 1977
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uwzględniając potrzebę zachęcania 
eksporterów do przestrzegania warunków 
dobrostanu zwierząt oraz umożliwienia 
właściwym organom sprawdzania 

2. Uwzględniając potrzebę zachęcania 
eksporterów do przestrzegania warunków 
dobrostanu zwierząt oraz umożliwienia 
właściwym organom sprawdzania 
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prawidłowości wydatków w zakresie 
refundacji wywozowych w przypadkach, 
kiedy są one uzależnione od przestrzegania 
wymogów dobrostanu zwierząt, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie
z art. 160 aktów delegowanych w sprawie 
przestrzegania wymogów w zakresie 
dobrostanu zwierząt poza obszarem 
celnym Unii, w tym wykorzystywania 
niezależnych stron trzecich.

prawidłowości wydatków w zakresie 
refundacji wywozowych w przypadkach, 
kiedy są one uzależnione od przestrzegania 
wymogów dobrostanu zwierząt, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w sprawie 
przestrzegania wymogów w zakresie 
dobrostanu zwierząt poza obszarem 
celnym Unii, w tym wykorzystywania 
niezależnych stron trzecich oraz w celu 
zagwarantowania, by produkty zwierzęce 
powstałe w krajach trzecich spełniały
wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt, 
obowiązujące w Unii.

Or. en

Poprawka 1978
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 138 skreślony
Limity wywozowe

Pozwolenia na wywóz wydawane na 
okresy odniesienia obowiązujące 
w odniesieniu do danych produktów są 
zgodne ze zobowiązaniami ilościowymi 
wynikającymi z umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu.
Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze konieczne do przestrzegania 
zobowiązań ilościowych, obejmujące 
zawieszenie lub ograniczenie wydawania 
pozwoleń na wywóz, w przypadkach gdy 
zobowiązania te zostały lub mogą zostać 
przekroczone. Odnośnie do przestrzegania 
zobowiązań wynikających z Porozumienia 
w sprawie rolnictwa WTO koniec okresu 
odniesienia nie ma wpływu na ważność 
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pozwoleń na wywóz.

Or. fr

Poprawka 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 138 skreślony
Limity wywozowe

Pozwolenia na wywóz wydawane na 
okresy odniesienia obowiązujące 
w odniesieniu do danych produktów są 
zgodne ze zobowiązaniami ilościowymi 
wynikającymi z umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu.
Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze konieczne do przestrzegania 
zobowiązań ilościowych, obejmujące 
zawieszenie lub ograniczenie wydawania 
pozwoleń na wywóz, w przypadkach gdy 
zobowiązania te zostały lub mogą zostać 
przekroczone. Odnośnie do przestrzegania 
zobowiązań wynikających z Porozumienia 
w sprawie rolnictwa WTO koniec okresu 
odniesienia nie ma wpływu na ważność 
pozwoleń na wywóz.

Or. en

Poprawka 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 138 skreślony
Limity wywozowe

Pozwolenia na wywóz wydawane na 
okresy odniesienia obowiązujące 
w odniesieniu do danych produktów są 
zgodne ze zobowiązaniami ilościowymi 
wynikającymi z umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu.
Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze konieczne do przestrzegania 
zobowiązań ilościowych, obejmujące 
zawieszenie lub ograniczenie wydawania 
pozwoleń na wywóz, w przypadkach gdy 
zobowiązania te zostały lub mogą zostać 
przekroczone. Odnośnie do przestrzegania 
zobowiązań wynikających z Porozumienia 
w sprawie rolnictwa WTO koniec okresu 
odniesienia nie ma wpływu na ważność 
pozwoleń na wywóz.

Or. en

Poprawka 1981
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 138 skreślony
Limity wywozowe

Pozwolenia na wywóz wydawane na 
okresy odniesienia obowiązujące 
w odniesieniu do danych produktów są 
zgodne ze zobowiązaniami ilościowymi 
wynikającymi z umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu.
Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze konieczne do przestrzegania 
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zobowiązań ilościowych, obejmujące 
zawieszenie lub ograniczenie wydawania 
pozwoleń na wywóz, w przypadkach gdy 
zobowiązania te zostały lub mogą zostać 
przekroczone. Odnośnie do przestrzegania 
zobowiązań wynikających z Porozumienia 
w sprawie rolnictwa WTO koniec okresu 
odniesienia nie ma wpływu na ważność 
pozwoleń na wywóz.

Or. fr

Poprawka 1982
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 138 skreślony
Limity wywozowe

Pozwolenia na wywóz wydawane na 
okresy odniesienia obowiązujące 
w odniesieniu do danych produktów są 
zgodne ze zobowiązaniami ilościowymi 
wynikającymi z umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu.
Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze konieczne do przestrzegania 
zobowiązań ilościowych, obejmujące 
zawieszenie lub ograniczenie wydawania 
pozwoleń na wywóz, w przypadkach gdy 
zobowiązania te zostały lub mogą zostać 
przekroczone. Odnośnie do przestrzegania 
zobowiązań wynikających z Porozumienia 
w sprawie rolnictwa WTO koniec okresu 
odniesienia nie ma wpływu na ważność 
pozwoleń na wywóz.

Or. en
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Poprawka 1983
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr

Poprawka 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1985
Marit Paulsen, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1986
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr

Poprawka 1987
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – ustanowić dalsze warunki 
przyznawania refundacji wywozowych w 
celu zapobieżenia przekierowaniu handlu, 
w szczególności, że:
a) refundacje wypłaca się wyłącznie 
w odniesieniu do produktów 
pochodzących z UE;
b) wysokość refundacji na produkty 
przywożone jest ograniczona do 
należności pobranych przy przywozie, 
w przypadku gdy należności te są niższe 
niż obowiązująca refundacja.

Or. es
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Uzasadnienie

Ten nowy ustęp, ujęty w tekście celem dostosowania do Traktatu z Lizbony, ma ogromne 
znaczenie, gdyż jeśli nie zostanie włączony do wniosku, może dojść do przekierowania 
handlu.

Poprawka 1989
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 140 skreślony
Uprawnienia wykonawcze zgodnie z 

procedurą sprawdzającą
Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować środki 
konieczne do stosowania niniejszej sekcji, 
w szczególności:
a) przepisy dotyczące redystrybucji ilości 
przeznaczonych na wywóz, które nie 
zostały przydzielone lub wykorzystane;
b) przepisy dotyczące produktów, o 
których mowa w art. 133 ust. 1 lit. b).
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2;

Or. fr

Poprawka 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 140 skreślony
Uprawnienia wykonawcze zgodnie z 

procedurą sprawdzającą
Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować środki 
konieczne do stosowania niniejszej sekcji, 
w szczególności:
a) przepisy dotyczące redystrybucji ilości 
przeznaczonych na wywóz, które nie 
zostały przydzielone lub wykorzystane;
b) przepisy dotyczące produktów, o 
których mowa w art. 133 ust. 1 lit. b).
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 140 skreślony
Uprawnienia wykonawcze zgodnie z 

procedurą sprawdzającą
Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować środki 
konieczne do stosowania niniejszej sekcji, 
w szczególności:
a) przepisy dotyczące redystrybucji ilości 
przeznaczonych na wywóz, które nie 
zostały przydzielone lub wykorzystane;
b) przepisy dotyczące produktów, o 
których mowa w art. 133 ust. 1 lit. b).
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Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 1992
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 140 skreślony
Uprawnienia wykonawcze zgodnie z 

procedurą sprawdzającą
Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować środki 
konieczne do stosowania niniejszej sekcji, 
w szczególności:
a) przepisy dotyczące redystrybucji ilości 
przeznaczonych na wywóz, które nie 
zostały przydzielone lub wykorzystane;
b) przepisy dotyczące produktów, o 
których mowa w art. 133 ust. 1 lit. b).
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2;

Or. fr

Poprawka 1993
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 140 skreślony
Uprawnienia wykonawcze zgodnie z 

procedurą sprawdzającą
Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować środki 
konieczne do stosowania niniejszej sekcji, 
w szczególności:
a) przepisy dotyczące redystrybucji ilości 
przeznaczonych na wywóz, które nie 
zostały przydzielone lub wykorzystane;
b) przepisy dotyczące produktów, o 
których mowa w art. 133 ust. 1 lit. b).
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 1994
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 141

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 141 skreślony
Inne uprawnienia wykonawcze

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– może ustalać współczynniki 
dostosowania refundacji wywozowych 
zgodnie z przepisami przyjętymi na 
podstawie art. 139 ust. 6.

Or. fr
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Poprawka 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 141

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 141 skreślony
Inne uprawnienia wykonawcze

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– może ustalać współczynniki 
dostosowania refundacji wywozowych 
zgodnie z przepisami przyjętymi na 
podstawie art. 139 ust. 6.

Or. en

Poprawka 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 141

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 141 skreślony
Inne uprawnienia wykonawcze

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– może ustalać współczynniki 
dostosowania refundacji wywozowych 
zgodnie z przepisami przyjętymi na 
podstawie art. 139 ust. 6.

Or. en

Poprawka 1997
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 141
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 141 skreślony
Inne uprawnienia wykonawcze

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– może ustalać współczynniki 
dostosowania refundacji wywozowych 
zgodnie z przepisami przyjętymi na 
podstawie art. 139 ust. 6.

Or. fr

Poprawka 1998
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 141

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 141 skreślony
Inne uprawnienia wykonawcze

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– może ustalać współczynniki 
dostosowania refundacji wywozowych 
zgodnie z przepisami przyjętymi na 
podstawie art. 139 ust. 6.

