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Poprawka  397 
Luis Manuel Capoulas Santos, Marina Yannakoudakis i inni 
 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 
dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 
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 130 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 130a  

 Przywóz cukru surowego do rafinacji: 6-
miesięczny okres wyłączności dla rafinerii 
przemysłowych 

 1. Do końca roku gospodarczego 2019–
2020 rafinerie przemysłowe mają 
wyłączną moŜliwość przywozu 2 500 000 
ton na rok gospodarczy, wyraŜone w 
cukrze białym. 

 2. Jedyny zakład przetwórstwa buraków 
cukrowych czynny w Portugalii w 2005 r. 
uznaje się za rafinerię przemysłową. 

 3. Pozwolenia na przywóz cukru 
przeznaczonego do rafinacji moŜna 
wydawać jedynie przemysłowym 
rafineriom pod warunkiem, Ŝe ilości, 
których dotyczy pozwolenie, nie 
przekraczają ilości, o których mowa w 
ust. 1. Pozwolenia moŜna przenosić tylko 
między rafineriami przemysłowymi, a ich 
waŜność wygasa z końcem roku 
gospodarczego, którego dotyczą. 

 Niniejszy ustęp stosuje się do pierwszych 
sześciu miesięcy kaŜdego roku 
gospodarczego. 

 4. ZwaŜywszy na konieczność 



 

AM\929564PL.doc  PE503.601v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

zagwarantowania, Ŝe przeznaczony do 
rafinacji cukier pochodzący z przywozu 
jest rafinowany na podstawie niniejszej 
sekcji, Komisja jest upowaŜniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych określających:  

 a) niektóre definicje w zakresie 
funkcjonowania ustaleń dotyczących 
przywozu, o których mowa w ust. 1; 

 b) warunki i wymogi w zakresie 
kwalifikowalności, które podmiot 
gospodarczy musi spełnić, aby złoŜyć 
wniosek o pozwolenie na przywóz, 
obejmujące wniesienie zabezpieczenia; 

 c) przepisy dotyczące kar 
administracyjnych, które mają być 
stosowane. 

 5. Komisja moŜe przyjmować akty 
wykonawcze określające niezbędne 
przepisy dotyczące dokumentów 
towarzyszących, które naleŜy dostarczyć w 
związku z wymogami i obowiązkami dla 
podmiotów gospodarczych w zakresie 
przywozu, w szczególności dla rafinerii 
przemysłowych. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2. 

Or. en 

Uzasadnienie 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries 
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6.3.2013 B7-0080/398 

Poprawka  398 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu i inni 
 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 
dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 
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 II – sekcja 3 – podsekcja 1 (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 PODSEKCJA 1 

 SYSTEM OGRANICZANIA 
PRODUKCJI W SEKTORZE 
MLECZARSKIM 

 Artykuł 103a 

 1. Do celów niniejszej sekcji stosuje się 
następujące definicje: 

 a) „mleko” – oznacza produkt pochodzący 
z udoju co najmniej jednej krowy; 

 b) „inne przetwory mleczne” – oznacza 
wszystkie przetwory mleczne inne niŜ 
mleko, w szczególności mleko 
odtłuszczone, śmietankę, masło, jogurt i 
ser; w odpowiednich przypadkach 
produkty te moŜna przeliczać na 
„ekwiwalenty mleka” za pomocą 
współczynników określonych przez 
Komisję w przepisach wykonawczych;. 

 c) „producent” – oznacza rolnika, którego 
gospodarstwo jest połoŜone na terytorium 
geograficznym państwa członkowskiego i 
który produkuje i wprowadza do obrotu 
mleko lub który przygotowuje się do 
prowadzenia takiej działalności w 
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niedalekiej przyszłości; 

 d) „gospodarstwo” – oznacza 
gospodarstwo określone w art. 4 
rozporządzenia UE w sprawie płatności 
bezpośrednich; 

 e) „skupujący” – oznacza 
przedsiębiorstwo lub grupę, która kupuje 
mleko od producentów: 

 - w celu odbioru, pakowania, 
przechowywania, chłodzenia lub 
przetwarzania, w tym takŜe w ramach 
umowy, 

