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6.3.2013 B7-0080/377 

Poprawka  377 

James Nicholson 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

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 52 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(52) Dla norm handlowych naleŜy 

wprowadzić przepisy o charakterze 

horyzontalnym. 

skreślony 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/378 

Poprawka  378 

James Nicholson 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

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 55 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(55) Normy handlowe naleŜy stosować do 

wszystkich produktów rolnych 

wprowadzanych do obrotu w Unii. 

skreślony 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/379 

Poprawka  379 

James Nicholson 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

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 59 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(59) W celu uwzględnienia oczekiwań 

konsumentów oraz przyczynienia się do 

poprawy warunków gospodarczych 

produkcji i wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych oraz ich jakości, jak 

równieŜ w celu dostosowania ich do ciągle 

zmieniających się warunków rynkowych, 

zmieniających się wymagań konsumentów 

oraz w celu uwzględnienia rozwoju 

odpowiednich norm międzynarodowych 

oraz zmian technicznych i uniknięcia 

przeszkód w tworzeniu innowacyjnych 

produktów, Komisja powinna posiadać 

uprawnienia do przyjęcia niektórych aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 

do przyjmowania norm handlowych w 

odniesieniu do poszczególnych sektorów 

lub produktów, na wszystkich etapach 

wprowadzania ich do obrotu, jak równieŜ 

odstępstw i wyłączeń od stosowania takich 

norm oraz wszelkich koniecznych zmian, 

odstępstw i wyłączeń w odniesieniu do 

definicji i opisów handlowych. 

(59) W celu uwzględnienia oczekiwań 

konsumentów oraz przyczynienia się do 

poprawy warunków gospodarczych 

produkcji i wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych oraz ich jakości, jak 

równieŜ w celu dostosowania ich do ciągle 

zmieniających się warunków rynkowych, 

zmieniających się wymagań konsumentów 

oraz w celu uwzględnienia rozwoju 

odpowiednich norm międzynarodowych 

oraz zmian technicznych i uniknięcia 

przeszkód w tworzeniu innowacyjnych 

produktów, Komisja powinna posiadać 

uprawnienia do przyjęcia niektórych aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 

do odstępstw i wyłączeń od stosowania 

takich norm oraz wszelkich koniecznych 

zmian, odstępstw i wyłączeń w odniesieniu 

do definicji i opisów handlowych. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/380 

Poprawka  380 

James Nicholson 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

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 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 33 skreślony 

Krajowa pomoc finansowa  

1. W regionach państw członkowskich, 

w których stopień zorganizowania 

producentów w sektorze owoców i warzyw 

jest szczególnie niski, Komisja – w drodze 

aktów wykonawczych – zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 162 ust. 2, moŜe upowaŜniać państwa 

członkowskie, na podstawie właściwie 

umotywowanych wniosków, do 

wypłacenia organizacjom producentów 

krajowej pomocy finansowej równej 

maksymalnie 80 % składek, o których 

mowa w art. 30 ust. 1 lit. a). Pomoc ta 

stanowi uzupełnienie funduszu 

operacyjnego. 

 

2. W regionach państw członkowskich, 

w których organizacje producentów, 

zrzeszenia organizacji producentów oraz 

grupy producentów, o których mowa w 

art. 28 rozporządzenia (UE) nr […] 

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW), wprowadzają do 
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obrotu mniej niŜ 15 % wartości produkcji 

owoców i warzyw i w których produkcja 

owoców i warzyw stanowi co 

najmniej 15 % ich całkowitej produkcji 

rolnej, krajowa pomoc finansowa, o której 

mowa w ust. 1, moŜe być zwrócona przez 

Unię na wniosek zainteresowanego 

państwa członkowskiego. Komisja 

podejmuje decyzję o takim zwrocie w 

drodze aktów wykonawczych. 