Or. en

Poprawka 1999
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 142 skreślony
Zawieszenie procedury uszlachetniania 

biernego



AM\907936PL.doc 115/168 PE492.804v01-00

PL

1. W przypadku gdy na rynku Unii 
występują lub mogą wystąpić zakłócenia 
spowodowane procedurą uszlachetniania 
biernego, Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – na wniosek państwa 
członkowskiego lub z własnej inicjatywy 
zawiesić w całości lub w części stosowanie 
tej procedury uszlachetniania biernego 
w odniesieniu do produktów sektorów 
zbóż, ryżu, owoców i warzyw, 
przetworzonych owoców i warzyw, wina, 
wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, mięsa 
baraniego i koziego oraz mięsa 
drobiowego. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.
W przypadku wpłynięcia do Komisji 
wniosku od państwa członkowskiego 
podejmuje ona – w drodze aktów 
wykonawczych – decyzję w jego sprawie w 
terminie pięciu dni roboczych od daty 
otrzymania wniosku. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.
W przypadku należycie uzasadnionej 
pilnej potrzeby Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 162 ust. 3.
O przyjętych środkach niezwłocznie 
informuje się państwa członkowskie i 
środki te mają skutek natychmiastowy.
2. W zakresie niezbędnym do 
prawidłowego funkcjonowania wspólnej 
organizacji rynków Parlament Europejski 
i Rada, stanowiąc na podstawie procedury
określonej w art. 43 ust. 2 Traktatu, mogą 
całkowicie lub częściowo zabronić 
stosowania procedury uszlachetniania 
biernego w odniesieniu do produktów 
wymienionych w ust. 1.

Or. en
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Poprawka 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 143 a
Rynek właściwy

1. Definiowanie rynku właściwego jest 
narzędziem mającym na celu 
zidentyfikowanie oraz określenie 
ograniczeń konkurencji między 
przedsiębiorstwami w oparciu o dwie 
kategorie:
a) właściwy rynek asortymentowy: dla 
celów niniejszego rozdziału „rynek 
asortymentowy” oznacza rynek składający 
się z wszystkich produktów uważanych za 
zamienne lub za substytuty przez 
konsumenta ze względu na właściwości 
produktów, ich ceny i ich zamierzone 
stosowanie;
b) właściwy rynek geograficzny: dla celów 
niniejszego rozdziału „rynek 
geograficzny” oznacza rynek obejmujący 
obszar, na którym dane przedsiębiorstwa 
uczestniczą w podaży i popycie na 
produkty, na którym warunki konkurencji 
są wystarczająco jednorodne oraz który 
może zostać odróżniony od sąsiadujących 
obszarów w szczególności ze względu na 
to, że warunki konkurencji na tym 
obszarze znacznie się różnią.
2. Do wyznaczania rynku właściwego 
mają zastosowanie następujące zasady:
a) właściwy rynek asortymentowy w 
odniesieniu do surowych produktów 
rozpatruje się w pierwszej kolejności na 
poziomie gatunku w przypadku produkcji 
roślinnej i zwierzęcej; uwzględnienie 
niższego szczebla jest należycie 
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uzasadnione;
b) właściwy rynek geograficzny uznaje się 
indywidualnie dla każdego przypadku 
oraz należycie uzasadnia w świetle 
szczególnych okoliczności każdego 
przypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja sprawozdawcy z poprawki 370, by uznawać Unię za właściwy rynek geograficzny, 
sprawiłaby, że niewiele byłoby spraw o naruszenie konkurencji. Właściwy rynek geograficzny 
należy określać z uwzględnieniem poszczególnych elementów danej sprawy.

Poprawka 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 143 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 143 b
Pozycja dominująca

Dla celów niniejszego rozdziału „pozycja 
dominująca” oznacza dysponowanie przez 
przedsiębiorstwo siłą gospodarczą 
stwarzającą mu możność stawania na 
przeszkodzie utrzymaniu skutecznej 
konkurencji na rynku właściwym poprzez 
umożliwienie mu zachowywania się w 
sposób w znacznej mierze niezależny od 
swoich konkurentów, swoich klientów i 
wreszcie konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Druga część poprawki 371 sprawozdawcy uznawana jest za nieistotną i dlatego proponuje się 
ją skreślić. Różne podmioty w łańcuchu dostaw żywności niekoniecznie działają na tym 
samym właściwym rynku (produktów i geograficznym), dlatego porównanie ich udziałów w 
rynku dla określenia, czy organizacje producentów zajmują pozycję dominującą, nie byłoby 
uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.



PE492.804v01-00 118/168 AM\907936PL.doc

PL

Poprawka 2002
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności art. 101 ust. 1 Traktatu 
nie stosuje się do porozumień, decyzji i 
praktyk uzgodnionych przez rolników, 
zrzeszenia rolników, czy też związki takich 
zrzeszeń lub organizacje producentów 
uznane na podstawie art. 106 niniejszego 
rozporządzenia, czy też zrzeszenia 
organizacji producentów uznane na 
podstawie art. 107 niniejszego 
rozporządzenia, które dotyczą produkcji 
lub sprzedaży produktów rolnych lub 
korzystania ze wspólnych urządzeń do 
przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych, oraz na 
podstawie których nie istnieje obowiązek 
stosowania jednolitych cen, chyba, że 
skutkiem tego jest wykluczenie 
konkurencji lub zagrożona jest realizacja 
celów określonych w art. 39 Traktatu.

W szczególności mają realizować cele art. 
39 Traktatu, porozumienia, decyzje i 
praktyki uzgodnione przez rolników, 
zrzeszenia rolnicze, czy też związki takich 
zrzeszeń lub organizacje producentów 
uznane zgodnie z art. 106 niniejszego 
rozporządzenia, czy też zrzeszenia 
organizacji producentów uznane zgodnie z 
art. 107 niniejszego rozporządzenia, które 
dotyczą produkcji lub sprzedaży 
produktów rolnych lub korzystania ze 
wspólnych urządzeń do przechowywania, 
obróbki produktów rolnych, chyba że 
skutkiem tego jest całkowite wykluczenie 
konkurencji.

Or. fr

Poprawka 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności art. 101 ust. 1 Traktatu 
nie stosuje się do porozumień, decyzji i 
praktyk uzgodnionych przez rolników, 
zrzeszenia rolników, czy też związki takich 
zrzeszeń lub organizacje producentów 

W szczególności za niezbędne do 
osiągnięcia celów art. 39 Traktatu uznaje
się porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki producentów lub organizacji
producentów uznanych na podstawie 
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uznane na podstawie art. 106 niniejszego 
rozporządzenia, czy też zrzeszenia
organizacji producentów uznane na 
podstawie art. 107 niniejszego 
rozporządzenia, które dotyczą produkcji 
lub sprzedaży produktów rolnych lub 
korzystania ze wspólnych urządzeń do 
przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych, oraz na 
podstawie których nie istnieje obowiązek 
stosowania jednolitych cen, chyba, że 
skutkiem tego jest wykluczenie 
konkurencji lub zagrożona jest realizacja 
celów określonych w art. 39 Traktatu.

art. 106 niniejszego rozporządzenia, czy 
też zrzeszeń organizacji producentów 
uznanych na podstawie art. 107 
niniejszego rozporządzenia, które dotyczą 
produkcji lub sprzedaży produktów 
rolnych lub korzystania ze wspólnych 
urządzeń do przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych lub 
realizowania działań zbiorowych 
mających na celu zapobieganie i 
stawianie czoła zagrożeniom 
ekonomicznym, zwłaszcza funduszy 
wyrównawczych, o których mowa w art.
109c.

Or. fr

Poprawka 2004
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności art. 101 ust. 1 Traktatu 
nie stosuje się do porozumień, decyzji i 
praktyk uzgodnionych przez rolników, 
zrzeszenia rolników, czy też związki takich 
zrzeszeń lub organizacje producentów 
uznane na podstawie art. 106 niniejszego 
rozporządzenia, czy też zrzeszenia
organizacji producentów uznane na 
podstawie art. 107 niniejszego 
rozporządzenia, które dotyczą produkcji 
lub sprzedaży produktów rolnych lub 
korzystania ze wspólnych urządzeń do 
przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych, oraz na 
podstawie których nie istnieje obowiązek 
stosowania jednolitych cen, chyba, że 
skutkiem tego jest wykluczenie 
konkurencji lub zagrożona jest realizacja 
celów określonych w art. 39 Traktatu.

W szczególności za niezbędne do 
osiągnięcia celów art. 39 Traktatu uznaje
się porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki producentów lub organizacji
producentów uznanych na podstawie 
art. 106 niniejszego rozporządzenia, czy 
też zrzeszeń organizacji producentów 
uznanych na podstawie art. 107 
niniejszego rozporządzenia, które dotyczą 
realizacji celów określonych w art. 106 
niniejszego rozporządzenia, produkcji lub 
sprzedaży produktów rolnych lub 
korzystania ze wspólnych urządzeń do 
przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych.

Or. it
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Poprawka 2005
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności art. 101 ust. 1 Traktatu
nie stosuje się do porozumień, decyzji i 
praktyk uzgodnionych przez rolników, 
zrzeszenia rolników, czy też związki takich 
zrzeszeń lub organizacje producentów 
uznane na podstawie art. 106 niniejszego 
rozporządzenia, czy też zrzeszenia 
organizacji producentów uznane na 
podstawie art. 107 niniejszego 
rozporządzenia, które dotyczą produkcji 
lub sprzedaży produktów rolnych lub 
korzystania ze wspólnych urządzeń do 
przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych, oraz na 
podstawie których nie istnieje obowiązek 
stosowania jednolitych cen, chyba, że 
skutkiem tego jest wykluczenie 
konkurencji lub zagrożona jest realizacja 
celów określonych w art. 39 Traktatu.