 - w celu sprzedania go jednemu lub kilku 
przedsiębiorstwom poddającym mleko lub 
przetwory mleczne obróbce lub 
przetwarzaniu; 

 f) „dostawa” – oznacza jakąkolwiek 
dostawę mleka, z wyjątkiem wszelkich 
innych przetworów mlecznych, od 
producenta do skupującego, bez względu 
na to, czy jest ono transportowane przez 
producenta, skupującego, 
przedsiębiorstwo przetwarzające lub 
poddające obróbce takie produkty, czy teŜ 
przez stronę trzecią; 

 g) „sprzedaŜ bezpośrednia” oznacza 
wszelką sprzedaŜ lub przekazanie mleka 
przez producenta bezpośrednio 
konsumentowi, a takŜe wszelką sprzedaŜ 
lub przekazanie innych przetworów 
mlecznych przez producenta; 

 h) „wprowadzanie do obrotu” – oznacza 
dostawę mleka albo bezpośrednią sprzedaŜ 
mleka lub innych przetworów mlecznych; 

 i) „kwota indywidualna" oznacza kwotę 
producenta obowiązującą w dniu 1 
kwietnia dowolnego 
dwunastomiesięcznego okresu; 

 j) „kwota krajowa” – oznacza kwotę, o 
której mowa w art. 103b, określoną dla 
kaŜdego państwa członkowskiego; 

 k) „dostępna kwota” – oznacza kwotę 
dostępną dla producentów w dniu 31 
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marca dwunastomiesięcznego okresu, dla 
którego oblicza się opłatę za przekroczenie 
kwoty krajowej, i uwzględniającą 
wszystkie przeniesienia, sprzedaŜ, 
przeliczenia i tymczasowe ponowne 
przydziały określone w niniejszym 
rozporządzeniu, które nastąpiły w trakcie 
tego dwunastomiesięcznego okresu. 

 2. W odniesieniu do definicji podanej w 
ust. 1 lit. e) uznaje się za podmiot 
skupujący jakąkolwiek grupę skupujących 
z tego samego obszaru geograficznego, 
która prowadzi w imieniu swoich 
członków działania administracyjne 
i rachunkowe niezbędne do uiszczenia 
opłaty za przekroczenie kwoty krajowej. 
Do celów stosowania przepisów 
pierwszego zdania niniejszego akapitu 
Grecja jest uznawana za jeden obszar 
geograficzny i moŜe ona uznać oficjalny 
organ za grupę skupujących; 

 3. Aby zagwarantować, Ŝe Ŝadna ilość 
mleka lub innych przetworów mlecznych 
wprowadzanych do obrotu nie zostanie 
wykluczona z systemu kwot, Komisja – w 
drodze aktu delegowanego – moŜe 
dostosować definicję „sprzedaŜy 
bezpośredniej”, przy uwzględnieniu 
definicji „dostawy” podanej w lit. f). 

 Artykuł 103b 

 Kwoty krajowe 

 1. Kwoty krajowe przewidziane na 
produkcję mleka i innych przetworów 
mlecznych wprowadzanych do obrotu 
w trakcie pięciu kolejnych 
dwunastomiesięcznych okresów, 
począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r. 
(zwanych dalej „dwunastomiesięcznymi 
okresami”), są określone w załączniku 
[IVa]. 

 2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
rozdzielane między producentów na 
podstawie art. 103c – z rozróŜnieniem na 
dostawy i sprzedaŜ bezpośrednią. 
Przekroczenie kwot krajowych stwierdza 
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się na szczeblu krajowym w kaŜdym 
państwie członkowskim zgodnie z 
przepisami niniejszej sekcji 
i z rozróŜnieniem na dostawy i sprzedaŜ 
bezpośrednią. 

 3. Kwoty krajowe określone w załączniku 
(IVa) są ustalane bez uszczerbku dla 
ewentualnych przeglądów w zaleŜności od 
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 ekwiwalenty mleka dostarczone 
podmiotowi skupującemu lub 
sprzedawane bezpośrednio, niezaleŜnie od 
tego, czy zostały wyprodukowane lub 
wprowadzone do obrotu w ramach środka 
przejściowego mającego zastosowanie 
w tych państwach. 

