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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Z perspektywy polityki rozwojowej można by zaproponować całkowicie inną wspólną 
politykę rolną niż ta, którą proponuje Komisja w swojej reformie. Jednak z kilkoma dobrze 
znanymi niespójnościami poradzono sobie podczas poprzednich reform WPR, i podobnie jest 
w przypadku obecnego wniosku Komisji. We wsparciu dla gospodarstw rolnych oddzielono 
płatność od produkcji, a rolę mechanizmów interwencji rynkowej i refundacji wywozowych 
znacznie zmniejszono.

Jedną z większych innowacji w najnowszej propozycji reformy jest obowiązkowy 
ekologiczny składnik płatności bezpośrednich, który służy wsparciu środków ochrony 
środowiska w całej UE, przy czym priorytetowe znaczenie mają cele związane z klimatem i 
polityką ochrony środowiska. Nie zapewni to konkurencyjności z rolnikami w państwach 
rozwijających się. Ponadto obowiązkowe środki ekologiczne przyczynią się do łagodzenia 
zmiany klimatu, która ma poważne konsekwencje dla wielu krajów rozwijających się. Mimo 
iż szczegóły mogą wymagać dopracowania, sprawozdawczyni zdecydowanie popiera 
ekologiczny składnik wniosku Komisji. 

Pomimo pozytywnych tendencji, do rozwiązania pozostają jednak rzeczywiste problemy, 
którymi należy się zająć pod kątem polityki rozwojowej. Zreformowana WPR nadal wywiera 
skutki zewnętrzne, których wniosek Komisji nie odzwierciedla w wystarczającym stopniu. Z 
tego względu przepisy WPR należy dokładnie sprawdzić w świetle zobowiązań traktatowych 
do zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju (art. 208 TFUE). 

WPR nie ma ogólnego wpływu na wszystkie kraje rozwijające się, ale wykazano, że w 
konkretnych przypadkach poszczególne środki WPR mogą prowadzić do wzrostu przywozu 
w krajach rozwijających się, co zagraża egzystencji lokalnych rolników i podważa działania 
polityki rolnej prowadzone przez państwa rozwijające się w celu zwiększenia 
długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego. Ponadto w świetle szerszego rozumienia 
spójności polityki na rzecz rozwoju, które wykracza poza „nieszkodzenie”, niektóre elementy 
drugiego filaru mogą przyczynić się do tworzenia synergii i zacieśniania współpracy między 
rolnikami z Europy i państw rozwijających się. 

Sprawozdawczyni proponuje zatem poprawki zgodnie z poniższymi punktami:

● WPR powinna być elementem szerzej spójności polityki na rzecz rozwoju, jej wpływ 
zewnętrzny powinien podlegać stałej obserwacji prowadzonej przez rządy i 
zainteresowane podmioty z państw partnerskich.

● Subsydia wywozowe należy stopniowo wycofywać aż do ich całkowitego zniesienia. W 
międzyczasie subsydiów eksportowych nie należy przyznawać, gdy istnieje ryzyko 
poważnej szkody dla lokalnych producentów w państwach rozwijających się. Zasadniczo 
sieć bezpieczeństwa obejmująca takie środki jak zakup interwencyjny może prowadzić do 
zastąpienia kosztów dostosowania ponoszonych przez producentów spoza UE. 

● Polityka UE dotycząca przywozu roślin strączkowych oraz zależność UE od tego 
przywozu ma niekorzystny wpływ na środowisko i społeczeństwo w eksportujących 
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krajach rozwijających się. Propagowanie upraw roślin strączkowych w Europie mogłoby 
także łagodzić zmianę klimatu i poprawić różnorodność biologiczną oraz żyzność gleby. 

● Płatności bezpośrednie – co Komisja Rozwoju proponowała już w 2011 r. – powinny być 
oddzielone od produkcji „w celu zapewnienia równych szans produktom rolnym 
pochodzącym zarówno z UE, jak i z krajów rozwijających się, oraz pobudzania 
uczciwego handlu i trwałego wzrostu gospodarczego”.

Należy korzystać z polityki rozwojowej i dialogu politycznego w sposób ukierunkowany, tak 
by umożliwić krajom rozwijającym się korzystanie z międzynarodowego handlu produktami 
rolnymi oraz stosowanie – na wzór Unii – nowoczesnych narzędzi zarządzania rynkiem. 
Sprawozdawczyni jest świadoma, że niektóre wyzwania nie mogą po prostu zostać ujęte w 
omawianym rozporządzeniu, na przykład zagadnienie wzmacniania łańcuchów dostaw UE-
AKP i łańcuchów dostaw w krajach AKP. Ponieważ systemy produkcji w państwach 
rozwijających się powstawały równolegle do systemu UE, obydwa systemy są ze sobą ściśle 
powiązane, a każdy wysiłek na rzecz wzmocnienia łańcucha dostaw UE spełznie na niczym, 
jeśli powiązania i usprawnienia, o których mowa, nie zostaną odpowiednio uwzględnione, a 
usprawnione zostaną wyłącznie wewnętrzne łańcuchy dostaw w UE. Na przykład należy 
zachęcać do korzystania z nowoczesnych narzędzi zarządzania rynkiem w krajach 
rozwijających się, w szczególności w krajach najmniej rozwiniętych; narzędzia te to np. 
większa przejrzystość, budowanie potencjału, terminowa wymiana informacji na temat norm, 
przepisy techniczne czy pomoc przy negocjacjach umów.  