W szczególności uznaje się za zmierzające 
do osiągnięcia celów z art. 39 Traktatu
porozumienia, decyzje i praktyki 
uzgodnione przez rolników, zrzeszenia 
rolników, czy też związki takich zrzeszeń 
lub organizacje producentów uznane na 
podstawie art. 106 niniejszego 
rozporządzenia, czy też zrzeszenia 
organizacji producentów uznane na 
podstawie art. 107 niniejszego 
rozporządzenia, które dotyczą produkcji 
lub sprzedaży produktów rolnych lub 
korzystania ze wspólnych urządzeń do 
przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych, oraz na 
podstawie których nie istnieje obowiązek 
stosowania jednolitych cen, chyba, że 
skutkiem tego jest wykluczenie 
konkurencji lub zagrożona jest realizacja
głównych celów określonych w art. 39 
Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Słuszne jest doprecyzowanie, że porozumienia itp. organizacji producentów itp. uznaje się za 
realizujące cele WPR określone w art. 39 TFUE. W ten sposób przenosi się ciężar dowodu na 
Komisję i stwarza większą pewność prawną dla podmiotów rolniczych. Ponadto należy 
podkreślić, że jedynie „główne” cele WPR nie powinny być zagrożone.

Poprawka 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności art. 101 ust. 1 Traktatu 
nie stosuje się do porozumień, decyzji i 
praktyk uzgodnionych przez rolników, 
zrzeszenia rolników, czy też związki takich 
zrzeszeń lub organizacje producentów 
uznane na podstawie art. 106 niniejszego 
rozporządzenia, czy też zrzeszenia 
organizacji producentów uznane na 
podstawie art. 107 niniejszego 
rozporządzenia, które dotyczą produkcji 
lub sprzedaży produktów rolnych lub 
korzystania ze wspólnych urządzeń do 
przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych, oraz na 
podstawie których nie istnieje obowiązek 
stosowania jednolitych cen, chyba, że 
skutkiem tego jest wykluczenie 
konkurencji lub zagrożona jest realizacja 
celów określonych w art. 39 Traktatu.

W szczególności art. 101 ust. 1 Traktatu 
nie stosuje się do porozumień, decyzji i 
praktyk uzgodnionych przez rolników, 
zrzeszenia rolników, czy też związki takich 
zrzeszeń, które dotyczą produkcji lub 
sprzedaży produktów rolnych lub 
korzystania ze wspólnych urządzeń do 
przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych, oraz na 
podstawie których nie istnieje obowiązek 
stosowania jednolitych cen, chyba, że 
skutkiem tego jest wykluczenie 
konkurencji lub zagrożona jest realizacja 
celów określonych w art. 39 Traktatu.

Or. es

Poprawka 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności art. 101 ust. 1 Traktatu 
nie stosuje się do porozumień, decyzji i 
praktyk uzgodnionych przez rolników, 
zrzeszenia rolników, czy też związki takich 
zrzeszeń lub organizacje producentów 
uznane na podstawie art. 106 niniejszego 
rozporządzenia, czy też zrzeszenia 
organizacji producentów uznane na 
podstawie art. 107 niniejszego 
rozporządzenia, które dotyczą produkcji 
lub sprzedaży produktów rolnych lub 
korzystania ze wspólnych urządzeń do 

W szczególności art. 101 ust. 1 Traktatu 
nie stosuje się do porozumień, decyzji i 
praktyk uzgodnionych przez rolników, 
zrzeszenia rolników, czy też związki takich 
zrzeszeń, które dotyczą produkcji lub 
sprzedaży produktów rolnych lub 
korzystania ze wspólnych urządzeń do 
przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych, oraz na 
podstawie których nie istnieje obowiązek 
stosowania jednolitych cen, chyba, że 
skutkiem tego jest wykluczenie 
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przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych, oraz na 
podstawie których nie istnieje obowiązek 
stosowania jednolitych cen, chyba, że 
skutkiem tego jest wykluczenie 
konkurencji lub zagrożona jest realizacja 
celów określonych w art. 39 Traktatu.

konkurencji lub zagrożona jest realizacja 
celów określonych w art. 39 Traktatu.

Or. es

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uzgodnienie z poprawką wniesioną do art. 145 z myślą o 
zawarciu w niej postanowień odnośnie do organizacji producentów i zrzeszeń tych 
organizacji.

Poprawka 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności art. 101 ust. 1 Traktatu 
nie stosuje się do porozumień, decyzji i 
praktyk uzgodnionych przez rolników, 
zrzeszenia rolników, czy też związki takich 
zrzeszeń lub organizacje producentów 
uznane na podstawie art. 106 niniejszego 
rozporządzenia, czy też zrzeszenia 
organizacji producentów uznane na 
podstawie art. 107 niniejszego 
rozporządzenia, które dotyczą produkcji 
lub sprzedaży produktów rolnych lub 
korzystania ze wspólnych urządzeń do 
przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych, oraz na 
podstawie których nie istnieje obowiązek 
stosowania jednolitych cen, chyba, że 
skutkiem tego jest wykluczenie 
konkurencji lub zagrożona jest realizacja 
celów określonych w art. 39 Traktatu.

W szczególności art. 101 ust. 1 Traktatu 
nie stosuje się do porozumień, decyzji i 
praktyk uzgodnionych przez rolników, 
zrzeszenia rolników, czy też związki takich 
zrzeszeń lub organizacje producentów 
uznane na podstawie art. 106 niniejszego 
rozporządzenia, czy też zrzeszenia 
organizacji producentów uznane na 
podstawie art. 107 niniejszego 
rozporządzenia, które dotyczą produkcji 
lub sprzedaży produktów rolnych lub 
korzystania ze wspólnych urządzeń do 
przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych, chyba, 
że skutkiem tego jest wykluczenie 
konkurencji lub zagrożona jest realizacja 
celów określonych w art. 39 Traktatu.

Or. en
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Poprawka 2009
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykułu 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje się 
do porozumień, decyzji i praktyk, o 
których mowa w art. 143 niniejszego 
rozporządzenia, które są niezbędne do 
osiągnięcia celów określonych w art. 39 
Traktatu.

Artykułu 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje się 
do porozumień, decyzji i praktyk, o 
których mowa w art. 143 niniejszego 
rozporządzenia, które są niezbędne do 
osiągnięcia celów ustanowionych w 
niniejszym rozporządzeniu, odnoszących 
się do środowiska, klimatu, zdrowia i 
dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa 
żywności i zrównoważonego rozwoju, oraz 
do osiągnięcia celów określonych w art. 39 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 2010
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykułu 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje się 
do porozumień, decyzji i praktyk, o 
których mowa w art. 143 niniejszego 
rozporządzenia, które są niezbędne do 
osiągnięcia celów określonych w art. 39 
Traktatu.

Artykułu 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje się 
do porozumień, decyzji i praktyk, o 
których mowa w art. 143 niniejszego 
rozporządzenia, które są niezbędne do 
osiągnięcia głównych celów określonych w 
art. 39 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że podlegające pozwoleniu porozumienia organizacji producentów itd. 
są niezbędne do osiągnięcia „głównych” celów WPR. Bez włączenia słowa „główne” 
oznaczałoby to, że każde porozumienie musi być konieczne do osiągnięcia każdego celu WPR 
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(taka jest w każdym razie wykładnia Trybunału Sprawiedliwości w orzecznictwie).

Poprawka 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykułu 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje się 
do porozumień, decyzji i praktyk, o 
których mowa w art. 143 niniejszego 
rozporządzenia, które są niezbędne do 
osiągnięcia celów określonych w art. 39 
Traktatu.

Artykułu 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje się 
do porozumień, decyzji i praktyk, o 
których mowa w art. 143 niniejszego 
rozporządzenia, które są niezbędne do 
osiągnięcia głównych celów określonych w 
art. 39 Traktatu.

Or. en

Poprawka 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę zapewnienia 
zharmonizowanego wdrożenia unijnych 
przepisów o konkurencji w sektorze 
rolnym, Komisja Europejska opracowuje 
specjalne wytyczne mające na celu 
ułatwienie stosowania przez krajowe 
organy ochrony konkurencji art. 101-106 
Traktatu do porozumień, decyzji i praktyk 
dotyczących produkcji produktów rolnych 
i handlu nimi.

Or. en

Poprawka 2013
Rareş-Lucian Niculescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę zapewnienia 
zharmonizowanego wdrożenia unijnych 
przepisów o konkurencji w sektorze 
rolnym, Komisja Europejska opracowuje 
[w terminie … lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia] specjalne 
wytyczne mające na celu ułatwienie 
stosowania przez krajowe organy ochrony 
konkurencji art. 101-106 Traktatu do 
porozumień, decyzji i praktyk dotyczących 
produkcji produktów rolnych i handlu 
nimi.

Or. en

Poprawka 2014
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie (WE) nr 1/20031 stosuje 
się do przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu odstępstw od stosowania 
art. 101-106 Traktatu. Ewentualne 
odstępstwa dotyczące porozumień między 
przedsiębiorstwami rolnymi traktuje się 
na warunkach z art. 101 ust. 3 Traktatu.
__________________
1 Dz.U. L 1,4 z 4.1.2003, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie normą polityki konkurencji jest sytuacja, w której przedsiębiorstwa przeprowadzają 
„samoocenę” co do legalności zawieranych przez nie porozumień. Szczegółowe warunki tej 



PE492.804v01-00 126/168 AM\907936PL.doc

PL

„samooceny” ustanowiono w rozporządzeniu 1/2003. Zaletą procedury samooceny jest 
odciążenie Komisji. Proponujemy to samo podejście dla porozumień organizacji 
międzybranżowych (zob. naszą poprawkę do art. 145).

Poprawka 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W szczególności art. 101 ust. 1 
Traktatu nie stosuje się do porozumień 
zawieranych w łańcuchu dostaw żywności, 
a zapewniających sprawiedliwe i rozsądne 
ceny dla producentów, które uwzględnią 
koszty poniesione przez producentów w 
związku ze zrównoważonym rozwojem i 
dobrostanem zwierząt.