Przedmiotowe akty wykonawcze 

przyjmowane są zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 162 

ust. 2. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/381 

Poprawka  381 

James Nicholson 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

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 

Część II – tytuł I – rozdział II – sekcja 5 a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Sekcja 5a 

 Dopłaty w sektorze chmielu 

 Artykuł 54a 

 Dopłaty dla organizacji producentów 

 1. Unia finansuje płatności dla 

organizacji producentów w sektorze 

chmielu, uznanych na podstawie art. 106, 

które są przeznaczone na cele określone 

w art. 106 lit. c) ppkt (i), (ii) lub (iii). 

 2. Wykaz państw członkowskich 

dokonujących płatności dla organizacji 

producentów określonych w ust. 1 oraz 

ich pułapy krajowe finansowania 

unijnego zostały zawarte w załączniku 

XYZ. 

 

 3. Państwa członkowskie mogą 

postanowić o dokonaniu płatności 

przewidzianej w ust. 1 do dnia 1 sierpnia 

roku poprzedzającego pierwszy rok 

realizacji takiej płatności. W celu 

sfinansowania płatności państwa 

członkowskie wykorzystują do 0,5% 

swoich pułapów krajowych określonych 

w załączniku II do rozporządzenia (UE) 
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nr […/…] [rozporządzenia w sprawie 

płatności bezpośrednich]. 

 4. Państwa członkowskie powiadamiają 

o decyzji, o której mowa w ust. 3, 

w podanym tamŜe terminie. 

 Artykuł 54b 

 Przekazane uprawnienia 

 W celu zapewnienia finansowania z 

dopłat celów, o których mowa w art. 106, 

a takŜe w celu uwzględnienia decyzji 

państwa członkowskiego, o których mowa 

w art. 54a ust. 3 Komisja jest uprawniona 

do przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 

delegowanych dotyczących: 

 a) wniosków o przyznanie dopłaty, w tym 

przepisów dotyczących terminów i 

dokumentów towarzyszących; 

 b) uprawnień do dopłaty, w tym przepisów 

dotyczących kwalifikowalnych obszarów 

uprawy chmielu i obliczania kwot 

wypłacanych kaŜdej organizacji 

producentów; 

 c) kar stosowanych w przypadku 

nienaleŜnych płatności; 

 d) przeglądu pułapów krajowych 

określonych w załączniku […]. 

 Artykuł 54c 

 Uprawnienia wykonawcze 

 Komisja moŜe przyjąć akty wykonawcze 

ustanawiające niezbędne środki związane 

z niniejszą sekcją, które dotyczą: 

 a) wypłaty dopłaty; 

 b) kontroli oraz inspekcji. 

 Przedmiotowe akty wykonawcze 

przyjmowane są zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 162 

ust. 2. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/382 

Poprawka  382 

James Nicholson 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

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 

Część II – tytuł II – rozdział I – sekcja 1 – podsekcja 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ogólna norma handlowa skreślona 

Zgodność z ogólną normą handlową  

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, 

produkt spełnia wymogi „ogólnej normy 

handlowej”, jeŜeli jest solidnej i właściwej 

jakości handlowej. 

 

2. W przypadku gdy nie ustanowiono 

norm handlowych, o których mowa w 

podsekcji 3 oraz dyrektywach Rady 

2000/36/WE
28
, 2001/112/WE

29
, 

2001/113/WE
30
, 2001/114/WE

31
, 

2001/110/WE
32
, 2001/111/WE

33
, produkty 

rolne, które przygotowane są do sprzedaŜy 

lub dostawy do końcowego konsumenta, 

jak określono w art. 3 pkt 7 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002, mogą 

zostać wprowadzone do obrotu tylko jeŜeli 

spełniają wymogi ogólnej normy 

handlowej. 

 

3. Produkt uznaje się za spełniający 

wymogi ogólnej normy handlowej, jeŜeli 

produkt, który ma zostać wprowadzony do 

obrotu, jest zgodny z obowiązującą normą 

przyjętą przez którąkolwiek z organizacji 

międzynarodowych wymienionych w 
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załączniku V. 

