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Poprawka 1
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) mając na uwadze, że propozycje 
Komisji muszą zapewniać reformę 
wspólnej polityki rolnej, która jest 
niezbędna dla zachowania europejskiego 
rolnictwa i obszarów wiejskich;

Or. pt

Poprawka 2
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) mając na uwadze, że Komisja musi 
rozważyć regulację rynków w początkowej 
fazie, która to regulacja będzie 
uwzględniała wkład działalności rolniczej 
w poszczególnych regionach UE;

Or. pt

Poprawka 3
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) mając na uwadze, że sprawa 
kluczową jest przywrócenie równowagi sił 
w łańcuchu dostaw żywności dla 
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umocnienia pozycji producentów;

Or. pt

Poprawka 4
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1d) mając na uwadze, że polityka 
handlowa UE musi uwzględniać 
działalność rolniczą różnych regionów 
Unii;

Or. pt

Poprawka 5
Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Szczególnie ważne jest to, aby Komisja 
podczas prac przygotowawczych
prowadziła odpowiednie konsultacje, w 
tym na szczeblu ekspertów. W procesie 
przygotowywania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja powinna 
zagwarantować równoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(2) Szczególnie ważne jest to, aby Komisja 
prowadziła odpowiednie konsultacje na 
wszystkich etapach prac 
przygotowawczych, wdrażania, nadzoru i 
oceny, w tym na szczeblu ekspertów.
Należy utrzymać udział obywateli szczeblu 
lokalnym, regionalnym, krajowym i 
europejskim. W procesie 
przygotowywania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja powinna 
zagwarantować równoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en
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Poprawka 6
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) mając na uwadze cele, które Komisja 
Europejska wytyczyła przyszłej wspólnej 
polityce rolnej w zakresie 
zrównoważonego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, bezpieczeństwa 
żywnościowego, prowadzenia działalności 
rolniczej w całej Europie, harmonijnego 
rozwoju regionalnego, konkurencyjności 
wszystkich gałęzi rolnictwa europejskiego 
i uproszczenia WPR;

Or. pt

Poprawka 7
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) mając na uwadze, że zgodnie z 
zapisami w Traktacie o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej wspólna polityka rolna 
musi umożliwiać mieszkańcom obszarów 
wiejskich życie na poziomie 
porównywalnym z poziomem życia całego 
społeczeństwa; celowi temu muszą 
towarzyszyć środki służące 
ustabilizowaniu rynków, by zapewnić 
regularne ceny producentom, 
a jednocześnie móc zapewnić rozsądne 
ceny konsumentom;

Or. pt
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Poprawka 8
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) mając na uwadze, że propozycja 
Komisji musi uwzględniać 
konkurencyjność małych średnich 
gospodarstw, obszarów o szczególnych 
ograniczeniach naturalnych i regionów 
wyspiarskich, a także określonych 
narażonych typów produkcji;

Or. pt

Poprawka 9
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5d) mając na uwadze, że należy w 
szczególności uprościć procedury 
administracyjne dla rolników dotyczące 
wdrażania wspólnej polityki rolnej, lecz 
uważając, że uproszczenie to nie powinno 
prowadzić do nadmiernego ujednolicenia 
stosowanych kryteriów, które nie 
uwzględniałyby specyfiki lokalnej i 
regionalnej;

Or. pt

Poprawka 10
Luís Paulo Alves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 11
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) zwraca się do Komisji, by - po 
zapoznaniu się z nowymi ocenami 
skutków – zobowiązała się do 
przeanalizowania swojego stanowiska w 
kwestii zniesienia poszczególnych 
systemów kwot i praw do produkcji 
(cukier, mleko i prawa do sadzenia 
winorośli), szczególnie w odniesieniu do 
obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania, zwłaszcza do obszarów 
górskich,

Or. pt

Poprawka 12
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) wzywa Komisję, by zachowała 
mechanizmy preferencji wspólnotowej i 
opowiedziała się za mechanizmami skupu 
interwencyjnego i przechowywania 
(publicznego i prywatnego);

Or. pt

Poprawka 13
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14c) mając na uwadze, że Europejski 
Fundusz Dostosowania do Globalizacji 
nie jest właściwym instrumentem dla 
zaradzenia skutkom umów handlowych w 
sektorze rolnym; mając na uwadze, że 
tego rodzaju działania wraz z odpowiednią 
dotacją budżetową powinny zostać 
przesunięte do obszaru wspólnej polityki 
rolnej i właściwego budżetu;

Or. pt

Poprawka 14
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Należy zachęcać dzieci do spożywania 
owoców i warzyw oraz przetworów 
mlecznych, m.in. poprzez trwałe 
zwiększanie udziału przedmiotowych 
produktów w diecie dzieci na etapie, na 

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

którym kształtują się ich nawyki 
żywieniowe. W związku z tym należy 
wspierać pomoc Unii na finansowanie lub 
współfinansowanie dostarczania tego 
rodzaju produktów dzieciom 
uczęszczającym do placówek 
oświatowych, sprzyjając jednocześnie 
dostawom opierającym się na produktach 
sezonowych i na krótkim łańcuchu 
dostaw.

Or. it

Poprawka 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Finansowanie unijne musi zachęcać 
uznane organizacje podmiotów 
gospodarczych do sporządzania 
programów prac do celów poprawy jakości 
produkcji oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych. W tym kontekście w 
niniejszym rozporządzeniu należy określić, 
że wsparcie unijne przydzielane będzie 
zgodnie z priorytetami ustalonymi dla 
podejmowanych działań w odpowiednich 
programach prac. Przedmiotowe działania 
należy jednak ograniczyć do 
najpotrzebniejszych i wprowadzić 
współfinansowanie w celu poprawy jakości 
tego rodzaju programów.

(30) Finansowanie unijne musi zachęcać 
uznane organizacje podmiotów 
gospodarczych do sporządzania 
programów prac do celów poprawy jakości 
produkcji oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, zwłaszcza z myślą o regionach 
krajów południa Unii, specjalizujących się 
w tej produkcji. W tym kontekście w 
niniejszym rozporządzeniu należy określić, 
że wsparcie unijne przydzielane będzie 
zgodnie z priorytetami ustalonymi dla 
podejmowanych działań w odpowiednich 
programach prac. Przedmiotowe działania 
należy jednak ograniczyć do 
najpotrzebniejszych i wprowadzić 
współfinansowanie w celu poprawy jakości 
tego rodzaju programów.

Or. fr

Poprawka 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W regionach, w których organizacja 
produkcji w sektorze owoców i warzyw 
jest słaba, powinna istnieć możliwość 
zapewnienia dodatkowego krajowego 
wkładu finansowego. W przypadku państw 
członkowskich, które pod względem 
struktur znajdują się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, powinna istnieć 
możliwość zwracania przez Unię 
wniesionych wkładów.

(37) W regionach, w których organizacja 
produkcji w sektorze owoców i warzyw 
jest słaba, zwłaszcza w regionach 
górskich, wyspiarskich lub też regionach 
należących do państw południa Unii, 
szczególnie dotkniętych anomaliami 
pogodowymi, takimi jak susza, powinna 
istnieć możliwość zapewnienia 
dodatkowego krajowego wkładu 
finansowego. W przypadku państw 
członkowskich, które pod względem 
struktur znajdują się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji i szczególnie cierpią 
z powodu obecnego kontekstu kryzysu 
gospodarczego i społecznego, powinna 
istnieć możliwość zwracania przez Unię 
wniesionych wkładów.