 5. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje niezbędne 
przepisy mające na celu jednolite 
stosowanie niniejszego artykułu w 
państwach członkowskich. W przepisach 
tych są określone procedury, 
przekazywanie informacji i kryteria 
techniczne. 

 Artykuł 103c 

 Kwoty indywidualne 

 1. Indywidualna kwota lub indywidualne 
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, sprzedaŜy 
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 sprzedaŜ 
bezpośrednią. Przeliczenia z jednej kwoty 
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na drugą moŜe dokonać wyłącznie 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
na odpowiednio uzasadniony wniosek 
producenta. 

 3. JeŜeli producent posiada dwie kwoty, 
jego wkład we wszelkie naleŜne opłaty za 
przekroczenie kwoty krajowej oblicza się 
osobno dla kaŜdej kwoty. 

 4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – zwiększyć część 
finlandzkiej kwoty krajowej przyznanej na 
dostawy, o których mowa w art. 105l, w 
celu wyrównania ilości finlandzkim 
producentom „SLOM” do 200 000 ton. 
Rezerwa ta zostaje przydzielona zgodnie z 
prawodawstwem wspólnotowym i moŜe 
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 kaŜdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby dla 
kaŜdego państwa członkowskiego suma 
kwot indywidualnych przewidzianych na 
dostawy i suma kwot indywidualnych 
przewidzianych na sprzedaŜ bezpośrednią 
nie przekraczały odpowiadających im 
części kwoty krajowej dostosowanej 
zgodnie z art. 103e, przy uwzględnieniu 
wszelkich redukcji związanych z 
uzupełnianiem rezerwy krajowej 
określonej w art. 103g. 

 Artykuł 103d 

 Przydział kwot z rezerwy krajowej 

 Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
umoŜliwiające przydzielenie producentom 
całości lub części kwot z rezerwy krajowej 
ustanowionej w art. 103g na podstawie 
obiektywnych kryteriów, które naleŜy 
zgłosić Komisji. 

 Artykuł 103e 

 Zarządzanie kwotami 
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 1. Dla kaŜdego państwa członkowskiego i 
dla kaŜdego okresu Komisja– w drodze 
aktów wykonawczych, o których mowa w 
art. 103v dostosowuje przed upływem tego 
okresu podział kwot krajowych na 
„dostawy” i „sprzedaŜ bezpośrednią” w 
zaleŜności od wniosków o przeliczenia 
złoŜonych przez producentów, pomiędzy 
kwotami indywidualnymi przewidzianymi 
na dostawy a kwotami indywidualnymi 
przewidzianymi na sprzedaŜ. 

 2. Co roku państwa członkowskie 
przekazują Komisji, w terminach 
wyznaczonych przez Komisję i zgodnie z 
przepisami określonymi przez nią w 
drodze aktów wykonawczych zgodnie 
z art. 162, informacje niezbędne do: 

 a) dostosowania, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu; 

 b) obliczenia opłaty za przekroczenie 
kwoty krajowej, którą powinny wnieść 
państwa członkowskie. 

 Artykuł 103f 

 Zawartość tłuszczu 

 1. KaŜdemu 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. na 
podstawie 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 przeliczania, 
o którym mowa w art. 103c ust. 2, oraz 
w przypadku nabycia, przenoszenia lub 
tymczasowego transferu kwot na 
podstawie przepisów określonych przez 
Komisję – w drodze aktów wykonawczych 
– na podstawie art. 103v lit. b). 
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 4. W przypadku nowych producentów, 
których cała kwota indywidualna 
przewidziana na dostawy pochodzi 
z rezerwy krajowej, zawartość tłuszczu 
określa się na podstawie przepisów 
ustanawianych przez Komisję – w drodze 
aktów wykonawczych – na podstawie art. 
103v lit. b). 