Przekazane uprawnienia  

Uwzględniając potrzebę odpowiedniej 

reakcji na zmiany sytuacji rynkowej i 

specyficzne uwarunkowania kaŜdego 

sektora, Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 

delegowanych w celu przyjęcia i zmian 

wymogów w zakresie ogólnej normy 

handlowej, o których mowa w art. 56 ust. 

1 oraz wprowadzania odstępstw od nich, 

jak równieŜ zasad dotyczących spełniania 

przedmiotowych wymogów, o których 

mowa w art. 56 ust. 3. 

 

____________ 
28
 Dz.U. L 197 z 3.8.2000, s. 19. 

29
 Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 58. 

30
 Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 67. 

31
 Dz.U. L 15 z 17.1.2002, s. 19. 

32
 Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 47. 

33
 Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 53. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/383 

Poprawka  383 

James Nicholson 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

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 58 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Normy handlowe mogą mieć zastosowanie 

do przynajmniej jednego spośród 

następujących produktów lub sektorów: 

 a) oliwy z oliwek i oliwek stołowych, 

w odniesieniu do produktów 

wymienionych w załączniku I część VII 

lit. a); 

 b) owoców i warzyw; 

 c) przetworzonych owoców i warzyw; 

 d) bananów; 

 e) Ŝywych roślin; 

 f) jaj; 

 g) mięsa drobiowego; 

 h) tłuszczy do smarowania 

przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi; 

 i) chmielu. 

Produkty, w stosunku do których 

ustanowiono normy handlowe w 

odniesieniu do sektorów lub produktów, 

mogą być wprowadzane do obrotu w Unii 

wyłącznie zgodnie z tymi normami. 

Produkty, w stosunku do których 

ustanowiono normy handlowe w 

odniesieniu do sektorów lub produktów, 

mogą być wprowadzane do obrotu w Unii, 

wyłącznie jeŜeli są zgodne z tymi 

normami. 



 

AM\929553PL.doc  PE503.601 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/384 

Poprawka  384 

James Nicholson 

w imieniu grupy politycznej ECR 

Britta Reimers 

 

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 106 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organizacje producentów Organizacje producentów 

W odpowiedzi na złoŜony wniosek 

państwa członkowskie uznają organizacje 

producentów, które: 

W odpowiedzi na złoŜony wniosek 

państwa członkowskie uznają organizacje 

producentów z sektora owoców i warzyw i 

mogą uznać w odpowiedzi na złoŜony 

wniosek organizacje producentów z 

wszystkich innych sektorów, które: 

a) skupiają producentów co najmniej 

jednego z sektorów wymienionych w art. 1 

ust. 2; 

a) skupiają rolników z danego sektora 

wymienionego w art. 1 ust. 2 i są przez 

nich kontrolowane; 

b) powstały z inicjatywy producentów; b) powstały z inicjatywy rolników; 

c) dąŜą do określonego celu, który moŜe 

obejmować co najmniej jeden 

spośród następujących celów: 

c) dąŜą do określonego celu, który moŜe 

obejmować co najmniej jeden 

spośród następujących celów: 

(i) zapewnienie 

planowania i dostosowywania produkcji do 

popytu, w szczególności w odniesieniu do 

jakości i ilości; 

(i) zapewnienie 

planowania i dostosowywania produkcji do 

popytu, w szczególności w odniesieniu do 

jakości i ilości; 

(ii) koncentracja dostaw i wprowadzanie 

do obrotu produktów wytwarzanych przez 

ich członków; 

(ii) koncentracja dostaw i wprowadzanie 

do obrotu produktów wytwarzanych przez 

ich członków; 

(iii) optymalizacja kosztów produkcji oraz (iii) optymalizacja kosztów produkcji 
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stabilizacja cen producenta; oraz stabilizacja cen producenta; 

(iv) prowadzenie badań nad 

zrównowaŜonymi metodami produkcji i 

rozwojem sytuacji rynkowej; 

(iv) prowadzenie badań nad 

zrównowaŜonymi metodami produkcji i 

rozwojem sytuacji rynkowej; 