Or. en

Poprawka 2016
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po zasięgnięciu opinii państw 
członkowskich i wysłuchaniu 
zainteresowanych przedsiębiorstw lub 
związków przedsiębiorstw i wszelkich 
innych osób fizycznych lub prawnych, 
które uważa za właściwe, Komisja ma 
wyłączne uprawnienia, z zastrzeżeniem 
kontroli ze strony Trybunału 
Sprawiedliwości, do określania w drodze 
decyzji podlegającej opublikowaniu – w 
drodze aktów wykonawczych – które 
porozumienia, decyzje i praktyki spełniają 
warunki określone w ust. 1.

skreślony
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Komisja dokonuje takiego określenia 
z własnej inicjatywy lub na wniosek 
właściwego organu państwa 
członkowskiego, albo na wniosek 
zainteresowanego przedsiębiorstwa lub 
związku przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie normą polityki konkurencji jest sytuacja, w której przedsiębiorstwa przeprowadzają 
„samoocenę” co do legalności zawieranych przez nie porozumień. Szczegółowe warunki tej 
„samooceny” ustanowiono w rozporządzeniu 1/2003. Zaletą procedury samooceny jest 
odciążenie Komisji. Proponujemy to samo podejście dla porozumień organizacji 
międzybranżowych (zob. naszą poprawkę do art. 145).

Poprawka 2017
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Publikacja decyzji, o której mowa w ust. 
2 akapit pierwszy, zawiera nazwy 
zainteresowanych stron i zasadniczą treść 
decyzji. Uwzględnia ona uzasadniony 
interes przedsiębiorstw w zakresie 
ochrony tajemnicy handlowej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie normą polityki konkurencji jest sytuacja, w której przedsiębiorstwa przeprowadzają 
„samoocenę” co do legalności zawieranych przez nie porozumień. Szczegółowe warunki tej 
„samooceny” ustanowiono w rozporządzeniu 1/2003. Zaletą procedury samooceny jest 
odciążenie Komisji. Proponujemy to samo podejście dla porozumień organizacji 
międzybranżowych (zob. naszą poprawkę do art. 145).

Poprawka 2018
Iratxe García Pérez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niezależnie od przepisów poprzednich 
ustępów, Komisja podejmuje się 
koordynować działania różnych 
krajowych organów ochrony konkurencji, 
by zapewnić stosowanie i interpretację 
przepisów prawa konkurencji w sektorach 
objętych niniejszym rozporządzeniem w 
możliwie jednolity sposób oraz 
zachowywanie i poszanowanie zasad 
jednolitego rynku. W tym celu Komisja 
może opublikować z myślą o sektorze i 
różnych organach kodeks dobrych 
praktyk. 

Or. es

Poprawka 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niezależnie od przepisów poprzednich 
ustępów, Komisja podejmuje się 
koordynować działania różnych 
krajowych organów ochrony konkurencji, 
by zapewnić stosowanie i interpretację 
przepisów prawa konkurencji w sektorach 
objętych niniejszym rozporządzeniem w 
możliwie jednolity sposób. W tym celu 
Komisja może opublikować jako 
wskazówkę dla sektora i różnych 
organach kodeks dobrych praktyk. 

Or. es
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Uzasadnienie

Przepisy prawa konkurencji zostały zaprojektowane z myślą o idealnym rynku o swobodnej 
konkurencji.  Biorąc pod uwagę fakt, że jedna z stron negocjacyjnych ma stosunkowy 
monopol, zasady konkurencji nie powinny mieć zastosowania, gdyż zachęcają do 
przyjmowania sprzecznych stanowisk przez strony, co utrudnia różnicowanie produkcji. Z 
tego względu sektor rolniczy musi zostać wyłączony z zasad konkurencji i należy uprzednio 
podjąć decyzje co do tego, do jakich sytuacji i przypadków takie wyłączenie miałoby 
zastosowanie.

Poprawka 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niezależnie od przepisów poprzednich 
ustępów, Komisja podejmuje się 
koordynować działania różnych 
krajowych organów ochrony konkurencji, 
by zapewnić stosowanie i interpretację 
przepisów prawa konkurencji w sektorach 
objętych niniejszym rozporządzeniem w 
możliwie jednolity sposób oraz 
zachowywanie i poszanowanie zasad 
jednolitego rynku. W tym celu Komisja 
może opublikować z myślą o sektorze i 
różnych organach kodeks dobrych 
praktyk. 

Or. es

Uzasadnienie

Państwa członkowskie i różne krajowe organy odpowiedzialne za ochronę konkurencji stosują 
je w różny sposób. Ponieważ nie jest możliwe różne stosowanie na jednolitym rynku tych 
samych przepisów, Komisja Europejska powinna pełnić rolę koordynatora i gwaranta 
stosowania tych zasad, a jednocześnie poszanowania i przestrzegania autonomii różnych 
krajowych organów ochrony konkurencji.

Poprawka 2021
Izaskun Bilbao Barandica
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niezależnie od przepisów poprzednich 
ustępów, Komisja podejmuje się 
koordynować działania różnych 
krajowych organów ochrony konkurencji, 
by zapewnić stosowanie i interpretację 
przepisów prawa konkurencji w sektorach 
objętych niniejszym rozporządzeniem w 
możliwie jednolity sposób. W tym celu 
Komisja może opublikować z myślą o 
sektorze i różnych organach kodeks 
dobrych praktyk. 

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o zapobieżenie zakłóceniom rynku w wyniku rozbieżnego stosowania przepisów prawa 
konkurencji w poszczególnych krajach.

Poprawka 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Porozumienia i uzgodnione praktyki 
uznanych organizacji międzybranżowych

Porozumienia i uzgodnione praktyki 
uznanych organizacji międzybranżowych, 
organizacjami producentów i zrzeszeniami 
organizacji producentów.

Or. es

Poprawka 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Porozumienia i uzgodnione praktyki 
uznanych organizacji międzybranżowych

Porozumienia i uzgodnione praktyki 
uznanych organizacji międzybranżowych, 
organizacjami producentów i zrzeszeniami 
organizacji producentów.

Or. es

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie, by uznane organizacje producentów mogły korzystać z 
umów, decyzji i uzgodnionych praktyk na tych samych warunkach, co organizacje 
międzybranżowe. Chodzi o wzmocnienie roli organizacji producentów i zrzeszeń tych 
organizacji.

Poprawka 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Art. 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje się 
do porozumień, decyzji i uzgodnionych 
praktyk organizacji międzybranżowych 
uznanych na podstawie art. 108 niniejszego 
rozporządzenia, mających na celu 
realizację działań wymienionych w art. 108 
ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia 
oraz – w odniesieniu do sektorów oliwy 
z oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu –
w art. 108 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

1. Art. 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje się 
do porozumień, decyzji i uzgodnionych
praktyk organizacji międzybranżowych 
uznanych na podstawie art. 108 niniejszego 
rozporządzenia, mających na celu 
realizację działań wymienionych w art. 108 
ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia, jak 
również do organizacji producentów 
uznanych na mocy art. 106 lub zrzeszeń 
organizacji producentów uznanych na 
mocy art. 107 niniejszego rozporządzenia, 
które mają za zadanie prowadzenie 
działalności określonej w jego art. 106 
lit.c).

Or. es



PE492.804v01-00 132/168 AM\907936PL.doc

PL

Poprawka 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Art. 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje się 
do porozumień, decyzji i uzgodnionych 
praktyk organizacji międzybranżowych 
uznanych na podstawie art. 108 niniejszego 
rozporządzenia, mających na celu 
realizację działań wymienionych w art. 108 
ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia 
oraz – w odniesieniu do sektorów oliwy 
z oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu –
w art. 108 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

1. Art. 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje się 
do porozumień, decyzji i uzgodnionych 
praktyk organizacji międzybranżowych 
uznanych na podstawie art. 108 niniejszego 
rozporządzenia, mających na celu 
realizację działań wymienionych w art. 108 
lit. c) niniejszego rozporządzenia, jak 
również do organizacji producentów 
uznanych na mocy art. 106 lub zrzeszeń 
organizacji producentów uznanych na 
mocy art. 107 niniejszego rozporządzenia, 
które mają za zadanie prowadzenie 
działalności określonej w jego art. 106 
lit.c).

Or. es

Uzasadnienie

Odniesienie do uznanych organizacji producentów oraz ich zrzeszeń umożliwi im korzystanie 
z umów, decyzji i uzgodnionych praktyk na tych samych warunkach, co organizacjom 
międzybranżowym.

Poprawka 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Art. 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje się 
do porozumień, decyzji i uzgodnionych 
praktyk organizacji międzybranżowych 
uznanych na podstawie art. 108 niniejszego 
rozporządzenia, mających na celu 
realizację działań wymienionych w art. 108 

1. Article 101(1) Art. 101 ust. 1 Traktatu 
nie stosuje się do porozumień, decyzji i 
uzgodnionych praktyk organizacji 
międzybranżowych uznanych na podstawie 
art. 108 niniejszego rozporządzenia, 
mających na celu realizację działań 



AM\907936PL.doc 133/168 PE492.804v01-00

PL

ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia 
oraz – w odniesieniu do sektorów oliwy 
z oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu –
w art. 108 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

wymienionych w art. 108 ust. 1 lit. c) 
niniejszego rozporządzenia oraz – w 
odniesieniu do sektorów oliwy z oliwek i 
oliwek stołowych – w art. 108 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 2027
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Postanowienia art. 144 ust. 2 stosuje 
się do porozumień, decyzji i uzgodnionych 
praktyk organizacji międzybranżowych 
uznanych na podstawie art. 108 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie normą polityki konkurencji jest sytuacja, w której przedsiębiorstwa przeprowadzają 
„samoocenę” co do legalności zawieranych przez nie porozumień. Szczegółowe warunki tej 
„samooceny” ustanowiono w rozporządzeniu 1/2003. Zaletą procedury samooceny jest 
odciążenie Komisji.

Poprawka 2028
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się tylko pod 
warunkiem, że:

skreślony

a) porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki zostały zgłoszone Komisji;
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b) w okresie dwóch miesięcy od uzyskania 
wszystkich wymaganych szczegółowych 
danych Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – nie uznała porozumień, 
decyzji i uzgodnionych praktyk za 
niezgodne z przepisami Unii.

