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6.3.2013 B7-0080/390 

Poprawka  390 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

Britta Reimers 

we własnym imieniu 

 

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 109 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 109 skreślony 

Organizacje podmiotów gospodarczych  

Do celów niniejszego rozporządzenia 
w skład organizacji podmiotów 
gospodarczych w sektorze oliwy z oliwek i 
oliwek stołowych wchodzą uznane 
organizacje producentów, uznane 
organizacje międzybranŜowe lub uznane 
organizacje innych podmiotów 
gospodarczych lub ich zrzeszenia. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/391 

Poprawka  391 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

Britta Reimers 

we własnym imieniu 

 

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 110 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreślony 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/392 

Poprawka  392 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

Britta Reimers 

we własnym imieniu 

 

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 111 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 111 skreślony 

Składki producentów niebędących 
członkami 

 

W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranŜowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leŜy w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
organizację, moŜe zdecydować, Ŝe osoby 
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 
w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością. 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/393 

Poprawka  393 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

Britta Reimers 

we własnym imieniu 

 

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 I – sekcja 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dostosowanie podaŜy skreślona 

Środki ułatwiające dostosowanie podaŜy 
do wymogów rynku 

 

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106-
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaŜy 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 Ŝywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego: 

 

a) mających na celu poprawę jakości;  

b) mających na celu wsparcie lepszej 
organizacji produkcji, przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu; 

 

c) ułatwiających odnotowywanie tendencji 
w zakresie cen rynkowych; 

 

d) umoŜliwiających opracowywanie 
prognoz krótko- i długoterminowych na 
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podstawie wykorzystywanych środków 
produkcji. 

Zasady wprowadzania do obrotu w celu 
poprawy i stabilizacji funkcjonowania 
wspólnego rynku win. 

 

W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win, w 
tym winogron, moszczu i win, na bazie 
których są wyprodukowane, produkujące 
państwa członkowskie mogą określić 
zasady wprowadzania do obrotu, których 
celem będzie regulowanie podaŜy, w 
szczególności poprzez wdraŜanie decyzji 
podejmowanych przez organizacje 
międzybranŜowe uznane na mocy art. 108. 

 

Zasady takie są proporcjonalne do 
wyznaczonych celów i nie mogą: 

 

a) odnosić się do jakiejkolwiek transakcji 
po pierwszym wprowadzeniu do obrotu 
danego produktu; 

 

b) pozwalać na ustalanie cen, w tym jeśli 
ceny są ustalane jako wskazówka lub 
zalecenie; 

 

c) uniemoŜliwiać dostępu do znacznej 
części zbiorów, które normalnie byłyby 
dostępne; 

 

d) pozwalać na odmowę wydania 
krajowych i unijnych zaświadczeń 
wymaganych do obrotu winami i 
sprzedaŜy win, jeśli takie wprowadzenie do 
obrotu jest zgodne z tymi zasadami. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/394 

Poprawka  394 

James Nicholson 

w imieniu grupy 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 

Article 130 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 130a 

 Zawieszenie naleŜności celnych 
przywozowych w sektorze cukru 

 1. Komisja moŜe przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające naleŜności celne przywozowe 
w całości lub części w przypadku pewnych 
ilości następujących produktów w celu 
zagwarantowania podaŜy niezbędnej dla 
europejskiego rynku cukru: 

 a) cukru objętego kodem CN 1701; 

 b) izoglukozy objętej kodami CN 1702 30 
10, 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30. 

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

 2. Do dnia 30 listopada kaŜdego roku 
Komisja sporządza prognozę oczekiwanej 
wielkości przywozu cukru trzcinowego do 
Unii na dany rok gospodarczy. Prognoza 
ta opiera się na szacowanej wielkości 
przywozu cukru trzcinowego do Unii na 
podstawie umów handlowych między Unią 
i krajami eksportującymi cukier 
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trzcinowy. 

 3. JeŜeli prognoza, o której mowa w ust. 2, 
dotyczy przywozu o wielkości mniejszej niŜ 
3,5 mln ton, Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze, o których mowa w ust. 1, 
które przewidują przywóz cukru 
trzcinowego równy ilości, o którą 
przewidywany przywóz jest niŜszy od 3,5 
mln ton. Wszelki taki dodatkowy przywóz 
organizowany jest w sposób pozwalający 
na utrzymanie preferencji wobec państw, 
na których wywóz cukru trzcinowego do 
Unii jest juŜ nałoŜona zerowa stawka 
naleŜności przywozowych.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/395 

Poprawka  395 

James Nicholson 

w imieniu grupy 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 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 

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. 

Z zastrzeŜeniem akapitu drugiego i z 
uwzględnieniem potrzeby sprawnego i 

skutecznego reagowania na znaczącą 
groźbę wystąpienia powaŜnych zakłóceń 

na rynku wynikającą z czynników 
skutkujących lub z duŜym 
prawdopodobieństwem skutkujących 

znaczącym wzrostem lub spadkiem cen na 

rynku wewnętrznym lub zewnętrznym, 

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 oraz pod warunkiem Ŝe wszelkie 
inne środki dostępne na mocy niniejszego 
rozporządzenia okaŜą się 
niewystarczające. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/396 

Poprawka  396 

James Nicholson 

w imieniu grupy 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 

Załącznik XYZ (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ZAŁĄCZNIK XYZ 

 Pułapy krajowe, o których mowa w art. 
54 lit. a) 

 Niemcy 2 277 000 

 Polska       300 000 

Or. en 

 

 


