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Poprawka 49
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Uzasadnienie

Podstawa prawna rozporządzenia powinna objąć art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, który dotyczy w szczególności regionów najbardziej oddalonych Unii 
Europejskiej.

Poprawka 50
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zapewnić lepszą realizację celów 
systemu na rzecz regionów najbardziej 
oddalonych Unii Europejskiej, programy 
POSEI muszą obejmować środki 
zapewniające zaopatrzenie w produkty 
rolne oraz ochronę i rozwój lokalnej 
produkcji rolnej. Należy zbliżyć poziom 
programowania do poziomu 
przedmiotowych regionów oraz 
usystematyzować w stosunkach między 
Komisją a państwami członkowskimi 
podejście oparte na partnerstwie.

(4) Aby zapewnić lepszą realizację celów 
systemu na rzecz regionów najbardziej 
oddalonych Unii Europejskiej, programy 
POSEI muszą obejmować środki 
zapewniające zaopatrzenie w produkty 
rolne oraz ochronę i rozwój wysokiej 
jakości lokalnej produkcji rolnej, przy 
uwzględnieniu nadrzędnych czynników 
związanych ze zmianą klimatu. Należy 
zbliżyć poziom programowania do 
poziomu przedmiotowych regionów oraz 
usystematyzować w stosunkach między 
Komisją a państwami członkowskimi 
podejście oparte na partnerstwie.
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Or. fr

Poprawka 51
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zapewnić lepszą realizację celów 
systemu na rzecz regionów najbardziej 
oddalonych Unii Europejskiej, programy 
POSEI muszą obejmować środki 
zapewniające zaopatrzenie w produkty 
rolne oraz ochronę i rozwój lokalnej 
produkcji rolnej. Należy zbliżyć poziom 
programowania do poziomu 
przedmiotowych regionów oraz 
usystematyzować w stosunkach między 
Komisją a państwami członkowskimi 
podejście oparte na partnerstwie.

(4) Aby zapewnić lepszą realizację celów 
systemu na rzecz regionów najbardziej 
oddalonych Unii Europejskiej, programy 
POSEI muszą obejmować środki 
zapewniające zaopatrzenie w produkty 
rolne oraz ochronę i rozwój lokalnej 
produkcji rolnej. Należy zbliżyć poziom 
programowania do poziomu 
przedmiotowych regionów oraz 
usystematyzować w stosunkach między 
Komisją, państwami członkowskimi i 
władzami lokalnymi podejście oparte na 
partnerstwie.

Or. fr

Poprawka 52
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 53
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby nie utrudniać realizacji celów 
wspieranych w ramach programów 
POSEI, Komisja powinna przeprowadzić 
oceny wpływu w przypadku każdego 
negocjowanego międzynarodowego 
porozumienia handlowego, które może 
zagrażać dziedzinom rolnictwa 
wspieranym w ramach programów 
POSEI.

Or. fr

Poprawka 54
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zagwarantowania zaopatrzenia 
regionów najbardziej oddalonych w 
podstawowe produkty rolne i złagodzenia 
dodatkowych kosztów wynikających z 
najbardziej oddalonego położenia należy 
wprowadzić szczególny system dostaw. 
Szczególne położenie geograficzne 
regionów najbardziej oddalonych w 
stosunku do źródeł zaopatrzenia w 
podstawowe produkty przeznaczone do 

(6) Bez szkody dla produkcji lokalnej i jej 
rozwoju, należy wprowadzić szczególny 
system dostaw w celu zagwarantowania 
zaopatrzenia regionów najbardziej 
oddalonych w podstawowe produkty rolne 
i złagodzenia dodatkowych kosztów 
wynikających z najbardziej oddalonego 
położenia. Szczególne położenie 
geograficzne regionów najbardziej 
oddalonych w stosunku do źródeł 
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spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa, 
lub stanowiące środki produkcji rolnej 
powoduje dodatkowe koszty ich transportu 
do tych regionów. Ponadto inne 
obiektywne czynniki wynikające z ich
oddalenia, a w szczególności 
wyspiarskiego charakteru i małych 
powierzchni użytków rolnych, stanowią 
dodatkowe utrudnienia dla podmiotów 
gospodarczych i producentów z regionów 
najbardziej oddalonych, ograniczając 
poważnie ich działalność. Ograniczenia te 
można złagodzić poprzez obniżenie cen 
wspomnianych podstawowych produktów.

