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Mandat w postaci poprawek ustawodawczych  

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych   

 B7-0080/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych („rozporządzenie 

o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 133 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zakres Zakres 

1. W zakresie niezbędnym do 

umoŜliwienia wywozu na podstawie cen 

osiąganych przez dane produkty na 

rynkach światowych i w ramach limitów 

wynikających z umów zawartych zgodnie z 

art. 218 Traktatu, róŜnica między tymi 

cenami i cenami w Unii moŜe zostać 

pokryta refundacjami wywozowymi za:  

1. W zakresie niezbędnym do 

umoŜliwienia wywozu na podstawie cen 

osiąganych przez dane produkty na 

rynkach światowych, w przypadku gdy 

warunki na rynku wewnętrznym 

odpowiadają zakresowi opisanemu w 

art. 154 ust. 1 i w ramach limitów 

wynikających z umów zawartych zgodnie z 

art. 218 Traktatu, a takŜe zgodnie z art. 3 

ust. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, 

róŜnica między tymi cenami i cenami w 

Unii moŜe zostać pokryta refundacjami 

wywozowymi za:  

a) produkty następujących sektorów 

wywoŜone bez dalszego przetworzenia:  

a) produkty następujących sektorów 

wywoŜone bez dalszego przetworzenia:  

(i) zboŜa;  (i) zboŜa;  

(ii) ryŜ;  (ii) ryŜ;  

(iii) cukier, w odniesieniu do produktów 

wymienionych w załączniku I część III 

lit. b) - d) i g);  

(iii) cukier, w odniesieniu do produktów 

wymienionych w załączniku I część III 

lit. b) - d) i g);  

(iv) wołowiny i cielęciny;  (iv) wołowiny i cielęciny, z wyjątkiem 

Ŝywych zwierząt z gatunku bydła 

domowego objętych kodami CN 0102;  
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(v) mleka i przetworów mlecznych;  (v) mleka i przetworów mlecznych;  

(vi) wieprzowiny;  (vi) wieprzowiny, z wyjątkiem świń 

Ŝywych z gatunków domowych objętych 

kodami CN 0103;  

(vii) jaj,  (vii) jaj,  

(viii) mięso drobiowe;  (viii) mięso drobiowe, z wyjątkiem drobiu 

domowego Ŝywego objętego kodami CN 

0105;  

b) produkty wymienione w niniejszym 

ustępie lit. a) ppkt (i)-(iii), (v) oraz (vii) 

wywoŜone w postaci towarów 

przetworzonych zgodnie z 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009 

z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającym 

zasady handlu niektórymi towarami 

pochodzącymi z przetwórstwa produktów 

rolnych oraz w formie produktów 

zawierających cukier wymienionych w 

załączniku I część X lit. b).  

b) produkty wymienione w niniejszym 

ustępie lit. a) ppkt (i)–(iii), (v), (vi) oraz 

(vii) wywoŜone w postaci towarów 

przetworzonych zgodnie z 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009 

z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającym 

zasady handlu niektórymi towarami 

pochodzącymi z przetwórstwa produktów 

rolnych, w tym produkty wywoŜone w 

formie towarów nieujętych w załączniku I 

do traktatu, zgodnie z rozporządzeniem 

Komisji (UE) nr 578/2010 z dnia 

29 czerwca 2010 r., oraz w formie 

produktów zawierających cukier 

wymienionych w załączniku I część X 

lit. b).  

2. Refundacje wywozowe za produkty 

wywoŜone w postaci towarów 

przetworzonych nie mogą być wyŜsze niŜ 

stosowane refundacje za te same produkty 

wywoŜone bez dalszego przetworzenia.  

2. Refundacje wywozowe za produkty 

wywoŜone w postaci towarów 

przetworzonych nie mogą być wyŜsze niŜ 

stosowane refundacje za te same produkty 

wywoŜone bez dalszego przetworzenia.  

 2a. Bez uszczerbku dla stosowania 

art. 154 ust. 1 i art. 159 kwota refundacji 

dostępna dla produktów wymienionych w 

ust. 1 wynosi 0 EUR. 

3. Komisja moŜe – w drodze aktów 

wykonawczych – przyjmować środki 

konieczne do stosowania niniejszego 

artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 

przyjmowane są zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 162 

ust. 2.  

3. Komisja moŜe – w drodze aktów 

wykonawczych – przyjmować środki 

konieczne do stosowania niniejszego 

artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 

przyjmowane są zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 162 

ust. 2.  

Or. en 
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Mandat w postaci poprawek ustawodawczych  

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych   

 B7-0080/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych („rozporządzenie 

o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 137 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 137 skreślony 

Refundacje wywozowe za Ŝywe zwierzęta 

w sektorze wołowiny i cielęciny  

1. W odniesieniu do produktów sektora 

wołowiny i cielęciny przyznawanie i 

wypłata refundacji w odniesieniu do 

wywozu Ŝywych zwierząt jest uzaleŜniona 

od przestrzegania wymogów 

ustanowionych w prawodawstwie Unii 

dotyczących dobrostanu zwierząt oraz, w 

szczególności, właściwego zabezpieczenia 

zwierząt podczas transportu. 

 

2. Uwzględniając potrzebę zachęcania 

eksporterów do przestrzegania warunków 

dobrostanu zwierząt oraz umoŜliwienia 

właściwym organom sprawdzania 

prawidłowości wydatków w zakresie 

refundacji wywozowych w przypadkach, 

kiedy są one uzaleŜnione od 

przestrzegania wymogów dobrostanu 

zwierząt, Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 

delegowanych w sprawie przestrzegania 

wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt 

poza obszarem celnym Unii, w tym 

wykorzystywania niezaleŜnych stron 
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trzecich. 

3. Komisja moŜe – w drodze aktów 

wykonawczych – przyjmować środki 

konieczne do stosowania niniejszego 

artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 

przyjmowane są zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 162 

ust. 2. 

 

Or. en 

 

 