(v) promowanie i udzielanie pomocy 

technicznej w zakresie stosowania 

przyjaznych dla środowiska metod uprawy 

i technik produkcji; 

(v) promowanie i udzielanie pomocy 

technicznej w zakresie stosowania 

przyjaznych dla środowiska metod uprawy 

i technik produkcji; 

 (va) promowanie i dostarczanie pomocy 

technicznej w zakresie stosowania 

standardów produkcji, poprawy jakości 

produktu i rozwoju produktów z 

chronioną nazwą pochodzenia, 

chronionym oznaczeniem geograficznym 

lub objętych krajowym znakiem jakości; 

(vi) zarządzanie produktami ubocznymi i 

odpadami, zwłaszcza w celu ochrony 

jakości wody, gleby i krajobrazów oraz 

zachowania lub zachęcania do zachowania 

róŜnorodności biologicznej; oraz 

(vi) zarządzanie produktami ubocznymi i 

odpadami, zwłaszcza w celu ochrony 

jakości wody, gleby i krajobrazów oraz 

zachowania lub zachęcania do zachowania 

róŜnorodności biologicznej; 

(vii) przyczynianie się do 

zrównowaŜonego wykorzystania zasobów 

naturalnych oraz przeciwdziałania zmianie 

klimatu; 

(vii) przyczynianie się do 

zrównowaŜonego wykorzystania zasobów 

naturalnych oraz przeciwdziałania zmianie 

klimatu; 

 (viia) opracowywanie inicjatyw w obszarze 

promocji i wprowadzania do obrotu; 

 (viib) opracowywanie inicjatyw 

umoŜliwiających zwiększenie 

innowacyjności, prywatne 

przechowywanie, przetwórstwo i 

promowanie produktów oraz poprzez 

sprzedaŜ promocyjną; 

 (viic) wdraŜanie instrumentów 

zapobiegania sytuacjom kryzysowym i 

zarządzania kryzysowego; 

 (viid) wspieranie korzystania przez ich 

członków z rynków terminowych i 

systemów ubezpieczeń oraz udzielanie 

niezbędnej pomocy technicznej; 

d) nie zajmują one dominującej pozycji na 

danym rynku, chyba Ŝe jest to niezbędne 

do wykonania celów art. 39 Traktatu. 

d) nie zajmują one dominującej pozycji na 

danym rynku, chyba Ŝe jest to niezbędne 

do wykonania celów art. 39 traktatu. 
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 da) wprowadzają do obrotu produkty 

nieujęte w załączniku I do traktatu, o ile 

odsetek sprzedanych produktów 

nieujętych w załączniku I nie przekracza 

49% wszystkich produktów 

wprowadzonych do obrotu, bez utraty 

oficjalnego statusu organizacji 

producentów w uznanym sektorze rolnym. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/385 

Poprawka  385 

James Nicholson 

w imieniu grupy politycznej ECR 

Britta Reimers 

 

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 106 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 106b 

 Uznawanie organizacji producentów 

 1. Państwa członkowskie mogą uznać za 

organizacje producentów wszelkie 

podmioty prawne lub jasno określone 

części podmiotów prawnych, które 

wystąpiły o takie uznanie, pod warunkiem 

Ŝe: 

 a) spełniają wymogi określone w art. 106 

akapit pierwszy lit. b) i c); 

 b) mają minimalną liczbę członków i/lub 

wytwarzają minimalną ilość – określaną 

przez dane państwo członkowskie – 

zbywalnej produkcji w sektorze, w którym 

działają; 

 c) przedstawią wystarczający dowód na to, 

Ŝe są w stanie właściwie wykonywać swoją 

działalność zarówno pod względem ram 

czasowych, jak i efektywności, 

udostępniania swoim członkom pomocy w 

formie zasobów ludzkich, materialnych i 

technicznych oraz koncentracji podaŜy; 

 d) ich statut jest zgodny z lit. a), b) i c) 
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niniejszego ustępu. 