 5. W odpowiednich przypadkach 
indywidualna referencyjna zawartość 
tłuszczu, o której mowa w ust. 1, jest 
dostosowywana zaraz po wejściu w Ŝycie 
niniejszego rozporządzenia, a następnie 
w razie potrzeby na początku kaŜdego 
dwunastomiesięcznego okresu, tak aby 
średnia waŜona indywidualnych 
reprezentatywnych zawartości tłuszczu dla 
kaŜdego państwa członkowskiego nie 
przekraczała referencyjnej zawartości 
tłuszczu ustanowionej 
w załączniku [VIa] o więcej niŜ 0,1 grama 
na kilogram. 

 Artykuł 103g 

 Rezerwa krajowa 

 1. KaŜde państwo członkowskie tworzy 
rezerwę krajową w ramach kwot 
krajowych określonych w załączniku 
[IVa], z której będą przydzielane kwoty, o 
których mowa w art. 103b. Rezerwa 
krajowa jest w odpowiednich przypadkach 
uzupełniana przez kwoty odebrane 
zgodnie z art. 103h, przez zatrzymanie 
części przenoszonych kwot zgodnie z 
art. 103n lub przez liniową redukcję 
wszystkich kwot indywidualnych. 
Początkowe przeznaczenie odnośnych 
kwot, tzn. dostawy lub sprzedaŜ 
bezpośrednia, zostaje zachowane. 

 2. Wszelkie dodatkowe kwoty przyznane 
państwu członkowskiemu są 
automatycznie wliczane do rezerwy 
krajowej i dzielone na dostawy i sprzedaŜ 
bezpośrednią zgodnie z przewidywanymi 
potrzebami. 

 3. Kwoty wliczone do rezerwy krajowej nie 
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posiadają referencyjnej zawartości 
tłuszczu. 

 Artykuł 103h 

 Przypadki unieruchomienia produkcji 

 1. JeŜeli osoba fizyczna lub prawna 
posiadająca kwoty indywidualne nie 
spełnia juŜ warunków określonych w 
art. 103aa lit. c) w dwunastomiesięcznym 
okresie, odpowiednie ilości zostają 
wliczone do rezerwy krajowej nie później 
niŜ dnia 1 kwietnia kolejnego roku 
kalendarzowego, z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy osoba taka ponownie staje się 
producentem w rozumieniu art. 103b lit. 
c) nie później niŜ w tym terminie. 

 JeŜeli przed upływem drugiego 
dwunastomiesięcznego okresu po 
odebraniu kwoty, dana osoba ponownie 
staje się producentem, całość lub część 
kwoty indywidualnej, którą odebrano 
danej osobie, zostaje zwrócona nie później 
niŜ dnia 1 kwietnia po dacie zgłoszenia 
wniosku. 

 2. Jeśli producent nie wprowadza do 
obrotu ilości równej przynajmniej 85% 
jego kwoty indywidualnej podczas co 
najmniej jednego dwunastomiesięcznego 
okresu, państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy i na jakich warunkach 
całość lub część niewykorzystanej kwoty 
naleŜy wliczyć do rezerwy krajowej. 

 Państwa członkowskie mogą określać, na 
jakich warunkach kwota zostaje ponownie 
przydzielona danemu producentowi, jeŜeli 
wznowił on działalność. 

 3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania 
w przypadkach działania siły wyŜszej ani 
w naleŜycie uzasadnionych i uznanych 
przez właściwy organ przypadkach 
tymczasowo wpływających na zdolność 
produkcyjną danych producentów. 

 Artykuł 103i 

 Transfery tymczasowe 
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 1. Do końca kaŜdego 
dwunastomiesięcznego okresu państwa 
członkowskie zezwalają w odniesieniu do 
tego okresu na wszelkie tymczasowe 
transfery tych 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. 
103h ust. 3, oraz ustalać, do jakiego 
stopnia przekazujący moŜe powtarzać 
transfer kwot. 