zaopatrzenia w podstawowe produkty 
przeznaczone do spożycia przez ludzi lub
do przetwórstwa, lub stanowiące środki 
produkcji rolnej powoduje dodatkowe 
koszty ich transportu do tych regionów. 
Ponadto inne obiektywne czynniki 
wynikające z ich oddalenia, a w 
szczególności wyspiarskiego charakteru i 
małych powierzchni użytków rolnych, 
stanowią dodatkowe utrudnienia dla 
podmiotów gospodarczych i producentów 
z regionów najbardziej oddalonych, 
ograniczając poważnie ich działalność. 
Ograniczenia te można złagodzić poprzez 
obniżenie cen wspomnianych 
podstawowych produktów.

Or. fr

Poprawka 55
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Aby skutecznie zrealizować cel 
polegający na obniżeniu cen w regionach 
najbardziej oddalonych poprzez 
złagodzenie dodatkowych kosztów 
wynikających z najbardziej oddalonego 
położenia i umożliwić zaopatrzenie tych 
obszarów w produkty niezbędne w życiu 
codziennym ich mieszkańców, należy 
przyznać pomoc na rzecz dostaw 
produktów unijnych do tych regionów 
najbardziej oddalonych. Pomoc ta powinna 
uwzględniać dodatkowe koszty transportu 
do regionów najbardziej oddalonych oraz 
ceny stosowane przy wywozie do państw 
trzecich, a w przypadku środków produkcji 
rolnej lub produktów przeznaczonych dla 
przetwórstwa – inne dodatkowe koszty 
wynikające z najbardziej oddalonego 
położenia, w szczególności z 
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wyspiarskiego charakteru i małej 
powierzchni.

wyspiarskiego charakteru i małej 
powierzchni.

Or. fr

Poprawka 56
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 57
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 58
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Wsparcie tradycyjnych dziedzin 
rolnictwa jest tym bardziej konieczne, że 
pozwala na utrzymanie konkurencyjności 
tych dziedzin na rynku europejskim w 
obliczu konkurencji krajów trzecich, a 
także że z krajami Ameryki Łacińskiej i w 
ramach WTO podpisano niedawno nowe 
porozumienia handlowe, które utrudniają 
sytuację niektórych z tych dziedzin. 
Niemniej państwa członkowskie powinny 
również zadbać o dywersyfikację 
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działalności rolniczej w regionach 
najbardziej oddalonych.

Or. es

Poprawka 59
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Wsparcie tradycyjnych dziedzin 
rolnictwa jest tym bardziej istotne, że 
pozwala na utrzymanie jakości produktów 
i ich konkurencyjności na rynku unijnym 
w obliczu konkurencji krajów Ameryki 
Łacińskiej i AKP, a także że niedawno w 
ramach WTO oraz z krajami Ameryki 
Łacińskiej podpisano nowe porozumienia 
handlowe, które utrudniają sytuację tych 
dziedzin. Komisja powinna jednak czuwać 
na tym, by wsparcie przyznane dziedzinom 
uważanym za tradycyjne (banany i trzcina 
cukrowa) nie zagrażało rozwojowi 
wszystkich innych dziedzin, które mają 
służyć dywersyfikacji produkcji zwierzęcej 
i roślinnej.

Or. fr

Poprawka 60
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W związku z tym, że ryż jest 
podstawowym elementem żywienia na 
Reunion, gdzie nie produkuje się jego 
wystarczających ilości, aby zaspokoić 

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej
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miejscowe zapotrzebowanie, należy 
utrzymać zwolnienia z wszelkich ceł 
przywozowych na ten produkt na Reunion.