Or. en

Poprawka 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w okresie dwóch miesięcy od uzyskania 
wszystkich wymaganych szczegółowych 
danych Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – nie uznała porozumień, 
decyzji i uzgodnionych praktyk za 
niezgodne z przepisami Unii.

b) w okresie dwóch miesięcy od uzyskania 
powiadomienia Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – nie uznała porozumień, 
decyzji i uzgodnionych praktyk za 
niezgodne z przepisami Unii.

Or. es

Poprawka 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w okresie dwóch miesięcy od uzyskania 
wszystkich wymaganych szczegółowych 
danych Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – nie uznała porozumień, 
decyzji i uzgodnionych praktyk za 
niezgodne z przepisami Unii.

b) w okresie dwóch miesięcy od uzyskania 
powiadomienia Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – nie uznała porozumień, 
decyzji i uzgodnionych praktyk za 
niezgodne z przepisami Unii.

Or. es
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Uzasadnienie

Zapewnienie Komisji dwumiesięcznego okresu na przyjęcie przez nią stanowiska w 
następstwie otrzymania wszystkich dokumentów uniemożliwiłoby organizacjom 
międzybranżowym właściwe funkcjonowanie i obciążyłoby znacznie ten proces.

Poprawka 2031
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki nie mogą wejść w życie przed 
upływem okresu, o którym mowa w ust. 2 
lit. b).

skreślony

Or. en

Poprawka 2032
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) mogą one powodować zakłócenia 
konkurencji, które nie są niezbędne do 
osiągnięcia celów WPR, realizowanych 
poprzez działania organizacji 
międzybranżowej;

c) mogą one powodować zakłócenia 
konkurencji, które nie są niezbędne do 
osiągnięcia głównych celów WPR, 
realizowanych poprzez działania 
organizacji międzybranżowej;

Or. en

Poprawka 2033
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymagają one ustalenia cen lub 
ustalenia kwot;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że niniejszy wniosek sprzyja narzędziom statystycznym i nadzorowi 
rynkowemu (np. w sektorze mleka), które mają pośredni wpływ na ceny, a także mając na 
uwadze, że ryzyko wpływu na konkurencję jest ograniczone, gdyż porozumienia są 
notyfikowane Komisji przed ich wejściem w życie, należy skreślić w art. 145 ust. 4 lit. d) zakaz 
ex ante dotyczący ustalania cen lub ustalania kwot.

Poprawka 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymagają one ustalenia cen lub 
ustalenia kwot;

skreślona

Or. pt

Poprawka 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymagają one ustalenia cen lub 
ustalenia kwot;

d) wymagają one ustalenia cen lub 
ustalenia kwot produkcji;

Or. es
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Uzasadnienie

Tekst wspominając o „kwotach” powinien wyłącznie odnosić się do „kwot produkcyjnych”. 
W ten sposób będzie bardziej odpowiadał obecnie obowiązującemu rozporządzeniu o 
jednolitej wspólnej organizacji rynków, które zawsze wyraża produkcję w kilogramach 
(mleko, cukier, tytoń).

Poprawka 2036
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli po upływie dwumiesięcznego 
okresu, o którym mowa w ust. 2 lit. b), 
Komisja stwierdzi, że warunki stosowania 
ust. 1 nie zostały spełnione, podejmuje 
ona – w drodze aktów wykonawczych –
decyzję o stosowaniu art. 101 ust. 1 
Traktatu do odnośnego porozumienia, 
decyzji lub uzgodnionej praktyki.

skreślony

Or. en

Poprawka 2037
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzji Komisji nie stosuje się przed datą 
powiadomienia zainteresowanej 
organizacji międzybranżowej, chyba że 
przedmiotowa organizacja podała 
nieprawidłowe informacje lub nadużyła 
zwolnienia określonego w ust. 1.

skreślony

Or. en
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Poprawka 2038
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku umów wieloletnich 
powiadomienie dotyczące pierwszego roku 
obowiązuje w odniesieniu do następnych 
lat umowy. Jednakże w takim przypadku 
Komisja może w dowolnym momencie 
przyjąć z własnej inicjatywy lub na 
wniosek państwa członkowskiego 
ustalenie o braku zgodności.

skreślony

Or. en

Poprawka 2039
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 145 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W sytuacji kryzysu umowy, decyzje i 
uzgodnione praktyki można wdrożyć, 
zanim Komisja wyda opinię. Jeżeli po 
upływie dziesięciu dni Komisja stwierdzi, 
że warunki stosowania ust. 1 nie zostały 
spełnione, podejmuje ona – w drodze 
aktów wykonawczych – decyzję 
stwierdzającą, że art. 101 ust. 1 Traktatu 
stosuje się do danej umowy, decyzji lub 
uzgodnionej praktyki.

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że w przypadku kryzysu decyzje i umowy międzybranżowe muszą być 
wdrażane szybko, konieczne powinno być dodanie jednego ustępu do art. 145.
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Poprawka 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 149 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności krajowe na rzecz sektora cukru w 
Finlandii

Płatności krajowe na rzecz sektora cukru 
w Finlandii i innych państwach 
członkowskich 

Or. es

Poprawka 2041
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 149 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finlandia może przyznawać plantatorom 
buraków cukrowych płatności krajowe 
do wysokości 350 EUR na hektar na rok 
gospodarczy.

Finlandia może przyznawać plantatorom 
buraków cukrowych płatności krajowe 
do wysokości 350 EUR na hektar na rok 
gospodarczy do końca roku 
gospodarczego 2019/2020.

Or. fr

Poprawka 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 149 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie produkujące 
buraki cukrowe w regionach położonych 
na południe od równoleżnika 44 mogą 
przyznawać płatności krajowe na hektar 
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na rok gospodarczy rolnikom 
produkującym buraka cukrowego.

Or. es

Uzasadnienie

Warunki geograficzne i klimatyczne determinują produkcję buraka, w szczególności w 
regionach położonych na północnych lub południowych szerokościach środkowej strefy 
produkcji w Europie.

Poprawka 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 149 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie produkujące 
buraki cukrowe na południe od 
równoleżnika 44 mogą przyznawać 
płatności krajowe na hektar na rok 
gospodarczy rolnikom produkującym 
buraka cukrowego.

Or. es

Uzasadnienie

Podobnie jak uwzględnia się ograniczenia naturalne innych państw członkowskich, również 
powinno się brać pod uwagę te, które dotyczą państw członkowskich produkujących buraka 
cukrowego na południe od ww. równoleżnika.

Poprawka 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 152 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą finansować 
przedmiotowe płatności z opłaty za 

Państwa członkowskie mogą finansować 
przedmiotowe płatności z budżetu 
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przekroczenie kwoty krajowej w danym 
sektorze lub z innego wkładu ze strony 
sektora prywatnego.

krajowego, opłaty nałożonej na dany 
sektor lub z innego wkładu ze strony 
sektora prywatnego.

Or. pl

Uzasadnienie

Korekta językowa oraz propozycja doprecyzowania zapisów.

Poprawka 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 152 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach uzupełniania dopłat Unii 
określonych w art. 21 państwa 
członkowskie mogą przyznawać płatności 
krajowe na rzecz finansowania środków 
towarzyszących, koniecznych, aby unijny 
program dostarczania owoców i warzyw, 
przetworzonych owoców i warzyw oraz 
produktów bananowych był skuteczny, jak 
określono w art. 21 ust. 2.

W ramach uzupełniania dopłat Unii 
określonych w art. 21 państwa 
członkowskie mogą przyznawać płatności 
krajowe na rzecz finansowania środków 
towarzyszących, koniecznych, aby unijny 
program dostarczania owoców i warzyw, 
przetworzonych owoców i warzyw oraz 
produktów bananowych był skuteczny, jak 
określono w art. 21 ust. 2. Całkowita 
kwota dofinansowania nie może 
przekroczyć 100% rzeczywiście 
poniesionych kosztów.

Or. pl

Uzasadnienie

Art. 152 powinien jasno wskazywać, że przedmiotowe uzupełnienie dopłat UE z budżetu 
krajowego wynika ze współfinansowania, o którym mowa w proponowanym art. 21 ust. 4 lit. 
b, i nie stanowi dodatkowego uzupełnienia budżetu obejmującego zarówno wkład unijny, jak i 
krajowy.

Poprawka 2046
Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 153 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 153a
Opłaty na rzecz działań promocyjnych 

w sektorze mleka i przetworów mlecznych
Państwo członkowskie może pobierać od 
swoich producentów mleka opłatę od 
wprowadzanych na rynek ilości mleka i 
produktów mlecznych na finansowanie 
środków promujących w społeczeństwie 
spożycie, rozszerzających rynki zbytu dla 
mleka i produktów mlecznych i mających 
na celu poprawę jakości.

Or. de

Poprawka 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – Rozdział -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ -I
Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie 

kryzysowe
Sekcja 1

Publiczny fundusz ubezpieczeń
Artykuł 153a

Publiczny fundusz ubezpieczeń rolniczych
1. Tworzy się publiczny fundusz 
ubezpieczeń rolniczych finansowany 
z budżetu Unii w celu zagwarantowania 
minimalnych dochodów rolnikom, którzy 
ucierpieli na skutek ekstremalnych 
zjawisk pogodowych, z powodu innych 
klęsk żywiołowych lub spowodowanych 
przez człowieka, w tym pożarów lasów, 
chorób i plag. Ubezpieczenie to oferuje 
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minimalny poziom ochrony wszystkim 
rolnikom we wszystkich państwach 
członkowskich.
2. Publiczny fundusz ubezpieczeń 
rolniczych można podzielić na: 
ubezpieczenia gospodarstw, ubezpieczenia 
w zakresie gwarancji dochodów, 
ubezpieczenia hodowli i fundusz 
kompensacyjny. 
3. Istnienie tego funduszu ubezpieczeń nie 
wpływa na istnienie innych systemów 
ubezpieczeń, specyficznych dla 
poszczególnych sektorów, jak 
ubezpieczenie zbiorów w sektorze win 
przewidziane w art. 47.
4. W stosownym czasie Komisja 
przedstawia wniosek w sprawie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
publicznego funduszu ubezpieczeń 
rolniczych, tak aby umożliwić wejście 
rozporządzenia w życie dnia 1 lipca 
2014 r.