 2. KaŜde państwo członkowskie moŜe 
zdecydować 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. 

 Artykuł 103j 

 Przenoszenie kwot wraz z gruntem 

 1. Kwoty indywidualne są wraz 
z gospodarstwem przenoszone na 
producentów, którzy przejmują je 
w drodze sprzedaŜy, dzierŜawy, 
rzeczywistego lub przewidywanego 
dziedziczenia lub w jakikolwiek inny 
sposób mający dla producentów 
porównywalne skutki prawne, na 
podstawie szczegółowych przepisów 
ustanawianych przez państwa 
członkowskie, przy uwzględnieniu 
obszarów wykorzystywanych do produkcji 
mleczarskiej oraz innych obiektywnych 
kryteriów i w odpowiednich przypadkach 
wszelkich porozumień między stronami. 
Ta część kwoty, która nie została 
przeniesiona wraz z gospodarstwem, jest 
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wliczana do rezerwy krajowej. 

 2. JeŜeli kwoty zostały przekazane lub są 
przekazywane na podstawie ust. 1 w 
drodze dzierŜaw 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 – Ŝe kwota nie zostanie 
przekazana wraz z gospodarstwem. 

 3. W przypadku przekazywania gruntu na 
rzecz organów publicznych lub do 
uŜytkowania publicznego, bądź jeŜeli 
grunty przekazano do celów 
nierolniczych, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby podjęto niezbędne środki 
w celu ochrony prawnych interesów stron, 
a w szczególności by producenci 
odstępujący takie grunty mieli moŜliwość 
kontynuowania produkcji mlecznej, jeśli 
sobie tego Ŝyczą. 

 4. JeŜeli strony nie osiągnęły 
porozumienia, w przypadku dzierŜaw 
mających wygasnąć bez moŜliwości ich 
odnowienia na podobnych warunkach lub 
w sytuacjach mających porównywalne 
skutki prawne, odnośne kwoty 
indywidualne są przenoszone w całości 
lub w części na przejmujących je 
producentów, na podstawie przepisów 
przyjętych przez państwa członkowskie, 
z uwzględnieniem uzasadnionych 
interesów stron. 

 Artykuł 103k 

 Specjalne środki dotyczące przenoszenia 
kwot 

 1. W celu pomyślnego 
zrestrukturyzowania produkcji mleka lub 
poprawy stanu środowiska naturalnego 
państwa członkowskie, na podstawie 
ustanowionych uprzednio szczegółowych 
przepisów i z uwzględnieniem 
uzasadnionych interesów 
zainteresowanych stron, mogą: 
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 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 moŜe 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 wyŜej wymienionej 
opłacie; 

 c) centralizować i nadzorować 
przenoszenie kwot bez gruntu; 

 d) w przypadku przekazania gruntów 
w celu poprawy stanu środowiska 
naturalnego zadbać o to, aby odnośna 
kwota indywidualna została przydzielona 
producentowi, który odstępuje grunty, ale 
chce kontynuować produkcję mleka; 

 e) wyznaczyć na podstawie obiektywnych 
kryteriów regiony lub obszary skupu 
mleka, w obrębie których dozwolone jest 
stałe przenoszenie 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 przeniesienie kwot bez 
przekazania odpowiadających im gruntów 
lub odwrotnie, w celu poprawy struktury 
produkcji mleka na szczeblu 
gospodarstwa bądź umoŜliwienia 
ekstensyfikacji produkcji. 

 2. Przepisy ust. 1 mogą być stosowane na 
poziomie krajowym, na właściwym 
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poziomie terytorialnym lub na 
określonych obszarach skupu mleka. 

 Artykuł 103l 

 Zatrzymywanie kwot 

 1. W przypadku transferów, o których 
mowa w art. 103j i 103k, państwa 
członkowskie mogą, kierując się 
obiektywnymi kryteriami, zatrzymać część 
kwot indywidualnych jako rezerwę 
krajową. 

 2. Jeśli kwoty zostały przeniesione lub 
mają być przeniesione zgodnie z art. 103j 
i 103k wraz z odpowiadającymi im 
gruntami lub bez nich w drodze dzierŜaw 
rolnych lub innych środków mających 
porównywalne skutki prawne, państwa 
członkowskie, kierując się obiektywnymi 
kryteriami i chcąc dopilnować, by kwoty 
były przyznawane wyłącznie producentom, 
mogą zdecydować, czy i na jakich 
warunkach całość lub część przeniesione 
zostanie wliczona do rezerwy krajowej. 