Or. fr

Poprawka 61
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Należy zachęcać producentów rolnych 
z regionów peryferyjnych, by dostarczali 
produktów wysokiej jakości i wspomagać 
wprowadzanie tych produktów do obrotu. 
W tym celu przydatne może być 
stosowanie znaku graficznego 
ustanowionego przez Unię. Należy 
zachęcać do stosowania znaków jakości, 
takich jak odpowiednie oznakowania i 
chronione nazwy pochodzenia celem 
wyeksponowania produktów 
pochodzących z regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. fr

Poprawka 62
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Należy zachęcać producentów rolnych 
z regionów najbardziej oddalonych do 
dostarczania produktów wysokiej jakości i 
wspomagać wprowadzanie tych produktów 
do obrotu. W tym celu przydatne może być 
stosowanie znaku graficznego 
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ustanowionego przez Unię. ustanowionego przez Unię. Należy również 
zachęcać do wprowadzania chronionych i 
kontrolowanych nazw pochodzenia i 
ułatwiać je, aby podnieść prestiż 
produktów pochodzących z regionów 
najbardziej oddalonych.

Or. ro

Poprawka 63
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 64
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Uprawy rolne w regionach najbardziej 
oddalonych są pod względem 
fitosanitarnym narażone na szczególne 
trudności wynikające z warunków 
klimatycznych oraz stosowania tam 
dotychczas niewystarczającej ilości 
środków zwalczania chorób roślin. W 
związku z tym należy wdrożyć programy 
zwalczania organizmów szkodliwych, z 

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

programy badawcze i szkoleniowe w tym 
zakresie, z wykorzystaniem m.in. 
zrównoważonych metod biologicznych, 
oraz określić udział finansowy Unii w 
realizacji tych programów.

Or. fr

Poprawka 65
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Utrzymanie winnic, stanowiących 
najbardziej rozpowszechnioną uprawę w 
regionach Madery i Wysp Kanaryjskich 
oraz mających bardzo duże znaczenie dla 
regionu Azorów, jest konieczne ze 
względów gospodarczych i 
środowiskowych. W celu zapewnienia 
większego wsparcia tamtejszej produkcji 
regiony te nie powinny podlegać ani 
dopłatom za zaprzestanie produkcji, ani 
mechanizmom rynkowym przewidzianym 
w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007, z 
wyjątkiem destylacji interwencyjnej na 
Wyspach Kanaryjskich, której stosowanie 
powinno być możliwe w przypadku 
wyjątkowego zakłócenia rynku w wyniku 
problemów związanych z jakością. 
Problemy techniczne i społeczno-
gospodarcze uniemożliwiły kompletne i 
terminowe przekształcenie obszarów 
winnic na Maderze i Azorach obsadzonych 
hybrydowymi szczepami winorośli 
zabronionymi rozporządzeniem (WE) nr 
1234/2007. Wino produkowane przez te 
winnice przeznaczone jest wyłącznie do 
tradycyjnego spożycia lokalnego.

(28) Utrzymanie winnic, stanowiących 
najbardziej rozpowszechnioną uprawę na 
Maderze i Wyspach Kanaryjskich oraz 
mających również duże znaczenie dla 
Azorów, jest imperatywem gospodarczym, 
społecznym i ekologicznym. W celu 
zapewnienia większego wsparcia 
tamtejszej produkcji regiony te nie 
powinny podlegać ani dopłatom za 
zaprzestanie produkcji, ani mechanizmom 
rynkowym przewidzianym w 
rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007, z 
wyjątkiem destylacji interwencyjnej na 
Wyspach Kanaryjskich, której stosowanie 
powinno być możliwe w przypadku 
wyjątkowego zakłócenia rynku w wyniku 
problemów związanych z jakością. 
Problemy techniczne i społeczno-
gospodarcze uniemożliwiły kompletne i 
terminowe przekształcenie obszarów 
winnic na Maderze i Azorach obsadzonych 
hybrydowymi szczepami winorośli 
zabronionymi rozporządzeniem (WE) nr 
1234/2007. Wino produkowane przez te 
winnice przeznaczone jest wyłącznie do 
tradycyjnego spożycia lokalnego.