Zasadnicze wyzwanie dla spójności polityki na rzecz rozwoju pojawia się wtedy, gdy interesy 
krajów rozwijających się i Europy są sprzeczne. W długoterminowej perspektywie interesy te 
mogą zostać zbliżone, a tworzenie sytuacji, w których nie ma przegranych – ułatwione. 
Dlatego też celem propozycji przedstawionych przez sprawozdawczynię nie jest podważanie 
uprawnionych celów WPR, ale wprowadzenie szeregu wybiórczych usprawnień tam gdzie są 
one konieczne z perspektywy polityki rozwojowej. 

POPRAWKI

Komisja Rozwoju 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
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Reforma powinna zapewnić 
uwzględnianie przez WPR – zgodnie z art. 
208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej – celów polityki rozwojowej, 
wraz z celami zatwierdzonymi przez ONZ i 
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inne organizacje międzynarodowe. Środki 
podejmowane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia nie powinny naruszać 
potencjału żywnościowego i 
długoterminowego bezpieczeństwa 
żywnościowego krajów rozwijających się, 
przede wszystkich krajów najmniej 
rozwiniętych, oraz powinny przyczyniać 
się do realizacji zobowiązań Unii do 
łagodzenia zmian klimatu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 208 TFUE wszystkie obszary polityki UE, które mogą wpłynąć na kraje 
rozwijające się, muszą uwzględniać cele rozwojowe. Ułatwianie rozwoju rolnictwa w krajach 
rozwijających się i zwiększanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego to główne cele 
współpracy rozwojowej UE. Polityka rolna UE wywiera skutki zewnętrzne i wpływa przede 
wszystkim na handel produktami rolnymi. Zasada spójności polityki na rzecz rozwoju wymaga 
monitorowania i – w razie potrzeby – unikania potencjalnych skutków dla lokalnych rynków 
rolnych i lokalnych producentów w krajach rozwijających się.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Produkcja i wprowadzanie do obrotu 
owoców i warzyw powinny w pełni 
uwzględniać zagadnienia ochrony 
środowiska, w tym metody uprawy, 
gospodarkę odpadami i sposób zbytu 
produktów wycofanych z rynku, w 
szczególności pod kątem ochrony jakości 
wody, zachowania różnorodności 
biologicznej i dbałości o tereny wiejskie.

(34) Produkcja i wprowadzanie do obrotu 
owoców i warzyw powinny w pełni 
uwzględniać zagadnienia ochrony 
środowiska, w tym metody uprawy, 
gospodarkę odpadami i sposób zbytu 
produktów wycofanych z rynku, w 
szczególności pod kątem ochrony jakości 
wody, zachowania różnorodności 
biologicznej i dbałości o tereny wiejskie.
Należy w sposób priorytetowy traktować 
produkty sprawiedliwego handlu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 83 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(83) Po zniesieniu systemu kwotowego 
nadal będą konieczne szczególne 
instrumenty do zapewnienia odpowiedniej 
równowagi praw i obowiązków, 
przejrzystości kształtowania się cen oraz 
sprawiedliwych warunków umownych
między przedsiębiorstwami 
cukrowniczymi a plantatorami buraków 
cukrowych, zwłaszcza z krajów 
rozwijających się. Należy zatem ustanowić 
przepisy ogólne regulujące porozumienia 
między nimi.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 94 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(94) Stworzenie jednolitego rynku wymaga 
wprowadzenia systemu wymiany 
handlowej na zewnętrznych granicach 
Unii. System ten powinien obejmować 
należności celne przywozowe oraz
powinien nadal obejmować, przez 
określony czas, refundacje wywozowe i 
powinien zasadniczo stabilizować rynek 
Unii. System wymiany handlowej 
powinien opierać się na zobowiązaniach 
podejmowanych na mocy wielostronnych 
negocjacji handlowych w ramach rundy 
urugwajskiej oraz umów dwustronnych
oraz uwzględniać cele rozwojowe Unii i 
zobowiązania wobec krajów rozwijających 
się, a także zobowiązanie do likwidacji do 
2013 r. wszelkich form refundacji 
wywozowych zawarte w deklaracji 
ministerialnej WTO z 2005 r.