Or. fr

Poprawka 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Sektor pszczelarski charakteryzuje się 
różnorodnością warunków produkcji 
i wielkości plonów oraz rozproszeniem 
i zróżnicowaniem podmiotów 
gospodarczych, zarówno na etapie 
produkcji, jak i wprowadzania do obrotu. 
Ponadto, w związku z rozprzestrzenianiem 
się warrozy w kilku państwach 
członkowskich w ostatnich latach oraz 
w związku z problemami, które choroba ta 
stwarza dla produkcji miodu, niezbędne 
jest podjęcie działań na poziomie Unii, 
ponieważ choroby tej nie można 

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

całkowicie wyeliminować, a do jej 
zwalczania należy stosować zatwierdzone 
produkty. Zważywszy na powyższe 
okoliczności oraz w celu usprawnienia 
produkcji i wprowadzania do obrotu 
produktów pszczelich w Unii, co trzy lata 
należy sporządzać programy krajowe w 
celu poprawy ogólnych warunków 
produkcji i wprowadzania do obrotu 
produktów pszczelich. Przedmiotowe 
programy krajowe muszą być częściowo 
finansowane przez Unię.

Or. fr

Poprawka 18
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48a) Promocja i wprowadzanie do obrotu 
unijnych produktów rolnych w Unii i w 
państwach trzecich powinny stanowić 
główny środek kwalifikujący się do 
krajowych programów wsparcia.

Or. en

Poprawka 19
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Uwzględniając zapotrzebowanie 
konsumentów na dokładne i jasne 
informacje na temat produktów, powinno 
być możliwe ustalenie miejsca produkcji 
dla każdego produktu z osobna i na 

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

odpowiednim poziomie geograficznym, z 
uwzględnieniem wpływu, jaki niepełna i 
niepoprawna informacja może mieć dla 
tkanki gospodarczo-produkcyjnej 
odnośnego regionu, i przy jednoczesnym 
uwzględnieniu specyfiki niektórych 
sektorów na szczeblu regionalnym, w 
szczególności w odniesieniu do 
przetworzonych produktów rolnych.

Or. it

Poprawka 20
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) Aby uwzględnić szczególny 
charakter sektora cukru Komisja powinna 
zagwarantować właściwą równowagę 
pomiędzy prawami a obowiązkami 
producentów unijnego sektora cukru, tak 
aby zapewnić wszystkim zainteresowanym 
stronom równe warunki dostępu do 
surowców.

Or. en

Poprawka 21
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84a) Aby umożliwić producentom 
buraków pełne dostosowanie się do 
gruntownej reformy przeprowadzonej w 
sektorze cukru w 2006 r. i dalsze 
podejmowanie rozpoczętych wówczas 
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działań na rzecz konkurencyjności, należy 
utrzymać do końca roku gospodarczego 
2019/2020 zmienioną wersję obecnego 
systemu kwot, jeżeli kwoty te nie wygasają 
planowo w 2015 r. Zmieniony system 
powinien umożliwić zainteresowanym 
państwom członkowskim korzystanie z 
kwot cukru. Wsparcie unijne powinno być 
ukierunkowane na rozwój przemysłu 
cukrowniczego w Unii, powinno się 
udzielać pomocy w zakresie pokrywania 
kosztów rozruchu przetwórni cukru w 
państwach członkowskich. Jednak 
powracające napięcia obserwowane na 
europejskim rynku cukru wskazują na 
konieczność wprowadzenia mechanizmu, 
który umożliwi automatyczne 
przekwalifikowanie cukru pozakwotowego 
na cukier kwotowy tak długo, jak będzie to 
konieczne, aby możliwe było zachowanie 
równowagi strukturalnej tego rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Po reformach sektora cukru w ostatnim dziesięcioleciu mamy do czynienia z przestarzałym 
systemem kwotowym, który nie odpowiada potrzebom unijnego rynku cukrowniczego. Europa 
jest w chwili obecnej uzależniona od przywozu z krajów trzecich w strategicznym sektorze 
stanowiącym podstawę dla szerokiego spektrum sektorów w obrębie sektora spożywczego.

Poprawka 22
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 85 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85) Organizacje producentów i ich 
zrzeszenia mogą pełnić użyteczną rolę w 
koncentracji podaży oraz propagowaniu 
najlepszych praktyk. Organizacje 
międzybranżowe mogą pełnić ważną rolę 
w umożliwianiu dialogu między 
podmiotami łańcucha dostaw oraz 

(85) Organizacje producentów i ich 
zrzeszenia mogą pełnić użyteczną rolę w 
koncentracji podaży oraz propagowaniu 
najlepszych praktyk. Uznaje konieczność 
wzmożenia wysiłków na rzecz dalszego 
wzmocnienia pozycji organizacji 
producenckich w niektórych państwach 
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propagowaniu najlepszych praktyk i 
przejrzystości rynku. Istniejące przepisy w 
zakresie definicji i uznawania 
przedmiotowych organizacji i ich zrzeszeń 
obowiązujące w niektórych sektorach 
należy zatem ujednolicić, uspójnić i 
rozszerzyć w celu ustanowienia zasady 
uznawania w oparciu o wniosek na 
podstawie statutów określonego w prawie 
UE w odniesieniu do wszystkich sektorów.

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

Or. en

Poprawka 23
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 91 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(91a) dla zagwarantowania, że producenci 
otrzymają sprawiedliwą część w podziale 
dochodów z łańcucha dostaw żywności, 
należy podkreślić, iż kluczowe jest 
uwzględnienie w strategiach politycznych 
Unii konieczności zintegrowania również 
stosunków umownych powstałych między 
producentami i przetwórcami a gałęzią 
dystrybucji w ramach integralnego 
podejścia do wszystkich stosunków 
umownych, które powstają w łańcuchu, 
aby osiągnąć cel związany z równym 
udziałem;

Or. pt

Poprawka 24
Luís Paulo Alves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 146 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(146) podkreśla konieczność dokonania 
szczegółowej oceny zniesienia 
poszczególnych systemów kwot (cukier, 
mleko i prawo do sadzenia winorośli), 
mając na uwadze konkretną sytuację, z 
jaką boryka się każdy z tych sektorów, i 
wpływ takiego zniesienia na sektory i 
regiony Unii;

Or. pt

Poprawka 25
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 149 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

ewentualne zachęty dla rolników do 
zawierania umów o wspólnej produkcji,

Or. pt

Poprawka 26
Seán Kelly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do celów niniejszego rozporządzenia 
„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
należy rozumieć jako niekorzystne 
zjawiska pogodowe, takie jak szron, grad, 
gołoledź, deszcz lub susza powodujące 
zniszczenie lub spadek ogólnej produkcji 
lub produkcji konkretnych upraw o ponad 
30% w stosunku do średniej produkcji 
rocznej danego rolnika. Średnia 
produkcja roczna obliczana jest na 
podstawie trzech poprzednich lat lub na 
podstawie średniej wartości za okres 
trzech lat z pięciu poprzednich lat, 
wyłączając wartość najwyższą i najniższą.

Or. en

Poprawka 27
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) w sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych;

Or. it
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Poprawka 28
Giommaria Uggias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pszenicy zwyczajnej, jęczmienia i 
kukurydzy;

a) pszenicy zwyczajnej i twardej, 
jęczmienia i kukurydzy;

Or. it

Poprawka 29
Giommaria Uggias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 30
Giommaria Uggias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) może zostać otwarta przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – dla 
jęczmienia, kukurydzy i ryżu niełuskanego 
(w tym szczególnych odmian lub rodzajów 
ryżu niełuskanego), jeżeli wymaga tego 
sytuacja na rynku. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 

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

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

Or. it

Poprawka 31
Giommaria Uggias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 32
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych, gdy jest to konieczne w 
celu zapewnienia przejrzystości rynku i 
określenia warunków, na jakich może 
podejmować decyzje o przyznaniu dopłat 
do prywatnego przechowywania 
produktów wymienionych w art. 16, 
uwzględniając notowane średnie ceny 
rynkowe w Unii oraz ceny referencyjne 
przedmiotowych produktów lub potrzebę 
zareagowania w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku lub na zmiany sytuacji 
gospodarczej sektora w jednym państwie 
członkowskim lub kilku państwach 
członkowskich.