Or. fr
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Poprawka 66
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(30) Wsparcie na rzecz produkcji mleka 
krowiego na Maderze i na Reunion okazało 
się niewystarczające do utrzymania 
równowagi między zaopatrzeniem 
wewnętrznym i zewnętrznym, szczególnie 
ze względu na poważne problemy 
strukturalne, z którymi boryka się ten 
sektor, i na jego niską zdolność 
pozytywnego reagowania na nowe warunki 
gospodarcze. W konsekwencji należy 
utrzymać zezwolenie na produkcję 
rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w 
proszku pochodzącego z Unii w celu 
osiągnięcia większego stopnia 
zaspokojenia potrzeb wynikających z 
konsumpcji lokalnej, nie zapominając o 
konieczności zapewnienia przyszłości 
rozwoju tego sektora. W celu zapewnienia 
właściwego informowania konsumenta 
należy nałożyć obowiązek wskazywania 
metody produkcji rekonstytuowanego 
mleka UHT z mleka w proszku oraz 
procentową zawartość mleka świeżego. 
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację 
sektora mleczarskiego na Martynice i na 
Gwadelupie, przepis ten powinien być 
stosowany dopiero po wykazaniu przez 
zainteresowane państwo członkowskie, że 
będzie on korzystny dla tych obszarów.

Or. fr

Poprawka 67
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(30) Wsparcie na rzecz produkcji mleka 
krowiego na Maderze i na Reunion okazało 
się niewystarczające dla utrzymania 
równowagi między zaopatrzeniem 
miejscowym i z zewnątrz – zwłaszcza ze 
względu na poważne problemy 
strukturalne, z którymi boryka się ten 
sektor. W konsekwencji należy utrzymać 
zezwolenie na produkcję 
rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w 
proszku pochodzącego z Unii w celu 
osiągnięcia większego stopnia 
zaspokojenia potrzeb wynikających z 
konsumpcji lokalnej, o ile środek ten nie 
zakłóca odbioru i rynku zbytu lokalnie 
produkowanego mleka ani wysiłków na 
rzecz rozwijania tej produkcji i pod 
warunkiem dążenia do 
średnioterminowego celu, jakim dla 
Reunion jest samowystarczalność w 
zakresie produkcji mleka. W celu 
zapewnienia właściwego informowania 
konsumenta należy nałożyć obowiązek 
wskazywania na etykiecie towarzyszącej 
produktowi przy sprzedaży metody 
produkcji rekonstytuowanego mleka UHT 
z mleka w proszku.

Or. fr

Poprawka 68
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Wprowadzenie w życie niniejszego 
rozporządzenia nie powinno powodować 
uszczerbku dla poziomu szczególnego 
wsparcia, z którego dotychczas korzystały 
regiony najbardziej oddalone. Dlatego, w 

(35) Aby zagwarantować osiągnięcie 
celów niniejszego rozporządzenia, a 
zwłaszcza konieczne utrzymanie i 
rozwijanie działalności rolniczej regionów
najbardziej oddalonych, należy dokonać 
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celu wdrożenia właściwych środków, 
państwa członkowskie powinny 
dysponować kwotami odpowiadającymi
wsparciu, które już zostało przyznane 
przez Unię na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 247/2006.

przeglądu kwot odpowiadających
wsparciu, które już zostało przyznane 
przez Unię regionom najbardziej 
oddalonym na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 247/2006.

Or. es

Poprawka 69
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 70
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie określa 
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa w 
celu zaradzenia trudnościom 

Niniejsze rozporządzenie określa 
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa w 
celu zaradzenia trudnościom 
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spowodowanym najbardziej oddalonym 
położeniem, w tym oddaleniem, 
wyspiarskim charakterem, małą 
powierzchnią, ukształtowaniem terenu, 
trudnym klimatem i zależnością 
gospodarczą związaną z niewielką liczbą 
produktów, w regionach Unii, o których 
mowa w art. 349 Traktatu, dalej zwanych 
„regionami najbardziej oddalonymi”.

spowodowanym najbardziej oddalonym 
położeniem, w tym oddaleniem, 
wyspiarskim charakterem, małą 
powierzchnią, ukształtowaniem terenu, 
trudnym klimatem, nieuniknionym 
nasilaniem się skutków zmiany klimatu i 
zależnością gospodarczą związaną z 
niewielką liczbą produktów, w regionach 
Unii, o których mowa w art. 349 Traktatu, 
dalej zwanych „regionami najbardziej 
oddalonymi”.