Or. pt

Poprawka 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym lub innymi czynnikami 
mającymi wpływ na rynek, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
przedsięwzięcia koniecznych środków 
w odniesieniu do danego sektora, przy 

Z zastrzeżeniem ust. 2 i z uwzględnieniem 
potrzeby sprawnego i skutecznego 
reagowania na znaczącą groźbę 
wystąpienia poważnych zakłóceń na rynku
wynikającą z czynników skutkujących lub 
z dużym prawdopodobieństwem 
skutkujących znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych w celu 
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poszanowaniu zobowiązań wynikających 
z umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu.

przedsięwzięcia koniecznych środków 
w odniesieniu do danego sektora, przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających 
z umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu.

Środki przewidziane w ust. 1 przyjąć 
można tylko wówczas, gdy żadne inne 
środki dostępne na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie okażą się 
wystarczające.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przyznaje Komisji spójniejszy zestaw uprawnień w zakresie 
przyjmowania wyjątkowych środków w razie kryzysu oraz zapewnia utrzymanie gwarancji 
zawartych w obecnym tekście.

Poprawka 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym lub innymi czynnikami 
mającymi wpływ na rynek, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
przedsięwzięcia koniecznych środków 
w odniesieniu do danego sektora, przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających 
z umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu.

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na zakłócenia na 
rynku spowodowane znaczącym wzrostem 
lub spadkiem cen na rynku wewnętrznym 
lub zewnętrznym, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych w celu 
przedsięwzięcia koniecznych środków 
w odniesieniu do danego sektora, przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających 
z umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu.

Or. de
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Poprawka 2050
José Bové
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku 
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym lub innymi czynnikami 
mającymi wpływ na rynek, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
przedsięwzięcia koniecznych środków 
w odniesieniu do danego sektora, przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających 
z umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu.

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku 
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym, znaczącym wzrostem 
kosztów produkcji w rozumieniu art. 7 ust. 
2 lub innymi czynnikami mającymi wpływ 
na rynek, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu przedsięwzięcia 
koniecznych środków w odniesieniu do 
danego sektora, przy poszanowaniu 
zobowiązań wynikających z umów 
zawartych zgodnie z art. 218 Traktatu.

Or. fr

Poprawka 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku 
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym lub innymi czynnikami 
mającymi wpływ na rynek, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
przedsięwzięcia koniecznych środków 

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku 
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym lub innymi czynnikami 
mającymi wpływ na rynek, w tym 
spowodowanych podniesieniem kosztów 
produkcji, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
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w odniesieniu do danego sektora, przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających 
z umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu.

delegowanych w celu przedsięwzięcia 
koniecznych środków w odniesieniu do 
danego sektora, przy poszanowaniu 
zobowiązań wynikających z umów 
zawartych zgodnie z art. 218 Traktatu.

Or. es

Uzasadnienie

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.

Poprawka 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku 
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym lub innymi czynnikami 
mającymi wpływ na rynek, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
przedsięwzięcia koniecznych środków 
w odniesieniu do danego sektora, przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających 
z umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu.

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku 
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym czy znaczącymi spadkami 
marż producenckich lub innymi 
czynnikami mającymi wpływ na rynek, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
celu przedsięwzięcia koniecznych środków 
w odniesieniu do danego sektora, przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających 
z umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu.

Or. en
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Poprawka 2053
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku 
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym lub innymi czynnikami 
mającymi wpływ na rynek, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
przedsięwzięcia koniecznych środków 
w odniesieniu do danego sektora, przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających 
z umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu.

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku 
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym czy znaczącymi spadkami 
marż producenckich lub innymi 
czynnikami mającymi wpływ na rynek, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
celu przedsięwzięcia koniecznych środków 
w odniesieniu do danego sektora, przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających 
z umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku 
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym lub innymi czynnikami 
mającymi wpływ na rynek, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
przedsięwzięcia koniecznych środków 
w odniesieniu do danego sektora, przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających 

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku 
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym lub innymi czynnikami 
mającymi wpływ na rynek, jeżeli taka 
sytuacja może trwać nadal lub się 
pogorszyć, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu przedsięwzięcia 
koniecznych środków w odniesieniu do 
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z umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu.

danego sektora, przy poszanowaniu 
zobowiązań wynikających z umów 
zawartych zgodnie z art. 218 Traktatu oraz 
pod warunkiem że wszelkie inne środki 
dostępne na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie okażą się 
wystarczające.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowe środki powinny być stosowane tylko w sytuacji naprawdę alarmowej.

Poprawka 2055
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku 
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym lub innymi czynnikami 
mającymi wpływ na rynek, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
przedsięwzięcia koniecznych środków 
w odniesieniu do danego sektora, przy 
poszanowaniu zobowiązań wynikających 
z umów zawartych zgodnie z art. 218 
Traktatu.

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku 
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym lub innymi czynnikami 
mającymi wpływ na rynek, jeżeli taka 
sytuacja może trwać nadal lub się 
pogorszyć, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu przedsięwzięcia 
koniecznych środków w odniesieniu do 
danego sektora, przy poszanowaniu 
zobowiązań wynikających z umów 
zawartych zgodnie z art. 218 Traktatu oraz 
pod warunkiem że wszelkie inne środki 
dostępne na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie okażą się 
wystarczające.

Or. en
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Poprawka 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli, w przypadku groźby wystąpienia 
zakłóceń na rynku, o której mowa w 
akapicie pierwszym, będzie tego wymagać 
szczególnie pilna potrzeba, do aktów 
delegowanych przyjętych na podstawie 
niniejszego ustępu ma zastosowanie 
procedura określona w art. 161 niniejszego 
rozporządzenia.

Jeżeli, w przypadku wystąpienia zakłóceń 
na rynku, o których mowa w akapicie 
pierwszym, będzie tego wymagać 
szczególnie pilna potrzeba, do aktów 
delegowanych przyjętych na podstawie 
niniejszego ustępu ma zastosowanie 
procedura określona w art. 161 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 2057
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli, w przypadku groźby wystąpienia 
zakłóceń na rynku, o której mowa w 
akapicie pierwszym, będzie tego wymagać 
szczególnie pilna potrzeba, do aktów 
delegowanych przyjętych na podstawie 
niniejszego ustępu ma zastosowanie 
procedura określona w art. 161 niniejszego 
rozporządzenia.

Jeżeli, w przypadku groźby wystąpienia 
zakłóceń na rynku, o której mowa w 
akapicie pierwszym, będzie tego wymagać 
szczególnie pilna potrzeba, ma 
zastosowanie procedura określona w 
art. 161 niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Groźbie wystąpienia zakłóceń na rynku można zaradzić za pomocą aktów delegowanych w 
trybie pilnym na mocy art. 161.



PE492.804v01-00 150/168 AM\907936PL.doc

PL

Poprawka 2058
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą, w niezbędnym zakresie i 
na konieczny czas, rozszerzyć lub zmienić 
zakres, okres stosowania lub inne aspekty 
innych środków określonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, lub w całości 
lub części zawiesić należności celne 
przywozowe, w tym w razie konieczności 
w odniesieniu do określonych ilości lub 
okresów.

Środki te, które można przyjąć ex ante lub 
ex post, mogą, w niezbędnym zakresie i na 
konieczny czas, rozszerzyć lub zmienić 
zakres, okres stosowania lub inne aspekty 
innych środków określonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, lub w całości 
lub części zawiesić należności celne 
przywozowe, w tym w razie konieczności 
w odniesieniu do określonych ilości lub 
okresów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka doprecyzowuje środki, jakie mają być stosowane wobec zakłóceń na rynku.

Poprawka 2059
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą, w niezbędnym zakresie i 
na konieczny czas, rozszerzyć lub zmienić 
zakres, okres stosowania lub inne aspekty 
innych środków określonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, lub w całości 
lub części zawiesić należności celne 
przywozowe, w tym w razie konieczności 
w odniesieniu do określonych ilości lub 
okresów.

Środki te mogą, w niezbędnym zakresie i 
na konieczny czas, rozszerzyć lub zmienić 
zakres, okres stosowania lub inne aspekty 
innych środków określonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
pozwoleń na wywóz, lub w całości lub 
części zawiesić należności celne 
przywozowe, w tym w razie konieczności 
w odniesieniu do określonych ilości lub 
okresów.

Or. de
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Poprawka 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą, w niezbędnym zakresie i 
na konieczny czas, rozszerzyć lub zmienić 
zakres, okres stosowania lub inne aspekty 
innych środków określonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, lub w całości 
lub części zawiesić należności celne 
przywozowe, w tym w razie konieczności 
w odniesieniu do określonych ilości lub 
okresów.

Środki te mogą, w niezbędnym zakresie 
i na konieczny czas, rozszerzyć lub 
zmienić zakres, okres stosowania lub inne 
aspekty innych środków określonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, lub 
w całości lub części zawiesić należności 
celne przywozowe, w tym w razie 
konieczności w odniesieniu do określonych 
ilości lub okresów, lub zapewnić 
konkretne wsparcie producentom, by 
złagodzić skutki poważnego zakłócenia 
rynku. W konkretnym przypadku sektora 
owoców i warzyw Komisja uruchamia 
mechanizm wycofywania w przypadku, 
gdy zarejestruje na poziomie 
wspólnotowym serię warunków 
określonych w ust. 1, w celu zachęcania 
do wycofania z rynku w 
zsynchronizowany sposób między różnymi 
państwami członkowskimi.