1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu rozszerzenia 
aktualnego obowiązkowego systemu 
automatycznego przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania przetworów 
mlecznych wszystkich produktów rolnych 
wymienionych w art. 16.
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Or. en

Poprawka 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych, gdy jest to konieczne w 
celu zapewnienia przejrzystości rynku i 
określenia warunków, na jakich może 
podejmować decyzje o przyznaniu dopłat 
do prywatnego przechowywania 
produktów wymienionych w art. 16, 
uwzględniając notowane średnie ceny 
rynkowe w Unii oraz ceny referencyjne 
przedmiotowych produktów lub potrzebę 
zareagowania w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku lub na zmiany sytuacji
gospodarczej sektora w jednym państwie 
członkowskim lub kilku państwach 
członkowskich.

1. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 160, gdy jest to konieczne w celu 
zapewnienia przejrzystości rynku i 
określenia warunków, na jakich może 
podejmować decyzje o przyznaniu dopłat 
do prywatnego przechowywania 
produktów wymienionych w art. 16, 
uwzględniając notowane średnie ceny 
rynkowe w Unii oraz ceny referencyjne 
przedmiotowych produktów lub potrzebę 
zareagowania w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku lub na zmiany oraz 
szczególnie trudne i ograniczające 
sytuacje gospodarcze w sektorze, które w 
znaczny sposób wpływają na produkcję i 
wprowadzanie do obrotu w regionach 
Unii, w jednym państwie członkowskim 
lub kilku państwach członkowskich.

Or. fr

Poprawka 34
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – może podejmować 
decyzje w sprawie przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania produktów 

skreślony
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wymienionych w art. 16, uwzględniając 
warunki, o których mowa w niniejszym 
artykule ust. 1. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Or. en

Poprawka 35
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustala wysokość dopłat 
do prywatnego przechowywania, 
określonego w art. 16, z wyprzedzeniem 
lub w ramach procedur przetargowych. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 36
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – może ograniczyć 
przyznawanie dopłat do prywatnego 
przechowywania albo ustalić dopłaty do 
prywatnego przechowywania dla danego 
państwa członkowskiego lub danego 
regionu państwa członkowskiego na 

skreślony
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podstawie notowanych średnich cen 
rynkowych. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.

Or. en

Poprawka 37
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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. 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 obejmują sezonowość i
dostępność produktów oraz mogą 
obejmować kwestie dotyczące środowiska. 
Dokonując wyboru, państwa członkowskie 
mogą przyznawać pierwszeństwo 
produktom pochodzącym z Unii, 
dopilnowując jednak, aby co najmniej 
50% produktów miało pochodzenie 
lokalne lub pochodziło z terenów 
położonych w promieniu 180 km od 
miejsca dostawy.

Or. it
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Poprawka 38
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 50 % w regionach słabiej rozwiniętych; a) 60 % w regionach słabiej rozwiniętych;

Or. pt

Poprawka 39
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 40 % w regionach innych niż regiony 
słabiej rozwinięte;

b) 50 % w regionach innych niż regiony 
słabiej rozwinięte

Or. pt

Poprawka 40
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 75 % w regionach najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 349 
Traktatu;

c) 85 % w regionach najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 349 
Traktatu;

Or. pt

Poprawka 41
Luís Paulo Alves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 65 % na mniejszych wyspach Morza 
Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1405/2006.

d) 75 % na mniejszych wyspach Morza 
Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1405/2006.

Or. pt

Poprawka 42
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 101a
Przydział kwot

1. Aktualne kwoty produkcyjne cukru, 
izoglukozy i syropu inulinowego na 
poziomie krajowym lub regionalnym 
określono w załączniku IIIb. Zmienioną 
wersję obecnego systemu kwot utrzymuje 
się do końca roku gospodarczego 
2019/2020, jeżeli kwoty te nie wygasają 
planowo w 2015 r. Zmieniony system  
umożliwia zainteresowanym państwom 
członkowskim korzystanie z kwot cukru. 
Wsparcie unijne powinno być 
ukierunkowane na rozwój przemysłu 
cukrowniczego w Unii, powinno się 
udzielać wsparcia na pokrycie kosztów 
rozruchu przetwórni cukru w państwach 
członkowskich.
2. Państwa członkowskie przyznają kwotę 
każdemu przedsiębiorstwu 
produkującemu cukier, izoglukozę lub 
syrop inulinowy mającemu siedzibę na ich 
terytorium oraz zatwierdzonemu zgodnie 
z art. 101i.
3. W przypadku przydziału kwoty 
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przedsiębiorstwu cukrowniczemu 
posiadającemu więcej niż jeden zakład 
produkcyjny, państwa członkowskie 
przyjmują środki, które uważają za 
konieczne dla właściwego uwzględnienia 
interesów plantatorów buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej.

Or. en

Poprawka 43
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – tytuł II – rozdział II – sekcja 1 A (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie wyników ocen skutków 
przewidzianych przed 31 grudnia 2012 r. 
dotyczących systemu kwot mlecznych i 
zniesienia praw do sadzenia winorośli 
Komisja przedłoży do dnia 30 czerwca 
2013 r. propozycję dotyczącą dalszego 
obowiązywania lub przeglądu procedur 
mających na celu doprowadzenie do 
wygaśnięcia kwot i praw do sadzenia w 
sektorze mlecznym, winiarskim i 
buraczanym.

Or. pt

Uzasadnienie

Liczne ekspertyzy wykazały, że porzucenie praw do sadzenia („Etude sur les impacts socio-
économiques et territoriaux de la libéralisation des droits de plantations viticoles”) 
opracowanie AREV – MOISA, marzec 2012 r.) i kwot oznacza koncentrację produkcji na 
niektórych obszarach, co pociąga za sobą skutki gospodarcze, terytorialne i ekologiczne źle 
ocenione przez Komisję.

Poprawka 44
Luís Paulo Alves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) Czasowe przekazanie
1. Do końca każdego 
dwunastomiesięcznego okresu państwa 
członkowskie zezwalają w odniesieniu do 
tego okresu na wszelkie czasowe 
przekazania części kwot indywidualnych, 
których nie zamierzają wykorzystać 
uprawnieni do nich producenci. Państwa 
członkowskie mogą regulować transfery 
kwot zgodnie z kategoriami producentów 
lub danych struktur produkcji mlecznej, 
mogą ograniczać je do poziomu podmiotu 
skupującego lub do regionów, zezwalać 
na transfery całkowite w przypadkach, 
o których mowa w art. 105h ust. 3, oraz 
ustalać, do jakiego stopnia przekazujący 
może powtarzać transfer kwot.
2. Państwa członkowskie mogą decydować 
o niewykonaniu przepisów ust. 1 z uwagi 
na co najmniej jedno z następujących 
kryteriów:
a) konieczność ułatwienia zmian i 
dostosowań strukturalnych;
b) nadrzędne potrzeby administracyjne.