Or. fr

Poprawka 71
Catherine Grèze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienia zaopatrzenia regionów 
najbardziej oddalonych w podstawowe 
produkty przeznaczone do spożycia przez 
ludzi lub do przetwórstwa i stanowiących 
środki produkcji rolnej przez łagodzenie 
dodatkowych kosztów związanych z 
najbardziej oddalonym położeniem;

a) zapewnienia zaopatrzenia regionów 
najbardziej oddalonych w podstawowe 
produkty przeznaczone do spożycia przez 
ludzi lub do przetwórstwa i stanowiących 
środki produkcji rolnej przez łagodzenie 
dodatkowych kosztów związanych z 
najbardziej oddalonym położeniem, bez 
szkody dla produkcji lokalnej i jej 
rozwoju;

Or. fr

Poprawka 72
Catherine Grèze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymania i rozwijania działalności 
rolniczej regionów najbardziej oddalonych, 

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

oddalonych, w tym produkcji, 
przetwórstwa i wprowadzania do obrotu 
wysokiej jakości produktów lokalnych 
celem ostatecznego osiągnięcia 
samowystarczalności żywnościowej na 
tych obszarach i uniknięcia 
niepotrzebnego transportu towarów.

Or. fr

Poprawka 73
Rosa Estaràs Ferragut

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) utrzymania, rozwijania i dywersyfikacji, 
na ile to możliwe, działalności rolniczej 
regionów najbardziej oddalonych, w tym 
produkcji, przetwórstwa i wprowadzania 
do obrotu produktów lokalnych, przy 
zagwarantowaniu odpowiednich 
dochodów producentom.

Or. es

Poprawka 74
Patrice Tirolien

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 75
Catherine Grèze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) sprzyjania badaniom i innowacji, 
m.in. by umożliwić powstanie 
zrównoważonej produkcji rolnej o 
wysokiej wartości dodanej;

Or. fr

Poprawka 76
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczególne środki na rzecz lokalnej 
produkcji rolnej przewidziane w rozdziale 
IV.

b) szczególne środki na rzecz 
zrównoważonej lokalnej produkcji rolnej 
przewidziane w rozdziale IV.

Or. fr

Poprawka 77
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) szczególne środki na rzecz lokalnej 
produkcji rolnej przewidziane w rozdziale 
IV.

b) szczególne środki na rzecz lokalnej 
produkcji rolnej określone w rozdziale IV.

Or. fr
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Poprawka 78
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) środki umożliwiające realizację 
programów badawczych i innowacyjnych 
celem stworzenia zrównoważonego 
rolnictwa o wysokiej wartości dodanej;

Or. fr

Poprawka 79
Catherine Grèze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przed przedstawieniem projektów 
programów POSEI do zatwierdzenia przez 
Komisję, na właściwym szczeblu 
geograficznym przeprowadza się w 
związku z nimi konsultacje z władzami, 
właściwymi władzami jednostek 
lokalnych, właściwymi organizacjami oraz 
zainteresowanymi organizacjami 
przedstawicielskimi lub branżowymi.

Or. fr

Poprawka 80
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)



PE462.855v01-00 20/34 AM\864566PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wsparcie na rzecz projektów 
badawczych, środki wspierające projekty 
badawcze lub środki podlegające 
finansowaniu unijnemu na mocy decyzji 
Rady 2009/470/WE9;

skreślona

__________________
Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

Or. fr

Poprawka 81
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustalenia poczynione w celu 
skutecznego i odpowiedniego wdrażania 
programów, m.in. w zakresie 
informowania, monitorowania i oceny, 
oraz określenie wskaźników ilościowych 
służących do oceny;

c) ustalenia poczynione w celu 
skutecznego i odpowiedniego wdrażania 
programów, m.in. w zakresie 
informowania, monitorowania i oceny, 
oraz określenie wskaźników ilościowych 
służących do oceny; oprócz innych 
środków ustalenia te będą obejmować 
ustanowienie komitetu monitorującego i 
oceniającego środki wsparcia na rzecz 
produkcji lokalnej;

