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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wspólna organizacja rynków w ramach WPR pozostaje kluczową częścią obecnej reformy i 
stanowi jej wysoki priorytet. Reforma jest próbą wytyczenia kierunku dla poszczególnych 
organizacji rynków WPR, takich jak rynek cukru, wina, oliwy z oliwek itd. Wniosek jest 
dążeniem do objęcia wszystkich sektorów WPR i utrzymania interesów finansowych Unii.

Z uwagi na fakt, że WPR stała się z biegiem lat bardzo złożona, lepsze uregulowania prawne i 
znaczne zmniejszenie biurokracji dla rolników muszą stanowić ważny element przyszłej 
WPR. Należy uniknąć wszelkich nieuzasadnionych i nadmiernych obciążeń 
administracyjnych oraz kosztów dla organów krajowych, zwłaszcza w świetle konsolidacji 
fiskalnej państw członkowskich i niedoboru zasobów. Ukierunkowane wydatki są konieczne 
w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania funduszami Unii z myślą o dostarczaniu 
kluczowych dóbr publicznych za pośrednictwem wielofunkcyjnej WPR.

Celem wniosku Komisji jest określenie konkretnej polityki dla każdego sektora poprzez 
zajęcie się wszystkim poszczególnymi sektorami. Ponadto wniosek odnosi się do kwestii 
interwencji rynkowej i prywatnego przechowywania, a także do wykorzystania refundacji 
wywozowych. Zajęto się kwestią organizacji producentów i grup producentów, zwłaszcza w 
sektorze owoców i warzyw, a także systemami promocji i etykietowaniem. Poszczególnym 
sektorom zaoferowano różne warianty w celu odpowiedzenia na przyszłe wyzwania stojące 
przed różnorodnymi obszarami rolnictwa i zrealizowania celów wyznaczonych dla WPR. 
Reforma musi również uwzględnić nowe standardy związane z marketingiem, produkcją i 
pakietem dotyczącym jakości (np. kwoty mleczne) w celu zapewnienia skutecznych ram i 
systemu zdolnego do zapobieżenia zmienności cen.

Zapewnienie zgodności z wymogami interesu publicznego związanymi z przyznawaniem 
płatności ma pierwszorzędne znaczenie.

Sprawozdanie to zostało sporządzone na podstawie łącznej kwoty przewidywanej przez 
Komisję Europejską dla WPR w przyszłych wieloletnich ramach finansowych. 
Wprowadzenie istotnych zmian do przedmiotowego wniosku będzie oznaczało konieczność 
przeglądu treści niniejszej opinii.
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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki ochrony środowiska i metody 
produkcji bezpieczne dla środowiska, 
w tym rolnictwo ekologiczne,

e) środki ochrony środowiska i metody 
produkcji bezpieczne dla środowiska, 
w tym rolnictwo ekologiczne i produkcja 
zintegrowana,

Uzasadnienie

„Produkcja zintegrowana” jest metodą produkcji, w której stosuje się naturalne zasoby i 
mechanizmy, i zapewnia ona długoterminowe zrównoważone rolnictwo. Z tego względu i 
ponieważ metodę tę można stosować praktycznie w wszystkich uprawach, należy ją uznać za 
działanie przyjazne dla środowiska akceptowane przez Unię w produkcji rolnej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pomoc finansowa Unii jest równa 
faktycznie wpłaconej kwocie składek, 
o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. a), i jest 
ograniczona do 50 % faktycznie 
poniesionych wydatków.

1. Pomoc finansowa Unii jest równa 
faktycznie wpłaconej kwocie składek, 
o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. a), i jest 
ograniczona do 60 % faktycznie 
poniesionych wydatków.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta wielkość procentowa może jednak 
zostać zwiększona do 4,6 % wartości 
produkcji sprzedanej, o ile wielkość 
przekraczająca 4,1 % wartości produkcji 
sprzedanej jest wykorzystywana wyłącznie 
na potrzeby środków zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego.

Ta wielkość procentowa może jednak 
zostać zwiększona do 5 % wartości 
produkcji sprzedanej, o ile wielkość 
przekraczająca 4,1 % wartości produkcji 
sprzedanej jest wykorzystywana wyłącznie 
na potrzeby środków zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy te są także stosowane – równie 
intensywnie i rygorystycznie – do 
produktów pochodzących z krajów 
trzecich.

Uzasadnienie

Poprzez stosowanie zasady wzajemności należy upewnić się, że wszystkie produkty wchodzące 
na ten sam rynek spełniają te same wymogi.

Poprawka 5

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 

1. Refundacje wywozowe, o których mowa 
w tym rozdziale, są stosowane jedynie w 
związku z art. 154. W zakresie niezbędnym 
do umożliwienia wywozu na podstawie cen 
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wynikających z umów zawartych zgodnie z 
art. 218 Traktatu, różnica między tymi 
cenami i cenami w Unii może zostać 
pokryta refundacjami wywozowymi za:

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:

Poprawka 6

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.

Poprawka 7

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 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.
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