Or. pt

Poprawka 45
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e j) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ej) Zatwierdzenie
Status podmiotu skupującego podlega 
uprzedniemu zatwierdzeniu przez państwo 
członkowskie, zgodnie z kryteriami, które 
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ustali Komisja w drodze aktów 
delegowanych na podstawie art. 160.
W przypadku sprzedaży bezpośredniej 
warunki, które musza spełniać 
producenci, i dane, które muszą 
przekazać, określa Komisja w drodze 
aktów wykonawczych, zgodnie z art. 162 
ust. 2.

Or. pt

Poprawka 46
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e k) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ek) Opłata za przekroczenie kwoty 
krajowej w sprzedaży bezpośredniej
1. W przypadku sprzedaży bezpośredniej 
wkład każdego producenta w opłatę za 
przekroczenie kwoty krajowej zostaje 
ustalony w drodze decyzji danego państwa 
członkowskiego – na właściwym szczeblu 
terytorialnym lub na szczeblu krajowym –
po tym jak wszelkie niewykorzystane 
części kwoty krajowej przydzielonej na 
sprzedaż bezpośrednią zostaną lub nie 
zostaną ponownie przydzielone.
2. Państwa członkowskie ustalają 
podstawę obliczania wkładu producenta w 
celu określenia wysokości należnej opłaty 
za przekroczenie kwoty krajowej w 
odniesieniu do całkowitej ilości mleka 
sprzedanego, przekazanego lub 
wykorzystanego do produkcji produktów 
mlecznych sprzedawanych lub 
przekazywanych, z zastosowaniem 
kryteriów określonych przez Komisję w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z 
art. 160.
3. Dla celów opracowania ostatecznego 
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zestawienia opłat za przekroczenie kwoty 
krajowej nie uwzględnia się żadnych 
korekt związanych z zawartością tłuszczu.
4. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 105v 
warunki i termin wnoszenia opłaty za 
przekroczenie kwoty krajowej na rzecz 
właściwego organu państwa 
członkowskiego.

Or. pt

Poprawka 47
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e l) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

el) Nadpłaty lub kwoty niewpłacone
1. W przypadku stwierdzenia, że w 
odniesieniu do dostaw lub sprzedaży 
bezpośredniej opłata za przekroczenie 
kwoty krajowej jest należna, a wkład 
pobrany od producentów – większy niż ta
opłata, państwo członkowskie może:
a) częściowo lub całkowicie wykorzystać 
nadwyżkę do finansowania środków 
określonych w art. 105k ust. 1 lit. a) i/lub
b) częściowo lub całkowicie rozdzielić ją 
między producentów:
– którym przysługuje kategoria 
pierwszeństwa ustanowiona przez państwo 
członkowskie na podstawie obiektywnych 
kryteriów w okresie ustalonym przez 
Komisję, lub
– na których ma wpływ wyjątkowa 
sytuacja wynikająca z przepisu krajowego 
niezwiązanego z istniejącym systemem 
kwotowania mleka i innych przetworów 
mlecznych ustanowionym w niniejszym 
rozdziale.
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2. W przypadku stwierdzenia, że opłata za 
przekroczenie kwoty krajowej nie jest 
należna, wszelkie zaliczki pobrane przez 
podmioty skupujące lub przez państwo 
członkowskie zostają zwrócone nie później 
niż z końcem następnego 
dwunastomiesięcznego okresu.
3. W przypadku gdy podmiot skupujący 
nie wywiązuje się z obowiązku pobierania 
od producentów wkładu w opłatę z tytułu 
nadwyżek zgodnie z art. 105q, państwo 
członkowskie może pobrać niewpłacone 
kwoty bezpośrednio od producenta, bez 
uszczerbku dla wszelkich kar, które może 
ono nałożyć na podmiot skupujący 
niewywiązujący się ze wspomnianego 
obowiązku.
4. Jeżeli producent lub podmiot skupujący 
nie przestrzegają terminu płatności, płacą 
oni państwu członkowskiemu zaległe 
odsetki, których wysokość określi Komisja 
w drodze aktów wykonawczych zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 162 
ust. 2.

Or. pt

Poprawka 48
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e m) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

em) Przekazane uprawnienia
Aby zagwarantować, że system kwot 
mlecznych osiąga założone cele, w 
szczególności w odniesieniu do obliczania 
i skutecznego korzystania z kwot 
indywidualnych oraz pobierania i 
wykorzystywania opłaty za przekroczenie 
kwoty krajowej, Komisja może – w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 160 –
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przyjąć przepisy dotyczące:
a) tymczasowej lub ostatecznej konwersji 
kwot;
b) korzystania z kwoty niewykorzystanej;
c) ograniczenia współczynnika korekty 
tłuszczu;
d) zobowiązania producentów do 
prowadzenia dostaw na rzecz 
upoważnionego podmiotu skupującego;
e) kryteriów udzielania zezwoleń 
podmiotom skupującym przez państwa 
członkowskie;
f) obiektywnych kryteriów redystrybucji 
dodatkowej stawki;
g) dostosowania definicji „sprzedaży 
bezpośredniej” z uwzględnieniem definicji 
„dostaw” określonej w art. 105a lit. f).

Or. pt

Poprawka 49
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e n) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

en) Uprawnienia wykonawcze
Komisja może określić – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 – przepisy dotyczące:
a) ostatecznych konwersji i podziału kwot 
krajowych między dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią po poinformowaniu państw 
członkowskich;
b) ustanowienia współczynnika dla 
zawartości tłuszczu kwoty indywidualnej i 
korekty tłuszczu;
c) ustanowienia przez państwa 
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członkowskie ekwiwalentu mleka;
d) procedury i terminu wprowadzenia 
dodatkowej opłaty za przekroczenie kwoty 
krajowej, jej redystrybucji, obniżenia bądź 
przyspieszenia;
e) zastosowania odsetek w przypadku 
opóźnienia wpłaty;
f) poinformowania producentów o 
nowych definicjach, informacji o kwotach 
indywidualnych i informowania o 
dodatkowej opłacie;
g) komunikowania i informowania o 
wnioskach i umowach dotyczących 
dodatkowej opłaty w sektorze;
h) wprowadzenia wzoru deklaracji dostaw 
i sprzedaży bezpośredniej;
i) przedkładanych deklaracji, 
prowadzonych rejestrów i informacji 
przekazywanych przez producentów 
podmiotom skupującym;
j) kontroli dostaw i sprzedaży 
bezpośredniej.

Or. pt

Poprawka 50
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) Przekazywanie kwot wraz z gruntem
1. Kwoty indywidualne są wraz z 
gospodarstwem przekazywane 
producentom, którzy przejmują je w 
drodze sprzedaży, dzierżawy, rzeczywistego 
lub przewidywanego dziedziczenia lub w 
jakikolwiek inny sposób mający dla 
producentów porównywalne skutki 
prawne, zgodnie ze szczegółowymi 
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przepisami ustanawianymi przez państwa 
członkowskie, przy uwzględnieniu 
obszarów wykorzystywanych do produkcji 
mlecznej oraz innych obiektywnych 
kryteriów i w odpowiednich przypadkach 
wszelkich porozumień między stronami. 
Ta część kwoty, która nie została objęta 
przekazaniem wraz z gospodarstwem, 
dodawana jest do rezerwy krajowej.
2. Jeżeli kwoty zostały przekazane lub są 
przekazywane zgodnie z ust. 1 w drodze 
dzierżaw rolnych lub innych środków 
mających porównywalne skutki prawne, 
państwa członkowskie mogą zdecydować –
na podstawie obiektywnych kryteriów 
i z zamiarem dopilnowania, by kwoty były 
przypisane wyłącznie producentom – że 
kwota nie zostanie przekazana wraz 
z gospodarstwem.
3. W przypadku transferu gruntu na rzecz 
organów publicznych lub na rzecz 
użytkowania publicznego bądź w 
przypadku gdy transfer jest 
przeprowadzany do celów nierolniczych, 
państwa członkowskie dopilnowują, by 
przedsięwzięte zostały niezbędne środki w 
celu ochrony prawnych interesów stron, a 
w szczególności by producenci 
odstępujący takie grunty mieli możliwość 
kontynuowania produkcji mlecznej, jeśli 
sobie tego życzą.
4. Jeżeli strony nie osiągnęły 
porozumienia, w przypadku dzierżaw 
mających wygasnąć bez możliwości ich 
odnowienia na podobnych warunkach lub 
w sytuacjach mających porównywalne 
skutki prawne, odnośne kwoty 
indywidualne są przekazywane w całości 
lub w części przejmującym je 
producentom, na podstawie przepisów 
przyjętych przez państwa członkowskie, 
z uwzględnieniem uzasadnionych 
interesów stron.