Or. es

Poprawka 82
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zależności od rocznej oceny realizacji 
środków zawartych w programach POSEI 

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

państwa członkowskie po konsultacji z 
władzami lokalnymi mogą przedstawić 
Komisji wnioski dotyczące zmian w 
ramach przyznanych środków, o których 
mowa w art. 29 ust. 2 i 3, w celu lepszego 
dostosowania ich do wymogów regionów 
najbardziej oddalonych i do proponowanej 
strategii. Komisja przyjmuje jednolite 
zasady przedstawiania wniosków 
dotyczących zmian programu w drodze 
aktu wykonawczego.

Or. fr

Poprawka 83
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie przyznaje się żadnej pomocy na 
zaopatrzenie w produkty, które zostały już 
objęte korzyściami z tytułu szczególnego 
systemu dostaw w innym regionie 
najbardziej oddalonym.

3. Nie przyznaje się żadnej pomocy na 
zaopatrzenie w produkty, które zostały już 
objęte korzyściami z tytułu szczególnego 
systemu dostaw w innym regionie 
najbardziej oddalonym, zgodnie z art. 12 
dotyczącym przeniesienia korzyści.

Or. fr

Poprawka 84
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepływy wymiany handlowej z 
pozostałymi częściami Unii;

b) przepływy wymiany handlowej z 
pozostałymi częściami Unii i skutki dla 
zmiany klimatu;

Or. fr
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Poprawka 85
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w stosownych przypadkach konieczność 
nieograniczania możliwości rozwoju 
produkcji lokalnej.

d) konieczność nieograniczania możliwości 
rozwoju produkcji lokalnej, szczególnie 
poprzez staranną ocenę skutków, jakie 
wywołuje przyznanie pomocy na 
zaopatrzenie dla innych produktów 
lokalnych oraz dla ich możliwości 
rozwoju.

Or. fr

Poprawka 86
Patrice Tirolien

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) są wywożone do państw trzecich lub 
wysyłane do pozostałych części Unii w 
granicach limitów ilościowych 
odpowiadających średnim ilościom
wysyłek i wywozu. Komisja określa te 
ilości w drodze aktu wykonawczego w 
oparciu o reprezentatywne dane 
obejmujące okres co najwyżej pięciu lat 
poprzedzających bieżący rok;

Or. fr

Poprawka 87
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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

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

a) są wywożone do państw trzecich lub 
wysyłane do pozostałych części Unii w 
granicach limitów ilościowych 
określonych przez Komisję w drodze aktu 
wykonawczego w oparciu o średnie ilości 
w ramach wysyłek lub wywozu w ciągu 
trzech lat poprzedzających bieżący rok, 
przy uwzględnieniu minimalnego progu 
odpowiadającego średniej wysyłek lub 
wywozu w latach 1989, 1990 i 1991. Ilości 
te określa Komisja w drodze aktu 
wykonawczego w oparciu o średnie ilości 
w ramach wysyłek lub wywozu w latach 
1989, 1990 i 1991;

Or. pt

Uzasadnienie

Ilości wysyłane lub wywożone do pozostałych części UE powinny odzwierciedlać rozwój 
rynku, przy czym odniesienie do średniej z trzech lat poprzedzających bieżący rok powinno 
przyczynić się do określenia tych ilości.

Poprawka 88
Luís Paulo Alves

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt
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Poprawka 89
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) są wywożone do państw trzecich w 
ramach handlu regionalnego z 
zachowaniem miejsc przeznaczenia i przy 
spełnieniu warunków określonych przez 
Komisję w drodze aktu wykonawczego;

b) są wywożone do państw trzecich w 
ramach handlu regionalnego;

Or. pt

Uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję Europejską w znacznym stopniu ogranicza rozwój sektora 
rolno-przemysłowego w regionach najbardziej oddalonych, narzucając nieaktualne ilości i 
miejsca przeznaczenia eksportu, które w niczym nie odzwierciedlają obecnej sytuacji.