 2. Państwa członkowskie mogą 

postanowić, Ŝe organizacje producentów, 

które zostały uznane na mocy prawa 

krajowego przed dniem 1 stycznia 2014 r. 

i które spełniają warunki określone w ust. 

1 niniejszego artykułu, uznaje się za 

organizacje producentów zgodnie z art. 

106. 

 3. Organizacje producentów, które zostały 

uznane na mocy prawa krajowego przed 

dniem 1 stycznia 2014 r., lecz które nie 

spełniają warunków określonych w ust. 1 

niniejszego artykułu, mogą kontynuować 

działalność na mocy prawa krajowego do 

dnia 1 stycznia 2015 r. 

 4. Państwa członkowskie: 

 a) w okresie czterech miesięcy od złoŜenia 

przez organizację producentów wniosku i 

wszystkich stosownych dokumentów 

potwierdzających, podejmują decyzję 

dotyczącą uznania organizacji 

producentów; wniosek ten składany jest w 

państwie członkowskim, w którym 

organizacja ma siedzibę; 

 b) przeprowadzają w ustalonych przez 

siebie odstępach czasu kontrole, aby 

upewnić się, Ŝe uznane organizacje 

producentów stosują się do postanowień 

niniejszego rozdziału; 

 c) w przypadku niestosowania się do 

postanowień niniejszego rozdziału lub 

nieprawidłowości we wdraŜaniu środków 

przewidzianych w niniejszym rozdziale 

nakładają na te organizacje i zrzeszenia 

określone przez siebie stosowne kary 

i w razie konieczności podejmują decyzję 

o cofnięciu uznania; 

 d) powiadamiają Komisję raz w roku i nie 

później niŜ do dnia 31 marca o kaŜdej 

decyzji o uznaniu, odmowie lub cofnięciu 

uznania, którą podjęły w poprzednim roku 

kalendarzowym. 
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Or. en 



 

AM\929553PL.doc  PE503.601 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/386 

Poprawka  386 

James Nicholson 

w imieniu grupy politycznej ECR 

Britta Reimers 

 

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 107 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 107 skreślony 

Zrzeszenia organizacji producentów  

W odpowiedzi na złoŜony wniosek 

państwa członkowskie uznają zrzeszenia 

organizacji producentów kaŜdego z 

sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 

które powstały z inicjatywy uznanych 

organizacji producentów. 

 

Z zastrzeŜeniem przepisów przyjętych na 

podstawie art. 114 zrzeszenia organizacji 

producentów mogą realizować 

którekolwiek z działań lub pełnić 

którąkolwiek z funkcji przypisanych 

organizacji producentów. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/387 

Poprawka  387 

James Nicholson 

w imieniu grupy politycznej ECR 

Britta Reimers 

 

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 108 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W odpowiedzi na złoŜony wniosek 

państwa członkowskie uznają organizacje 

międzybranŜowe kaŜdego z sektorów 

wymienionych w art. 1 ust. 2, które: 

1. W odpowiedzi na złoŜony wniosek 

państwa członkowskie mogą uznać 

organizacje międzybranŜowe kaŜdego z 

sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2, 

które: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/388 

Poprawka  388 

James Nicholson 

w imieniu grupy politycznej ECR 

Britta Reimers 

 

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 108 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W odniesieniu do organizacji 

międzybranŜowych w sektorach oliwy 

z oliwek i oliwek stołowych oraz tytoniu 

określony cel, o którym mowa w ust. 1 lit. 

c), moŜe teŜ obejmować co najmniej jeden 

spośród następujących celów: 

skreślony 

a) koncentracja i koordynacja podaŜy 

i wprowadzania do obrotu produktów ich 

członków; 

 

b) wspólne dostosowanie produkcji 

i przetwórstwa do wymagań rynku oraz 

ulepszanie produktu; 

 

c) wspieranie racjonalizacji i ulepszania 

produkcji oraz przetwórstwa. 

 

Or. en 

 

 