Or. pt
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Poprawka 51
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) Środki dotyczące przekazań 
specjalnych
1. W celu pomyślnego 
zrestrukturyzowania produkcji mleka lub 
poprawy stanu środowiska naturalnego 
państwa członkowskie mogą, na podstawie 
ustanowionych uprzednio szczegółowych 
przepisów i z uwzględnieniem 
uzasadnionych interesów 
zainteresowanych stron:
a) przyznać rekompensatę w jednej lub 
kilku rocznych ratach producentom, 
którzy zobowiązują się całkiem lub 
częściowo zaniechać produkcji mleka, 
i wliczyć tak uwolnione kwoty 
indywidualne do rezerwy krajowej;
b) na podstawie obiektywnych kryteriów 
określić warunki, na których właściwy 
organ lub podmiot wyznaczony przez ten 
organ może na początku 
dwunastomiesięcznego okresu ponownie 
przydzielić producentom – w zamian za 
opłatę – kwoty indywidualne ostatecznie 
uwolnione pod koniec poprzedniego 
dwunastomiesięcznego okresu przez 
innych producentów w zamian za 
rekompensatę w jednej lub kilku rocznych 
ratach, równych wyżej wymienionej 
opłacie;
c) centralizować i nadzorować 
przekazania kwot bez gruntu;
d) w przypadku przekazania gruntów 
w celu poprawy stanu środowiska 
naturalnego zagwarantować, że odnośna 
kwota indywidualna zostanie przydzielona 
producentowi odstępującemu grunty, ale 
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chcącemu kontynuować produkcję mleka;
e) określić na podstawie obiektywnych 
kryteriów regiony lub obszary skupu 
mleka, w obrębie których dozwolone jest 
stałe przekazywanie kwot bez 
przekazywania odpowiadających im 
gruntów, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka;
f) zezwolić, na wniosek producenta 
skierowany do właściwego organu lub 
podmiotu wyznaczonego przez ten organ, 
na ostateczne przekazanie kwot bez 
przekazania odpowiadających im gruntów 
lub odwrotnie, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka na szczeblu 
gospodarstwa bądź umożliwienia 
ekstensyfikacji produkcji.
2. Przepisy ust. 1 mogą być wprowadzane 
w życie na poziomie krajowym, na 
właściwym poziomie terytorialnym lub na 
określonych obszarach odbioru mleka.

Or. pt

Poprawka 52
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ed) Zatrzymywanie kwot
1. W przypadku transferów, o których 
mowa w art. 105j i 105k, państwa 
członkowskie mogą, kierując się 
obiektywnymi kryteriami, zatrzymać część 
kwot indywidualnych jako rezerwę 
krajową.
2. Jeśli kwoty zostały przekazane lub są 
przekazywane zgodnie z art. 105j i 10k5 
wraz z odpowiadającymi im gruntami lub 
bez nich w drodze dzierżaw rolnych lub 
innych środków mających porównywalne 
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skutki prawne, państwa członkowskie 
mogą zdecydować, kierując się 
obiektywnymi kryteriami i chcąc 
dopilnować, by kwoty były przypisane 
wyłącznie producentom, czy i na jakich 
warunkach całość lub część kwoty objętej 
transferem zostaje przekazana do rezerwy 
krajowej.

Or. pt

Poprawka 53
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ee) Dopłaty na nabycie kwot
Żaden organ publiczny nie może przyznać 
pomocy finansowej bezpośrednio 
związanej z nabywaniem kwot 
w przypadku sprzedaży, przekazania lub 
przydziału kwot dokonywanych na mocy 
niniejszej sekcji.

Or. pt

Poprawka 54
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ef) Opłata z tytułu nadwyżek w przypadku 
przekroczenia kwoty krajowej
1. Należna jest opłata za przekroczenie 
kwoty krajowej mleka i innych produktów 
mlecznych wprowadzonych do obrotu, 
które wykraczają poza kwoty krajowe 
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określone zgodnie z art. 105a-105m. 
Wysokość tej opłaty została ustalona na 
27,83 EUR za 100 kg mleka.
2. Za opłatę z tytułu nadwyżek wynikającą 
z przekroczenia kwoty krajowej, co 
stwierdzono na szczeblu krajowym, 
oddzielnie dla dostaw i dla sprzedaży 
bezpośredniej, państwa członkowskie 
odpowiadają przed Wspólnotą, i w okresie 
między dniem 16 października a dniem 30 
listopada po upływie danego 
dwunastomiesięcznego okresu wpłacają 
ją, w 99 % należnej sumy, do 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG).
3. Jeżeli opłaty z tytułu nadwyżek 
przewidzianej w ust. 1 nie wniesiono w 
odpowiednim terminie oraz po konsultacji 
z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, 
Komisja odlicza sumę równą 
niezapłaconej opłacie za nadwyżki od 
płatności miesięcznych w rozumieniu
art. XXX rozporządzenia horyzontalnego 
(WE) nr XXX. Przed podjęciem decyzji 
Komisja kieruje ostrzeżenie do danego 
państwa członkowskiego, które w ciągu 
tygodnia informuje o swoim stanowisku. 
Nie ma zastosowania art. XXX 
rozporządzenia horyzontalnego (WE) 
XXX.
4. Komisja ustala – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 – przepisy wykonawcze do 
niniejszego artykułu.

Or. pt

Poprawka 55
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e g) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eg) Wkład producentów w należną opłatę 
za przekroczenie kwoty krajowej
Opłata za przekroczenie kwoty krajowej 
jest rozdzielana w całości – zgodnie z 
art. 105p e 105s – wśród producentów, 
którzy przyczynili się do każdej z 
nadwyżek przekraczających kwoty 
krajowe, o których mowa z art. 105a 
ust. 2.
Bez uszczerbku dla przepisów art. 105p 
ust. 3 i art. 105s ust. 1 producenci 
odpowiadają przed państwem 
członkowskim za wpłacenie swojej części 
należnej opłaty z tytułu nadwyżek; część tę 
wylicza się zgodnie z art. 105e, 105f i 105p 
ze względu na sam fakt przekroczenia 
dostępnych kwot.