Poprawka 5
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 105 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 107 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 
refundacji wywozowych z tytułu wywozu 
do państw trzecich na podstawie różnic 
między cenami w Unii Europejskiej i na 
rynku światowym, podlegające 
ograniczeniom wynikającym ze 
zobowiązań w ramach WTO, powinny 
służyć zabezpieczeniu możliwości udziału 
Unii w międzynarodowym handlu 
niektórymi produktami objętymi zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Wywozy 
objęte refundacją powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości 
i ilości. Refundacje wywozowe powinny 
zostać stopniowo zlikwidowane do 2016 r.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 109 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(109a) W celu zapewnienia spójności 
polityki na rzecz rozwoju, uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
TFUE należy delegować Komisji w 
odniesieniu do kryteriów i procedur 
przyznawania refundacji wywozowych w 
wywozie do krajów rozwijających się.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 107 preambuły.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Spójność polityki na rzecz rozwoju

Zgodnie z art. 208 TFUE w realizacji 
niniejszego rozporządzenia uwzględnione 
zostaną cele współpracy w zakresie 
rozwoju, w tym cele zatwierdzone w 
kontekście ONZ oraz innych organizacji 
międzynarodowych. Działania 
podejmowane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia nie naruszają potencjału 
żywnościowego i długoterminowego 
bezpieczeństwa żywnościowego krajów 
rozwijających się, przede wszystkich 
krajów najmniej rozwiniętych, oraz 
przyczyniają się do realizacji zobowiązań 
Unii do łagodzenia zmian klimatu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 208 TFUE wszystkie obszary polityki UE, które mogą wpłynąć na kraje 
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rozwijające się, muszą uwzględniać cele rozwojowe. Ułatwianie rozwoju rolnictwa w krajach 
rozwijających się i zwiększanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego to główne cele 
współpracy rozwojowej UE. Polityka rolna UE wywołuje skutki zewnętrzne i wpływa przede 
wszystkim na handel produktami rolnymi. Zasada spójności polityki na rzecz rozwoju wymaga 
monitorowania i - w razie potrzeby - unikania potencjalnych skutków dla lokalnych rynków 
rolnych i lokalnych producentów w krajach rozwijających się.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opracowując swoje strategie, państwa 
członkowskie sporządzają wykaz 
produktów, które pochodzą z sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz sektora bananów, 
które będą kwalifikowały się do objęcia ich 
odpowiednim programem. Wykaz ten nie 
obejmuje jednak produktów wyłączonych 
zgodnie ze środkami przyjętymi przez 
Komisję – w drodze aktów delegowanych 
– na podstawie art. 22 ust. 2 lit. a). Państwa 
członkowskie dokonują wyboru swoich 
produktów na podstawie obiektywnych 
kryteriów, które mogą obejmować 
sezonowość, dostępność produktów lub 
kwestie dotyczące środowiska. Dokonując 
wyboru, państwa członkowskie mogą 
przyznawać pierwszeństwo produktom 
pochodzącym z Unii.

3. Opracowując swoje strategie, państwa 
członkowskie sporządzają wykaz 
produktów, które pochodzą z sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz sektora bananów, 
które będą kwalifikowały się do objęcia ich 
odpowiednim programem, ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów 
sprawiedliwego handlu. Wykaz ten nie 
obejmuje jednak produktów wyłączonych 
zgodnie ze środkami przyjętymi przez 
Komisję – w drodze aktów delegowanych 
– na podstawie art. 22 ust. 2 lit. a). Państwa 
członkowskie dokonują wyboru swoich 
produktów na podstawie obiektywnych 
kryteriów, które mogą obejmować 
sezonowość, dostępność produktów lub 
kwestie dotyczące środowiska. Dokonując 
wyboru, państwa członkowskie mogą 
przyznawać pierwszeństwo produktom 
pochodzącym z Unii.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy ogólne Przepisy ogólne

Uwzględniając specyfikę handlu między 
Unią a niektórymi państwami trzecimi, 

Uwzględniając specyfikę handlu między 
Unią a niektórymi państwami trzecimi, 
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oraz szczególne cechy niektórych 
produktów rolnych, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych określających 
warunki, na podstawie których uznaje się, 
że produkty przywożone wykazują 
równoważny poziom zgodności z 
wymogami Unii dotyczącymi norm 
handlowych, oraz warunki, które 
umożliwiają odstępstwo od art. 58, jak 
również do określania przepisów 
dotyczących stosowania norm handlowych 
w odniesieniu do produktów wywożonych 
z Unii.

oraz szczególne cechy niektórych 
produktów rolnych, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych określających 
warunki, na podstawie których uznaje się, 
że produkty przywożone wykazują 
równoważny poziom zgodności z 
wymogami Unii dotyczącymi norm 
handlowych, oraz warunki, które 
umożliwiają odstępstwo od art. 58, jak 
również do określania przepisów 
dotyczących stosowania norm handlowych 
w odniesieniu do produktów wywożonych 
z Unii. Zgodnie z celami UE na rzecz 
rozwoju i zobowiązaniami 
międzynarodowymi należy przykładać 
szczególną uwagę do znoszenia 
niepotrzebnych barier dla wywozu z 
krajów rozwijających się oraz w 
odpowiednim terminie informować te 
kraje o dotyczących je zmianach.