Poprawka 90
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) są wysyłane z Azorów na Maderę i 
odwrotnie;

skreślona

Or. pt

Poprawka 91
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) są wysyłane między regionami 
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Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich;

Or. pt

Poprawka 92
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) są wysyłane z Madery na Wyspy 
Kanaryjskie i odwrotnie;

skreślona

Or. pt

Poprawka 93
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję Europejską w znacznym stopniu ogranicza rozwój sektora 
rolno-przemysłowego w regionach najbardziej oddalonych, narzucając nieaktualne ilości i 
miejsca przeznaczenia eksportu, które w niczym nie odzwierciedlają obecnej sytuacji.
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Poprawka 94
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Część programu poświęcona środkom na 
rzecz lokalnej produkcji rolnej zawiera co 
najmniej następujące elementy:

2. Części programu poświęcone środkom 
na rzecz lokalnej produkcji rolnej 
zawierają co najmniej następujące 
elementy:

Or. fr

Poprawka 95
Catherine Grèze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis proponowanej strategii, przyjęte 
priorytety, cele ogólne i operacyjne w 
ujęciu ilościowym, jak również ocenę 
spodziewanych skutków gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych, m.in. w 
dziedzinie zatrudnienia;

b) opis proponowanej strategii, przyjęte 
priorytety, cele ogólne i operacyjne w 
ujęciu ilościowym, jak również ocenę 
spodziewanych skutków gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych, m.in. w 
dziedzinie zatrudnienia, jakości produktów 
lokalnych i pozytywnego oddziaływania 
środków na zmianę klimatu;

Or. fr

Poprawka 96
Rosa Estaràs Ferragut

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) warunki przyznawania pomocy oraz 
przedmiotowe produkty i ilości;

skreślona
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Or. es

Poprawka 97
Rosa Estaràs Ferragut

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 98
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) maksymalny pułap. skreślona

Or. es

Poprawka 99
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Po zatwierdzeniu projektu państwa 
członkowskie mogą wystawić 
beneficjentom stosowne poświadczenie w 
celu ułatwienia im otrzymania 
prefinansowania.
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Or. fr

Poprawka 100
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niezależnie od art. 39 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 
maksymalne kwoty roczne kwalifikowalne 
z tytułu pomocy unijnej, przewidziane w 
załączniku I do wspomnianego 
rozporządzenia, mogą zostać zwiększone 
nawet o 100 % z przeznaczeniem na 
ochronę jezior na Azorach oraz 
zachowanie krajobrazu i tradycyjnych cech 
gruntów rolnych, w szczególności 
kamiennych murów podtrzymujących 
tarasy na Maderze.

1. Niezależnie od art. 39 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 
maksymalne kwoty roczne kwalifikowalne 
z tytułu pomocy unijnej, przewidziane w 
załączniku I do wspomnianego 
rozporządzenia, mogą zostać zwiększone 
nawet o 100 % z przeznaczeniem na 
ochronę jezior na Azorach oraz 
zachowanie krajobrazu i tradycyjnych cech 
gruntów rolnych, w szczególności 
kamiennych murów podtrzymujących 
tarasy na Maderze i Wyspach 
Kanaryjskich.

Or. es

Poprawka 101
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wkład EFRROW w programy na rzecz 
regionów najbardziej oddalonych może 
sięgnąć 85% w przypadku każdej z osi 
ustanowionych na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005.

Or. es
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Poprawka 102
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 114 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
produkcja rekonstytuowanego mleka UHT 
z mleka w proszku pochodzącego z Unii na 
Maderze i we francuskim departamencie 
zamorskim Reunion jest dozwolona w 
granicach wyznaczonych przez popyt 
wśród lokalnych konsumentów, o ile 
środek ten nie zakłóca odbioru i rynku 
zbytu lokalnie produkowanego mleka. 
Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie 
do konsumpcji lokalnej.