Or. pt

Poprawka 56
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e h) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eh) Opłata za przekroczenie kwoty 
krajowej w dostawach
1. Do celów ostatecznego obliczenia opłaty 
za przekroczenie kwoty krajowej, ilości 
dostarczone przez każdego producenta są 
zwiększane lub zmniejszane, tak aby 
odzwierciedlały ewentualne różnice 
między rzeczywistą zawartością tłuszczu a 
referencyjna zawartością tłuszczu, z 
wykorzystaniem współczynników i na 
warunkach, które określi Komisja w 
drodze aktów wykonawczych przyjętych 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
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której mowa w art. 162 ust. 2.
2. Na szczeblu krajowym opłatę z tytułu 
nadwyżek oblicza się na podstawie sumy 
dostaw dostosowanych zgodnie z akapitem 
pierwszym.
3. Wkład każdego producenta w opłatę z 
tytułu nadwyżek zostaje ustalony w drodze 
decyzji danego państwa członkowskiego –
po tym jak wszelkie niewykorzystane 
części kwoty krajowej przydzielonej na 
dostawy zostaną lub nie zostaną ponownie 
przydzielone – proporcjonalnie do kwot 
indywidualnych każdego producenta lub 
zgodnie z obiektywnymi kryteriami 
uzgodnionymi przez państwa 
członkowskie:
a) na szczeblu krajowym: na podstawie 
wyprodukowanej ilości wykraczającej 
poza kwotę przyznaną każdemu 
producentowi lub
b) najpierw na poziomie podmiotu 
skupującego, a później w odpowiednich 
przypadkach na szczeblu krajowym.

Or. pt

Poprawka 57
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e i) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ei) Rola podmiotów skupujących
1. Podmioty skupujące są odpowiedzialne 
za to, by pobierać od producentów należne 
wkłady na rzecz opłaty za przekroczenie 
kwoty krajowej; wypłacają one 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego – przed określoną datą 
i zgodnie z procedurą ustanowioną przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych 
przyjętych zgodnie z procedurą, o której 
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mowa w art. 162 ust. 2 – sumę tych 
wkładów odliczoną od ceny mleka 
wypłaconej producentom 
odpowiedzialnym za przekroczenie kwoty, 
a jeżeli nie jest to możliwe, pobraną 
jakimkolwiek innym właściwym 
sposobem.
2. W przypadku gdy podmiot skupujący 
w całości lub w części zastępuje jeden lub 
kilka innych podmiotów skupujących, 
kwoty indywidualne, którymi dysponują 
producenci, są uwzględniane dla reszty 
trwającego dwunastomiesięcznego okresu 
– po odliczeniu ilości już dostarczonych 
oraz po uwzględnieniu ich zawartości 
tłuszczu. Ma to również zastosowanie 
w przypadku, gdy producent zmienia 
jeden podmiot skupujący na inny.
3. Jeżeli podczas okresu odniesienia ilości 
dostarczone przez producenta przekroczą 
kwotę dostępną temu producentowi, 
odpowiednie państwo członkowskie może
zdecydować, że podmiot skupujący odliczy 
część ceny mleka za którąkolwiek dostawę 
pochodzącą od odnośnego producenta 
i przekraczającą wspomnianą kwotę i że 
będzie to zaliczka na poczet wkładu 
producenta – na podstawie szczegółowych 
przepisów ustanowionych przez to 
państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie może dokonać konkretnych 
ustaleń w celu umożliwienia podmiotom 
skupującym odliczenia tej zaliczki, w 
przypadku gdy producenci kierują 
dostawy do kilku podmiotów skupujących.

Or. pt

Poprawka 58
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2 – litera e) – tiret pierwsze (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- PODSEKCJA 1 (nowa)
SYSTEM OGRANICZANIA 
PRODUKCJI

Or. pt

Poprawka 59
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105a
Do celów niniejszej sekcji:

a) „mleko” oznacza produkt pochodzący z 
udoju co najmniej jednej krowy;
b) "inne przetwory mleczne" oznaczają 
wszelkie produkty mleczne inne niż mleko, 
w szczególności mleko odtłuszczone w 
proszku, śmietanę, masło, jogurt i ser; 
w odpowiednich przypadkach produkty te 
przelicza się na „ekwiwalenty mleka” 
poprzez zastosowanie współczynników 
określonych przez Komisję;
c) „producent” oznacza rolnika, którego 
gospodarstwo jest położone na terytorium 
geograficznym państwa członkowskiego i 
który produkuje i wprowadza do obrotu 
mleko lub który przygotowuje się do 
prowadzenia takiej działalności w 
niedalekiej przyszłości;
d) „gospodarstwo” oznacza gospodarstwo 
określone w art. 4 rozporządzenia (WE) 
nr XXX w sprawie płatności 
bezpośrednich;
e) „podmiot skupujący” oznacza 
przedsiębiorstwa lub grupy, które kupują 
mleko od producentów:
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– w celu odbioru, konfekcjonowania, 
przechowywania, chłodzenia lub 
przetwarzania, w tym także w ramach 
umowy,
– w celu sprzedania go co najmniej 
jednemu przedsiębiorstwu poddającemu 
mleko lub przetwory mleczne obróbce lub 
przetwarzaniu.
Jednakże jakąkolwiek grupę nabywców z 
tego samego obszaru geograficznego, 
która prowadzi działania administracyjne 
i rachunkowe niezbędne do uiszczenia 
opłaty z tytułu nadwyżek w imieniu swoich 
członków, uznaje się za podmiot 
skupujący. Do celów pierwszego zdania 
niniejszego akapitu Grecja jest uznawana 
za jeden obszar geograficzny i może ona 
uznać oficjalny organ za grupę 
nabywców;
f) „dostawa” oznacza wszelką dostawę 
mleka, wyłączywszy wszelkie przetwory 
mleczne, przez producenta do 
skupującego, niezależnie od tego, czy 
transportu dokonuje producent, 
skupujący, przedsiębiorstwo poddające 
takie produkty przetworzeniu bądź 
obróbce czy osoby trzecie;
g) „sprzedaż bezpośrednia” oznacza 
wszelką sprzedaż lub transfer mleka przez 
producenta bezpośrednio do 
konsumentów, a także wszelką sprzedaż 
lub transfer innych przetworów 
mlecznych dokonane przez producenta. 
Komisja może, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 160 i przy 
uwzględnieniu definicji „dostawy” 
podanej w lit. f) niniejszego artykułu, 
dostosować definicję „sprzedaży 
bezpośredniej” w celu zapewnienia, aby, w 
szczególności, żadna ilość mleka lub 
innych wprowadzanych do obrotu 
przetworów mlecznych nie została 
wyłączona z systemu kwot;
h) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
dostawy mleka lub sprzedaż bezpośrednią 
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mleka lub innych przetworów mlecznych;
i) „kwota indywidualna” oznacza kwotę 
producenta w dniu 1 kwietnia dowolnego 
dwunastomiesięcznego okresu;
j) „kwota krajowa” oznacza kwotę 
określoną w art. 105b, ustalaną dla 
każdego państwa członkowskiego;
k) „kwota dostępna” oznacza kwotę 
dostępną dla producentów w dniu 31 
marca dwunastomiesięcznego okresu, dla 
którego oblicza się opłatę za przekroczenie 
kwoty krajowej, i uwzględniającą 
wszystkie przekazania, sprzedaż, 
konwersje i tymczasowe ponowne 
przydziały określone w niniejszym 
rozporządzeniu, które nastąpiły w trakcie 
tego dwunastomiesięcznego okresu.