Or. es

Uzasadnienie

Do tej pory sektor owoców i warzyw nie dysponował żadnym konkretnym mechanizmem 
umożliwiającym reagowanie na zakłócenia rynku. W świetle doświadczenia zdobytego w 
ostatnich latach na rynku o jednolitej wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw uznaje 
się za konieczne zapewnienie konkretnego mechanizmu na poziomie wspólnotowym z myślą o 
ewentualnych zakłóceniach rynku.

Poprawka 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą, w niezbędnym zakresie i 
na konieczny czas, rozszerzyć lub zmienić 
zakres, okres stosowania lub inne aspekty 
innych środków określonych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, lub w całości 
lub części zawiesić należności celne 
przywozowe, w tym w razie konieczności 
w odniesieniu do określonych ilości lub 
okresów.

Środki te mogą, w niezbędnym zakresie 
i na konieczny czas, rozszerzyć lub 
zmienić zakres, okres stosowania lub inne 
aspekty innych środków określonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, lub 
w całości lub części zawiesić należności 
celne przywozowe, w tym w razie 
konieczności w odniesieniu do określonych 
ilości lub okresów, lub zapewnić 
konkretne wsparcie producentom, by 
złagodzić skutki poważnego zakłócenia 
rynku.

Or. es

Uzasadnienie

W przeszłości zdarzały się przypadki udzielania wsparcia producentom (kryzys sektora 
mlecznego w latach 2008-2009).  Właściwe i konieczne jest rozpatrzenie tej możliwości w 
rozporządzeniu.

Poprawka 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W konkretnym przypadku sektora owoców 
i warzyw Komisja uruchamia mechanizm 
wycofywania w przypadku, gdy 
zarejestruje na poziomie wspólnotowym 
serię warunków określonych w ust. 1, w 
celu zachęcania do wycofania z rynku w 
zsynchronizowany sposób między różnymi 
państwami członkowskimi.

Or. es
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Uzasadnienie

W świetle doświadczenia zdobytego w ostatnich latach na rynku o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków owoców i warzyw uznaje się za konieczne przewidzieć konkretny 
mechanizm na poziomie wspólnotowym z myślą o ewentualnych zakłóceniach rynku.

Poprawka 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środków, o których mowa w ust. 1, nie 
stosuje się w odniesieniu do produktów 
wymienionych w załączniku I część XXIV 
sekcja 2.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Artykuł ten ustanawia możliwość reagowania w łatwy i skuteczny sposób w przypadku kryzysu 
na rynku, który może dotknąć rolnictwo czy chów zwierząt.  Nie można czynić wyjątków.

Poprawka 2064
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środków, o których mowa w ust. 1, nie
stosuje się w odniesieniu do produktów 
wymienionych w załączniku I część XXIV 
sekcja 2.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stosuje 
się w odniesieniu do produktów 
wymienionych w załączniku I.

Or. pt

Poprawka 2065
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Środki, o których mowa w ust. 1, są 
stosowane bez korzystania ze 
współfinansowania państw 
członkowskich.

Or. pt

Poprawka 2066
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować przepisy 
konieczne do stosowania ust. 1 
niniejszego artykułu. Przepisy te mogą w 
szczególności dotyczyć procedur i 
kryteriów technicznych. Przedmiotowy akt 
wykonawczy przyjmowany jest zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

skreślony

Or. de

Poprawka 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 154 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 154 a
Środki zapobiegania zakłóceniom rynku w 
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sektorze owoców i warzyw
1. Biorąc pod uwagę specyficzny łatwo 
psujący się charakter owoców i warzyw 
ustanawia się mechanizm reagowania na 
poważne zakłócenia rynku, które mogą się 
dokonać w szczególności ze względu na 
znaczące spadki cen na rynku 
wewnętrznym, wywołane zastrzeżeniami 
zdrowotnymi oraz innymi przyczynami 
wywołującymi nagłe spadki popytu.
2. Wspomniany mechanizm dotyczyć 
będzie wyłącznie określonego produktu 
lub określonych produktów, będzie miał 
ograniczone zastosowanie w czasie, będzie 
podlegać korekcie, włączać się 
automatycznie i będzie dostępny dla 
wszystkich produktów sektora.
3. Środki, jakie mechanizm obejmie, 
zostaną określone w art. 31 ust. 2 lit. a), 
b), i c) niniejszego rozporządzenia, choć 
nie będą podlegać zarządzaniu środkami 
operacyjnymi wykorzystywanymi przez 
uznane organizacje producentów owoców 
i warzyw.
4. Unia zapewnia finansowanie środków 
określonych w ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu w wysokości 100% wydatków 
poniesionych.
5. Zarządzanie operacjami zarządzania 
kryzysowego będzie się dokonywać za 
pośrednictwem mechanizmów 
ustanowionych dla środków zarządzania 
kryzysowego na rynku programów 
operacyjnych. Rolnicy dotknięci kryzysem 
niebędący zrzeszeni w organizacji 
producentów powinni zawiązywać umowy 
z myślą o operacjach zarządzania 
kryzysowego, w ramach których 
organizacja producentów zastrzega sobie 
10% środków na pokrycie kosztów 
zarządzania kryzysem. 
6. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określania środków 
wymienionych w niniejszym artykule ust. 
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1 i 2.
7. Na wniosek państw członkowskich 
Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych przyjąć środki wyjątkowe. 
Komisja ogłasza publicznie przyjęcie 
takich środków oraz produkty i obszary, 
do których się one odnoszą, jak również 
odnośną kwotę pomocy. W przypadku 
bezpłatnej dystrybucji wysokość pomocy 
zostaje dostosowana. Zakończenie okresu 
kryzysu również dokonuje się w drodze 
aktu wykonawczego wraz z uznaniem, iż 
poważane zakłócenie rynku minęło. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Mechanizmy zapobiegania i zarządzania kryzysowego przewidziane w obecnie 
obowiązujących przepisach wspólnotowych dla owoców i warzyw nie zdołały kontrolować 
powracających kryzysów rynkowych w ostatnich latach. Reakcja wspólnotowa na tego typu 
poważne kryzysy powinna być przygotowana z wyprzedzenie i łatwo stosowana, a także zostać 
przewidziana w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki dotyczące chorób zwierząt i utraty 
zaufania konsumentów spowodowanej 
zagrożeniami dla zdrowia ludzi, zdrowia 
zwierząt lub zdrowia roślin

Środki dotyczące plag i chorób zwierząt i 
roślin i utraty zaufania konsumentów 
spowodowanej zagrożeniami dla zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt lub zdrowia roślin

Or. es
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Poprawka 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki dotyczące chorób zwierząt i utraty 
zaufania konsumentów spowodowanej 
zagrożeniami dla zdrowia ludzi, zdrowia 
zwierząt lub zdrowia roślin

Środki dotyczące plag, chorób zwierząt i 
roślin i utraty zaufania konsumentów 
spowodowanej zagrożeniami dla zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt lub zdrowia roślin

Or. es

Uzasadnienie

Litera a) ust. 1 powinna obejmować plagi i choroby zwierząt, gdyż ograniczenia handlowe 
związane z nimi mają o wiele większy skutek na handel, niż zakłócenia rynku wynikające z 
utraty zaufania klientów z uwagi na zagrożenie dla zdrowia publicznego, roślin czy zwierząt. 
Z tego względu trzeba również zmienić tytuł tego artykułu.

Poprawka 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki dotyczące chorób zwierząt i utraty 
zaufania konsumentów spowodowanej 
zagrożeniami dla zdrowia ludzi, zdrowia 
zwierząt lub zdrowia roślin

Środki dotyczące chorób zwierząt lub 
roślin i utraty zaufania konsumentów 
spowodowanej zagrożeniami dla zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt lub zdrowia roślin

Or. fr

Poprawka 2071
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów
wykonawczych – przyjmować wyjątkowe 
środki wsparcia:

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 160, by przyjmować 
wyjątkowe środki wsparcia

Or. de

Poprawka 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować wyjątkowe 
środki wsparcia:

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– przyjmuje wyjątkowe środki wsparcia:

Or. es

Poprawka 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować wyjątkowe 
środki wsparcia:

Komisja – w drodze aktów wykonawczych
– przyjmuje wyjątkowe środki wsparcia:

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla potrzebę, by Komisja w drodze aktów wykonawczych 
podejmowania odpowiednie środki, udzielające państwom członkowskim lepszych gwarancji, 
zwłaszcza że środki określone w niniejszym artykule mają być wdrażane przez zainteresowane 
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państwo członkowskie.

Poprawka 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować wyjątkowe 
środki wsparcia:

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować wyjątkowe 
środki wsparcia dla danego rynku:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia spójniejszy zestaw uprawnień Komisji i utrzymuje istniejące gwarancje.

Poprawka 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rynku dotkniętego trudnościami w celu 
uwzględnienia ograniczeń dla handlu 
wewnątrz Unii i z państwami trzecimi, 
które to ograniczenia mogą wynikać ze 
stosowania środków zwalczania 
rozprzestrzeniania się chorób zwierząt, 
oraz

a) rynku dotkniętego trudnościami w celu 
uwzględnienia ograniczeń dla handlu 
wewnątrz Unii i z państwami trzecimi, 
które to ograniczenia mogą wynikać ze 
stosowania środków zwalczania 
rozprzestrzeniania się plag i chorób 
zwierząt i roślin, oraz

Or. es

Poprawka 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rynku dotkniętego trudnościami w celu 
uwzględnienia ograniczeń dla handlu 
wewnątrz Unii i z państwami trzecimi, 
które to ograniczenia mogą wynikać ze 
stosowania środków zwalczania 
rozprzestrzeniania się chorób zwierząt, 
oraz

a) rynku dotkniętego trudnościami w celu 
uwzględnienia ograniczeń dla handlu 
wewnątrz Unii i z państwami trzecimi, 
które to ograniczenia mogą wynikać ze 
stosowania środków zwalczania 
rozprzestrzeniania się plag i chorób 
zwierząt i roślin, oraz

Or. es

Uzasadnienie

Litera a) ust. 1 powinna obejmować plagi i choroby zwierząt, gdyż ograniczenia handlowe 
związane z nimi mają o wiele większy skutek na handel, niż zakłócenia rynku wynikające z 
utraty zaufania klientów z uwagi na zagrożenie dla zdrowia publicznego, roślin czy zwierząt.

