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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 

Motyw 91 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (91 -a) Jednak ze względu na cykliczne 

kryzysy w tym sektorze i wahania cen oraz 

aby uniknąć pogorszenia sytuacji i 

zapewnić zrównowaŜony rozwój 

gospodarstw, system kwot mlecznych 

będzie nadal obowiązywał do 2020 r. w 

celu wprowadzenia środków 

alternatywnych i ocenienia ich wpływu. 

Dzięki temu zapewniona zostanie 

równowaga rynku, stałe zaopatrywanie 

rynku unijnego w mleko i produkty 

mleczne oraz ograniczenie ewentualnych 

negatywnych skutków, jakie mogłoby 

spowodować zniesienie tego systemu dla 

producentów mleka na poziomie 

lokalnym, regionalnym i krajowym. 

Or. pt 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przepisy odnoszące się do systemu 

ograniczania produkcji mleka, 

ustanowionego w części II 

tytuł I rozdział III, do dnia 31 marca 2015 

r.; 

b) przepisy odnoszące się do systemu 

ograniczania produkcji mleka, 

ustanowionego w części II 

tytuł I rozdział III oraz w załącznikach IX 

i X, do dnia 31 marca 2020 r.; 

Or. pt 

 

 