Or. pt

Poprawka 60
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105b
Kwoty krajowe w sektorze mleka

1. Kwoty krajowe przewidziane na 
produkcję mleka i innych przetworów 
mlecznych wprowadzanych do obrotu 
w trakcie siedmiu kolejnych 
dwunastomiesięcznych okresów, 
począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r. 
(zwanych dalej „dwunastomiesięcznymi 
okresami”), zostały określone w 
załączniku VIb (nowym).
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
rozdzielane między producentów zgodnie z 
art. 105c – z rozróżnieniem na dostawy 
i sprzedaż bezpośrednią. Fakt, że 
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przekroczone zostały kwoty krajowe, 
stwierdza się na szczeblu krajowym 
w każdym państwie członkowskim na 
podstawie niniejszej sekcji 
i z rozróżnieniem na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią.
3. Kwoty krajowe określone w załączniku 
VIb (nowym) są ustalane bez uszczerbku 
dla ewentualnych weryfikacji w świetle 
ogólnej sytuacji rynkowej i szczególnych 
warunków istniejących w niektórych 
państwach członkowskich.
4. W przypadku Bułgarii, Republiki 
Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, 
Węgier, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii 
i Słowacji kwoty krajowe obejmują całe 
mleko lub ekwiwalent mleka dostarczone 
podmiotowi skupującemu lub 
sprzedawane bezpośrednio, niezależnie od 
tego, czy zostały wyprodukowane lub 
wprowadzone do obrotu w ramach środka 
przejściowego mającego zastosowanie 
w tych państwach.
5. Komisja ustala – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 – przepisy konieczne dla 
zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu w państwach 
członkowskich.

Or. pt

Poprawka 61
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105c
Kwoty indywidualne w sektorze mleka

1. Indywidualna kwota lub indywidualne 
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kwoty producentów w dniu 1 kwietnia 
2015 r. są równe ich indywidualnej ilości 
referencyjnej lub indywidualnym ilościom 
referencyjnym z dnia 31 marca 2015 r. 
bez uszczerbku dla transferów, sprzedaży 
i konwersji kwoty nabierających mocy 
w dniu 1 kwietnia 2015 r.
2. Producenci mogą otrzymać jedną kwotę 
indywidualną lub dwie kwoty 
indywidualne: jedną przeznaczoną na 
dostawy, a drugą – na sprzedaż 
bezpośrednią. Konwersji z jednej kwoty do 
drugiej może dokonać wyłącznie właściwy 
organ państwa członkowskiego, na 
odpowiednio uzasadniony wniosek 
producenta.
3. Jeżeli producent posiada dwie kwoty, 
jego wkład we wszelkie należne opłaty za 
przekroczenie kwoty krajowej oblicza się 
osobno dla każdej kwoty.
4. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – zwiększyć część kwoty 
krajowej Finlandii zarezerwowanej dla 
dostaw, o czym mowa w art. 105b, aby 
wypłacić rekompensatę fińskim 
producentom „SLOM” do wysokości 200 
000 ton.  Rezerwa ta zostaje przydzielona 
zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym 
i może zostać wykorzystana wyłącznie w 
imieniu producentów, których prawo do 
ponownego podjęcia produkcji zostało 
naruszone w wyniku przystąpienia tego 
kraju do UE.
5. Kwoty indywidualne są w odpowiednich 
przypadkach modyfikowane, dla każdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby dla 
każdego państwa członkowskiego suma 
kwot indywidualnych na dostawy i na 
sprzedaż bezpośrednią nie przekraczała 
odpowiadającej im części kwoty krajowej 
dostosowanej zgodnie z art. 105e, przy 
uwzględnieniu wszelkich redukcji w 
związku z przydzielaniem do rezerwy 
krajowej ustanowionej w art. 105g.

Or. pt
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Poprawka 62
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105d
Przydział kwot z rezerwy krajowej

Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
umożliwiające przydział producentom 
całości lub części kwot z rezerwy krajowej 
ustanowionej w art. 105g na podstawie 
obiektywnych kryteriów, które należy 
zgłosić Komisji.

Or. pt

Poprawka 63
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105e
Administrowanie kwotami

1. Dla każdego państwa członkowskiego i 
dla każdego okresu Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych, o których mowa w 
art. 162 ust. 2 –  dostosowuje przed 
upływem tego okresu podział kwot 
krajowych na „dostawy” i „sprzedaż 
bezpośrednią” w świetle konwersji, o które 
zwracają się producenci, pomiędzy 
kwotami indywidualnymi przewidzianymi 
na dostawy a kwotami indywidualnymi 
przewidzianymi na sprzedaż.
2. Państwa członkowskie przekazują co 
roku Komisji – w terminie wyznaczonym 
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przez Komisję i zgodnie z przepisami 
określonymi przez nią w drodze aktu 
wykonawczego, zgodnie z art. 162 ust. 2 –
dane niezbędne, aby:
a) dokonać dostosowania, o którym mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu;
b) obliczyć opłatę z tytułu nadwyżek, którą 
powinny wnieść.

Or. pt

Poprawka 64
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105f
Zawartość tłuszczu

1. Każdemu producentowi przypisuje się 
referencyjną zawartość tłuszczu, która ma 
zastosowanie do indywidualnej kwoty 
dostaw przydzielonej temu producentowi.
2. W przypadku kwot przydzielonych 
producentom dnia 31 marca 2015 r. 
zgodnie z  art. 105c ust. 1 referencyjna 
zawartość tłuszczu, o której mowa w ust. 
1, jest taka sama jak referencyjna 
zawartość tłuszczu mająca zastosowanie 
do tej kwoty w tym terminie.
3. Referencyjna zawartość tłuszczu zostaje 
zmieniona w trakcie konwersji, o której 
mowa w art. 105c ust. 2, oraz w przypadku 
nabycia, przekazania lub tymczasowego 
przekazania kwot na podstawie przepisów 
ustanawianych przez Komisję w drodze 
aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z 
art. 162 ust. 2.
4. W przypadku nowych producentów, 
których całkowita kwota indywidualna 
przewidziana na dostawy pochodzi 
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z rezerwy krajowej, zawartość tłuszczu 
zostaje określona na podstawie przepisów 
ustanawianych przez Komisję w drodze 
aktu wykonawczego na podstawie art. 162 
ust. 2.
5. W odpowiednich przypadkach 
indywidualna referencyjna zawartość 
tłuszczu, o której mowa w ust. 1, jest 
dostosowywana zaraz po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, a następnie 
w razie potrzeby na początku każdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby 
średnia ważona indywidualnych 
reprezentatywnych zawartości tłuszczu dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
przekraczała referencyjnej zawartości 
tłuszczu ustanowionej w załączniku VIa 
(nowym) o więcej niż 0,1 grama na 
kilogram.

Or. pt

Poprawka 65
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105g
Rezerwa krajowa

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
rezerwę krajową w ramach kwot 
krajowych określonych w załączniku VIb 
(nowym), aby przede wszystkim dokonać 
przydziału kwot, o którym mowa w 
art. 105d. Na rezerwę krajową składają 
się, w zależności od przypadku, kwoty 
wycofane na mocy art. 105h poprzez 
zatrzymanie kwot pochodzących z 
transferów, o którym mowa w art. 105l, 
lub poprzez liniowe obniżenie wszystkich 
kwot indywidualnych. Początkowe 
przeznaczenie odnośnych kwot, tzn. 
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dostawy lub sprzedaż bezpośrednia, 
zostaje zachowane.
2. Wszelkie dodatkowe kwoty przyznane 
państwu członkowskiemu są 
automatycznie wliczane do rezerwy 
krajowej i dzielone na dostawy i sprzedaż 
bezpośrednią zgodnie z przewidywanymi 
potrzebami.
3. Kwoty wliczone do rezerwy krajowej nie 
posiadają referencyjnej zawartości 
tłuszczu.