Poprawka 2077
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

skreślony

Or. de

Poprawka 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki określone w ust. 1 mają Środki określone w ust. 1 mają 
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zastosowanie do następujących sektorów: zastosowanie do wszystkich produktów 
rolnych wymienionych w załączniku I, z 
wyjątkiem środków podejmowanych celem 
zwalczania chorób zwierząt, które mają 
zastosowanie do następujących sektorów:

Or. es

Poprawka 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f a) ziemniaki
f b) zboża;
f c) nasiona oleiste;
f d) rośliny wysokobiałkowe.

Or. en

Poprawka 2080
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f a) ziemniaki
f b) zboża;
f c) nasiona oleiste;
f d) rośliny wysokobiałkowe.

Or. en
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Poprawka 2081
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f a) ziemniaki
f b) zboża;
f c) nasiona oleiste;
f d) rośliny wysokobiałkowe.

Or. en

Poprawka 2082
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f a) mięsa z królika.

Or. es

Poprawka 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f a) mięsa z królika.

Or. es

Poprawka 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki określone w ust. 1 lit. b) związane z 
utratą zaufania konsumentów wynikającą 
z istniejących zagrożeń dla zdrowia 
publicznego lub zdrowia roślin mają 
zastosowanie również w odniesieniu do 
wszystkich innych produktów rolnych, z 
wyłączeniem produktów wymienionych w 
załączniku I część XXIV sekcja 2.

skreślony

Or. es

Poprawka 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki określone w ust. 1 lit. b) związane z 
utratą zaufania konsumentów wynikającą z 
istniejących zagrożeń dla zdrowia 
publicznego lub zdrowia roślin mają 
zastosowanie również w odniesieniu do
wszystkich innych produktów rolnych, z 
wyłączeniem produktów wymienionych w 
załączniku I część XXIV sekcja 2.

Środki określone w ust. 1 lit. b) związane z 
utratą zaufania konsumentów wynikającą z 
istniejących zagrożeń dla zdrowia 
publicznego lub zdrowia roślin mają 
zastosowanie również w odniesieniu do jaj 
i mięsa drobiowego.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykul nie powinien być tak szeroki, jak proponuje Komisja. Odniesienie powinno 
dotyczyć sektorów jaj i mięsa drobiowego, jak ma to miejsce dzisiaj.

Poprawka 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Środki określone w ust. 1 lit. a) mogą 
być stosowane wyłącznie, jeżeli 
zainteresowane państwo członkowskie 
szybko zastosowało środki zdrowotne 
i weterynaryjne w celu wyeliminowania 
choroby, oraz wyłącznie w zakresie 
i przedziale czasowym niezbędnym do 
wsparcia odnośnego rynku.

4. Środki określone w ust. 1 lit. a) mogą 
być stosowane wyłącznie, jeżeli 
zainteresowane państwo członkowskie 
szybko zastosowało odpowiednie środki 
zdrowotne, fitosanitarne i weterynaryjne 
w celu wyeliminowania plagi lub choroby, 
oraz wyłącznie w zakresie i przedziale 
czasowym niezbędnym do wsparcia 
odnośnego rynku.

Or. es

Poprawka 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Środki określone w ust. 1 lit. a) mogą 
być stosowane wyłącznie, jeżeli 
zainteresowane państwo członkowskie 
szybko zastosowało środki zdrowotne 
i weterynaryjne w celu wyeliminowania 
choroby, oraz wyłącznie w zakresie 
i przedziale czasowym niezbędnym do 
wsparcia odnośnego rynku.

4. Środki określone w ust. 1 lit. a) mogą 
być stosowane wyłącznie, jeżeli 
zainteresowane państwo członkowskie 
szybko zastosowało odpowiednie środki 
zdrowotne, fitosanitarne i weterynaryjne 
w celu wyeliminowania plagi lub choroby, 
oraz wyłącznie w zakresie i przedziale 
czasowym niezbędnym do wsparcia 
odnośnego rynku.

Or. es

Uzasadnienie

Litera a) ust. 1 powinna obejmować plagi i choroby zwierząt, gdyż ograniczenia handlowe 
związane z nimi mają o wiele większy skutek na handel, niż zakłócenia rynku wynikające z 
utraty zaufania klientów z uwagi na zagrożenie dla zdrowia publicznego, roślin czy zwierząt.
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Poprawka 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia zapewnia częściowe finansowanie 
środków określonych w ust. 1 w wysokości 
50 % wydatków poniesionych przez 
państwa członkowskie.

Unia zapewnia częściowe finansowanie 
środków określonych w ust. 1 lit. a) i b) w 
wysokości odpowiednio 50 % i 100%
wydatków poniesionych przez państwa 
członkowskie.

Or. es

Uzasadnienie

Środki przewidziane w ust1 lit. b) nie są identyczne ze środkami funduszu weterynaryjnego 
lub środkami rynkowymi mającymi zastosowanie w przypadku chorób zwierząt i roslin (z 
których oba są współfinansowane). Środki wymienione w lit. b) mają zastosowanie do 
chorób; istnieją przykłady z przeszłości, kiedy to kryzys wynikły z choroby zwierząt dotknął 
wielu krajów, w których choroba ta nie została odnotowana (np. ptasia grypa w 2006 r.) 

Poprawka 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia zapewnia częściowe finansowanie 
środków określonych w ust. 1 w wysokości 
50 % wydatków poniesionych przez 
państwa członkowskie.

Unia zapewnia częściowe finansowanie 
środków określonych w ust. 1 lit. a) i b) w 
wysokości odpowiednio 50 % i 100%
wydatków poniesionych przez państwa 
członkowskie.

Or. es

Uzasadnienie

Budżet wspólnotowy powinien sfinansować 100% środków określonych w lit. b) ust. 1, jak ma 
to miejsce w przypadku innych środków wyjątkowych. Nie można porównywać tych środków 
do środków funduszu weterynaryjnego lub środków rynkowych mających zastosowanie w 
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przypadku chorób zwierząt i roślin (z których oba są współfinansowane).

Poprawka 2090
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia zapewnia częściowe finansowanie 
środków określonych w ust. 1 w wysokości
50 % wydatków poniesionych przez 
państwa członkowskie.

Unia zapewnia częściowe finansowanie 
środków określonych w ust. 1 w wysokości
80 % wydatków poniesionych przez 
państwa członkowskie.

Or. bg

Poprawka 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia zapewnia częściowe finansowanie 
środków określonych w ust. 1 w wysokości 
50 % wydatków poniesionych przez 
państwa członkowskie.

Unia zapewnia częściowe finansowanie 
środków określonych w ust. 1 w wysokości 
60 % wydatków poniesionych przez 
państwa członkowskie.

Or. pl

Poprawka 2092
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia zapewnia częściowe finansowanie 
środków określonych w ust. 1 w wysokości 

Unia zapewnia częściowe finansowanie 
środków określonych w ust. 1 w wysokości 
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50 % wydatków poniesionych przez 
państwa członkowskie.

50 % wydatków poniesionych przez 
państwa członkowskie. Środki te mogą 
obejmować przywileje podatkowe lub 
preferencyjne kredyty dla rolników, 
finansowane na mocy rozporządzenia [o 
rozwoju obszarów wiejskich].

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka obejmuje niektóre środki często stosowane przez państwa członkowskie w celu 
kompensowania rolnikom strat wynikających z chorób zwierzęcych lub roślinnych.

Poprawka 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednak w odniesieniu do sektorów 
wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów 
mlecznych, wieprzowiny oraz mięsa 
baraniego i koziego Unia zapewnia 
częściowe finansowanie odpowiadające 60
% takich wydatków, jeżeli wydatki te 
poniesiono w związku ze zwalczaniem 
pryszczycy.

Jednak w odniesieniu do sektorów 
wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów 
mlecznych, wieprzowiny oraz mięsa 
baraniego i koziego Unia zapewnia 
częściowe finansowanie odpowiadające 70
% takich wydatków, jeżeli wydatki te 
poniesiono w związku ze zwalczaniem 
pryszczycy.

Or. pl

Uzasadnienie

Zwiększenie współfinansowania pozwoliłoby lepiej i skuteczniej odpowiadać na kryzysy, 
powodując równe warunki dla wszystkich producentów w każdym państwie członkowskim.

Poprawka 2094
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 155 – ustęp 5 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednak w odniesieniu do sektorów 
wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów 
mlecznych, wieprzowiny oraz mięsa 
baraniego i koziego Unia zapewnia 
częściowe finansowanie odpowiadające 60 
% takich wydatków, jeżeli wydatki te 
poniesiono w związku ze zwalczaniem 
pryszczycy.

Jednak w odniesieniu do sektorów 
wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów 
mlecznych, wieprzowiny oraz mięsa 
baraniego i koziego Unia zapewnia 
częściowe finansowanie odpowiadające 60 
% takich wydatków, jeżeli wydatki te 
poniesiono w związku ze zwalczaniem 
pryszczycy i eradykacją chorób, o których 
mowa w programach zatwierdzonych dla 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby programy zwalczania, zapobiegania i eradykacji uznanych chorób 
zwierzęcych, które byłyby przedmiotem programów obowiązujących w państwach 
członkowskich, podlegały temu samemu systemowi, co działania zwalczające pryszczycę i były 
finansowane przez Unię do 60%.