Na zasadzie odstępstwa od art. 114 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
produkcja rekonstytuowanego mleka UHT 
z mleka w proszku pochodzącego z Unii na 
Maderze i we francuskim departamencie 
zamorskim Reunion jest dozwolona w 
granicach wyznaczonych przez popyt 
wśród lokalnych konsumentów, o ile 
środek ten nie zakłóca odbioru i rynku 
zbytu lokalnie produkowanego mleka. 
Jeżeli państwo członkowskie wykaże 
korzyści płynące z takiego środka dla 
francuskich departamentów zamorskich 
Martyniki i Gwadelupy, Komisja, zgodnie 
z art. 33, jest w stosownym przypadku 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych celem rozszerzenia tego 
środka na wyżej wymienione 
departamenty. Produkt ten jest 
przeznaczony wyłącznie do konsumpcji 
lokalnej.

Or. fr

Poprawka 103
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W każdym roku budżetowym Unia 
finansuje środki przewidziane w 
rozdziałach III i IV, które powinny objąć 
rzeczywisty wzrost o 20% w ramach 
uzgodnień w sprawie dostaw uznawany za 
niezbędny w przypadku Portugalii i 
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Francji.

Or. pt

Poprawka 104
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przydział finansowy przewidziany dla 
francuskich departamentów zamorskich 
ulega proporcjonalnemu zwiększeniu w 
chwili, gdy francuski departament 
zamorski Majotta stanie się unijnym 
regionem najbardziej oddalonym.

Or. fr

Poprawka 105
Elie Hoarau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia i sprawozdania Powiadomienia, sprawozdania i oceny 
wpływu

Or. fr

Poprawka 106
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Corocznie w terminie do dnia 31 lipca
państwa członkowskie przekazują Komisji 
sprawozdanie za rok poprzedni dotyczące 
realizacji środków przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu.

2. Corocznie do dnia 30 września państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
sprawozdanie za rok poprzedni dotyczące 
realizacji środków przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. pt

Poprawka 107
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Corocznie w terminie do dnia 31 lipca
państwa członkowskie przekazują Komisji 
sprawozdanie za rok poprzedni dotyczące 
realizacji środków przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu.

2. Corocznie do dnia 31 sierpnia państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
sprawozdanie za rok poprzedni dotyczące 
realizacji środków przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy przedłużyć termin, biorąc pod uwagę fakt, iż właściwe jednostki krajowe otrzymują 
wiele danych potrzebnych do sprawozdania dopiero w lipcu, co wpływa na ukończenie 
sprawozdania w odpowiednim czasie.

Poprawka 108
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie do dnia 30 czerwca 2015 r., 
a następnie co pięć lat Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie ogólne ukazujące skutki 

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

działań, w tym w sektorze bananów i 
mleka, zrealizowanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia i uzupełnione 
w razie potrzeby odpowiednimi 
wnioskami.

Or. pt

Poprawka 109
Elie Hoarau

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
negocjacji handlowych pomiędzy z jednej 
strony Unią Europejską, a z drugiej strony 
krajami trzecimi, organizacjami 
regionalnymi lub międzynarodowymi, 
Komisja przeprowadza oceny wpływu 
dotyczące rodzajów produkcji rolnej 
wspieranych w ramach programu POSEI 
mogących podlegać negocjacji. Komisja 
przy sporządzaniu tych ocen wpływu 
stosuje kryteria określone przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych.

Or. fr

Poprawka 110
Luís Paulo Alves

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Gdyby weszły w życie międzynarodowe 
umowy o handlu lub nastąpiły znaczące 
zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej, 
należy przeprowadzić badania wpływu na 
rolnictwo regionów najbardziej 
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oddalonych, a w szczególności na ich 
główne typy produkcji.

Or. pt

Poprawka 111
Luís Paulo Alves

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W wyniku badań wpływu, o których 
mowa w ust. 3a, i gdyby zaszła taka 
konieczność, należy zaproponować 
zmiany mające na celu skuteczniejsze 
dostosowanie rolnictwa regionów 
najbardziej oddalonych do nowych 
warunków.

Or. pt

Poprawka 112
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31a
Późniejsze zmiany

Najpóźniej w terminie trzech lat od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, Komisja przedstawia 
nowe wnioski, szczególnie o charakterze 
finansowym, mające na celu 
uwzględnienie zmiany statusu terytorium 
Majotty na status regionu najbardziej 
oddalonego oraz nowych dziedzin 
służących dywersyfikacji.
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Or. fr