Or. pt

Poprawka 66
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 105h
Przypadki unieruchomienia produkcji

1. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która 
posiada kwoty indywidualne, przestaje 
spełniać warunki określone w art. 105a 
lit. c) przez okres dwunastomiesięczny, 
odpowiednie kwoty wracają do rezerwy 
krajowej najpóźniej w dniu 1 kwietnia 
następnego roku kalendarzowego, chyba 
że przed tym terminem dana osoba 
ponownie staje się producentem w 
rozumieniu art. 105a lit. c). Jeżeli dana 
osoba ponownie staje się producentem 
najpóźniej do końca drugiego okresu 
dwunastomiesięcznego po wycofaniu 
kwot, odebrana jej kwota indywidualna 
jest jej na nowo przyznawana, w części lub 
w całości, najpóźniej w dniu 1 kwietnia 
następującym po terminie złożenia 
wniosku.
2. W przypadku gdy producent nie 
wprowadza do obrotu ilości równej co 
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najmniej 85% przyznanej mu kwoty 
indywidualnej w okresie co najmniej 
dwunastomiesięcznym, dane państwo 
członkowskie może zdecydować czy i na 
jakich warunkach całość lub część 
niewykorzystanej kwoty przechodzi do 
rezerwy krajowej. Państwo członkowskie 
może określić, na jakich warunkach 
zostanie ponownie przyznana kwota 
takiemu producentowi, jeżeli zacznie on 
na nowo wprowadzanie do obrotu.
3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania 
w przypadkach działania siły wyższej ani 
w należycie uzasadnionych i uznanych 
przez właściwy organ przypadkach 
tymczasowo wpływających na zdolność 
produkcyjną danych producentów.

Or. pt

Poprawka 67
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) udzielanie pomocy, której celem jest 
lepsza koordynacja sposobu, w jaki 
produkty są wprowadzane do obrotu, w 
szczególności poprzez badania rynku i 
analizy rynkowe;

(ii) udzielanie pomocy, której celem jest 
lepsza koordynacja sposobu, w jaki 
produkty są wprowadzane do obrotu, w 
szczególności poprzez badania rynku i 
analizy rynkowe, w tym sporządzanie 
wskaźników obejmujących koszty, 
tendencje i rozwój rynków;

Or. pt

Poprawka 68
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xi)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xi) prowadzenie działań promocyjnych, 
zwłaszcza w państwach trzecich.

(xi) prowadzenie działań promocyjnych.

Or. pt

Poprawka 69
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów żywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaży do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
wszystkich sektorów, o których mowa w 
art. 1 ust. 2, żywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego:

Or. pt

Poprawka 70
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, 
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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

Poprawka 71
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131 – ustęp 3 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy przyjąć środki ochronne, 
w szczególności gdy produkty rolne 
importowane z krajów trzecich nie 
gwarantują bezpieczeństwa 
żywnościowego, identyfikowalności 
i poświadczenia wszystkich norm 
sanitarnych, środowiskowych i w zakresie 
dobrostanu zwierząt ustanowionych dla 
rynku wewnętrznego, w sytuacjach 
kryzysowych na rynkach lub 
w przypadkach wykrycia niezgodności 
z normami określonymi w pozwoleniach 
na przywóz w zakresie cen, ilości lub 
terminów. Taka kontrola warunków 
ustanowionych dla importu produktów 
rolnych powinna mieć miejsce za 
pośrednictwem zintegrowanego systemu 
kontroli w czasie rzeczywistym.

Or. pt
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Poprawka 72
Luís Paulo Alves

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:

a) 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.

b) porozumień, decyzji i uzgodnionych 
praktyk prowadzonych zgodnie z treścią 
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Tytułu II, Rozdziału II, Sekcji trzeciej 
i czwartej niniejszego rozporządzenia;
c) porozumień, decyzji i praktyk, których 
przedmiotem jest ustanowienie 
wskaźników odniesienia w celu pokrycia 
kosztów przez producentów.

Or. pt

Poprawka 73
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 144 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając konieczność zapewnienia 
ujednoliconego wdrażania unijnych zasad 
konkurencji w sektorze rolnym, Komisja 
opracowuje specjalne wytyczne, których 
celem będzie ułatwienie wprowadzenia 
przez krajowe organy ds. konkurencji art. 
101 -106 traktatu do umów, decyzji i 
praktyk odnoszących się do wytwarzania 
produktów rolnych oraz handlu nimi.

Or. en

Poprawka 74
Seán Kelly

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 

Uwzględniając potrzebę sprawnego i 
skutecznego reagowania na groźbę 
wystąpienia zakłóceń na rynku 
spowodowaną znaczącym wzrostem lub 
spadkiem cen na rynku wewnętrznym lub 
zewnętrznym lub znacznym spadkiem 
marż producentów lub innymi czynnikami 



AM\913428PL.doc 53/55 PE496.469v01-00

PL

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.

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 75
Luís Paulo Alves

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 
60 % takich wydatków, jeżeli wydatki te 
poniesiono w związku ze zwalczaniem 
pryszczycy oraz w związku z eliminacją 
chorób objętych programami 
zatwierdzonymi przez każde państwo 
członkowskie.

Or. pt

Poprawka 76
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 156 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 156a
Środki mające rozwiązać problem 

poważnych zakłóceń na rynku 
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mleczarskim
1. W przypadku wystąpienia poważnych 
zakłóceń na rynku mleczarskim Komisja 
może zdecydować o przyznaniu pomocy 
producentom mleka, którzy dobrowolnie 
obniżą poziom produkcji o przynajmniej 
5% w stosunku do tego samego okresu w 
roku poprzednim na przynajmniej 3 
miesiące, przy czym okres ten podlega 
przedłużeniu.
2. W ramach przygotowania do zniesienia 
kwot mleka po roku 2015 następujące 
środki uznawane są za obniżenie poziomu 
produkcji na warunkach określonych 
przez Komisję zgodnie z ust. 4 lub za 
operacje wycofania z rynku:
a) nieodpłatna dostawa mleka dla 
organizacji charytatywnych,
b) przenoszenie kwot mleka pomiędzy 
państwami członkowskimi w drodze umów 
dwustronnych,
c) bezpośredni wywóz mleka i jego 
przetworów do krajów trzecich.
3. Przyznaje się wsparcie unijne na 
realizację oceny wpływu, której celem jest 
sprawdzenie wykonalności zezwolenia 
państwom członkowskim na uznanie 
mleka pozakwotowego za pierwszą 
produkcję mleka następnego roku 
gospodarczego
4. W okresie, o którym mowa w ust. 1 
akapit pierwszy, w odniesieniu do 
produktów przedsiębiorstw, które wdrożą 
ten system w sposób określony w ust. 1 
akapit pierwszy, będzie można w pierwszej 
kolejności skorzystać ze środków 
interwencyjnych, o których mowa w części 
II, tytuł I, przedsiębranych na rynku 
mleczarskim.
5. Z uwagi na konieczność zapewnienia 
skutecznego i odpowiedniego 
funkcjonowania tego mechanizmu 
Komisja dysponuje uprawnieniami do 
przyjmowania aktów delegowanych 
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zgodnie z art. 160 w celu ustalenia:
a) kwot pomocy oraz opłaty, o których 
mowa w ust. 1;
b) kryteriów, które należy spełnić, aby 
móc skorzystać z pomocy;
c) konkretnych warunków uruchomienia 
omawianego mechanizmu;
d) warunków, w których nieodpłatne 
dostarczanie mleka organizacjom 
charytatywnym, o których mowa w ust. 2, 
może być uznane za obniżenie poziomu 
produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać nakładania opłat na wydajnych producentów rolnych przygotowujących się do 
uwolnienia rynku.