Uzasadnienie

Artykuł ten powinien w większym stopniu odzwierciedlać zobowiązania UE wynikające z 
porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu, które stanowi, że państwa-
sygnatariusze dokładają starań, by przepisy techniczne i procedury oceny zgodności nie 
stanowiły niepotrzebnych barier dla wywozu z krajów rozwijających się.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy ogólne Przepisy ogólne
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 

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 
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przedmiotowymi rynkami, a w 
szczególności w celu monitorowania 
handlu przedmiotowymi produktami.

przedmiotowymi rynkami, a w 
szczególności w celu monitorowania 
handlu przedmiotowymi produktami, a 
także − w razie konieczności − 
monitorowania handlu z państwami 
rozwijającymi się i zapewnienia spójności 
z celami UE na rzecz rozwoju.

Uzasadnienie

Z pozwoleń na wywóz można korzystać w celu monitorowania i ewentualnie regulowania 
handlu produktami wrażliwymi, tak aby zapobiegać niekorzystnym skutkom dla wschodzącego 
sektora rolnego w państwach rozwijających się. Należy unikać jednostronnych ograniczeń 
wywozowych poprzez ścisłą współpracę z rządami danego kraju partnerskiego.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu zapewnienia spójności polityki 
na rzecz rozwoju refundacje wywozowe 
nie są przyznawane przy wywozie do 
krajów rozwijających się, jeżeli istnieje 
ryzyko, że wywóz danych produktów 
szkodziłby lokalnym producentom. 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 160 niniejszego 
rozporządzenia w celu określenia 
warunków i procedur przyznawania 
refundacji wywozowych w wywozie do 
krajów rozwijających się.

Uzasadnienie

W okresie przejściowym, kiedy będzie można stosować refundacje wywozowe, Komisja 
powinna określić kryteria i procedury przyznawania refundacji wywozowych w wywozie do 
krajów rozwijających się, w szczególności do krajów najmniej rozwiniętych, co zapewni 
zgodność wywozu z celami UE na rzecz rozwoju. Przede wszystkim należy unikać refundacji 
wywozowych w wywozie, który może szkodzić lokalnym producentom w krajach rozwijających 
się.

Poprawka 13
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 157 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania niniejszego 
rozporządzenia, monitorowania, analiz i 
zarządzania rynkiem produktów rolnych, 
zapewnienia przejrzystości rynku, 
prawidłowego funkcjonowania środków 
WPR, kontroli różnego szczebla, 
monitorowania, oceny i audytu środków 
WPR, wdrażania umów 
międzynarodowych obejmującego wymogi 
w zakresie przekazywania informacji w 
ramach przedmiotowych umów, Komisja 
może – zgodnie z procedurą, o której 
mowa w ust. 2 – przyjąć niezbędne środki 
w zakresie przekazywania informacji przez 
podmioty gospodarcze, państwa 
członkowskie lub państwa trzecie. Komisja 
uwzględnia przy tym potrzeby w zakresie 
danych oraz synergie między 
potencjalnymi źródłami danych.

Do celów stosowania niniejszego 
rozporządzenia, monitorowania, analiz i 
zarządzania rynkiem produktów rolnych, 
zapewnienia przejrzystości rynku, 
prawidłowego funkcjonowania środków 
WPR, kontroli różnego szczebla, 
monitorowania, oceny i audytu środków 
WPR, wdrażania umów 
międzynarodowych i spójności polityki na 
rzecz rozwoju obejmującego wymogi w 
zakresie przekazywania informacji w 
ramach przedmiotowych umów, Komisja 
może – zgodnie z procedurą, o której 
mowa w ust. 2 – przyjąć niezbędne środki 
w zakresie przekazywania informacji przez 
podmioty gospodarcze, państwa 
członkowskie lub państwa trzecie. Komisja 
uwzględnia przy tym potrzeby w zakresie 
danych oraz synergie między 
potencjalnymi źródłami danych, 
uwzględniając również dane z krajów 
trzecich.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 159 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) programów związanych z rolnictwem 
w ramach instrumentu finansowania
współpracy na rzecz rozwoju.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VI – artykuł 165 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Artykuły 133-141 mają zastosowanie 
do dnia 31 grudnia 2016 r.
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