 Artykuł 103n 

 Dotacje na nabywanie kwot 

 śaden organ publiczny nie moŜe przyznać 
pomocy finansowej bezpośrednio 
związanej z nabywaniem kwot w drodze 
sprzedaŜy, przeniesienia lub przydziału 
dokonywanych na mocy niniejszej sekcji. 

 Artykuł 103m 

 Opłata z tytułu nadwyŜek 

 1. NadwyŜki mleka i innych przetworów 
mlecznych wprowadzone do obrotu i 
przekraczające kwotę krajową podlegają 
opłacie. 

 Opłata ta wynosi 27,83 EUR za 100 
kilogramów mleka. 

 2. Państwa członkowskie są zobowiązane 
do uiszczenia Wspólnocie opłaty z tytułu 
nadwyŜek wynikających z przekroczenia 
kwoty krajowej, stwierdzonego na szczeblu 
krajowym oddzielnie dla dostaw i dla 
sprzedaŜy bezpośredniej, i w okresie 
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między dniem 16 października a dniem 30 
listopada po upływie danego 
dwunastomiesięcznego okresu wpłacają 
ją, do 99 % naleŜnej sumy, do 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG). 

 3. JeŜeli opłata z tytułu nadwyŜek 
określonej w ust. 1 nie została wniesiona 
w odpowiednim terminie, Komisja po 
konsultacji z Komitetem ds. Funduszy 
Rolniczych odlicza sumę równą 
nieuiszczonej opłacie z tytułu nadwyŜek od 
płatności miesięcznych w rozumieniu 
art. xx i art. xx ust. x rozporządzenia 
(WE) horyzontalnego. Przed podjęciem 
decyzji Komisja kieruje ostrzeŜenie do 
danego państwa członkowskiego, które w 
ciągu tygodnia przekazuje swoje 
stanowisko. Nie ma zastosowania art. xx 
rozporządzenia (WE) horyzontalnego. 

 Artykuł 103o 

 Wkład producentów w opłatę z tytułu 
nadwyŜek 

 Opłata z tytułu nadwyŜek jest w całości 
rozdzielona, na podstawie art. 103m i 
103s, między producentów, którzy 
przyczynili się do przekroczenia kwot 
krajowych, o których mowa w art. 103b 
ust. 2. 

 Nie naruszając przepisów art. 103p i 
art. 103s ust. 1 producenci są 
zobowiązaniu wpłacić państwu 
członkowskiemu swojego wkładu do 
naleŜnej opłaty z tytułu nadwyŜek, 
obliczonego zgodnie z art. 103e, 103f i 
103p, ze względu na sam fakt 
przekroczenia przydzielonych im kwot. 

 Artykuł 103p 

 Opłata z tytułu nadwyŜek w dostawach 

 1. W celu opracowania ostatecznego 
zestawienia opłaty z tytułu nadwyŜek, 
ilości dostarczone przez kaŜdego 
producenta zostają zwiększone lub 
obniŜone, tak aby odzwierciedlały wszelkie 
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róŜnice między rzeczywistą zawartością 
tłuszczu a referencyjną zawartością 
tłuszczu. 

 2. Wkład kaŜdego producenta w opłatę z 
tytułu nadwyŜek jest ustalany w decyzji 
danego państwa członkowskiego – 
niezaleŜnie od tego, czy wszelkie 
niewykorzystane części kwoty krajowej 
przydzielonej na dostawy zostały 
ponownie przydzielone czy teŜ nie– 
proporcjonalnie do kwot indywidualnych 
kaŜdego producenta lub zgodnie 
z obiektywnymi kryteriami uzgodnionymi 
przez państwa członkowskie: 

 a) na szczeblu krajowym na podstawie 
wielkości, o którą została przekroczona 
kwota producenta, lub 

 b) najpierw na poziomie podmiotu 
skupującego, a później w odpowiednich 
przypadkach na szczeblu krajowym. 

 Artykuł 103q 

 Rola podmiotów skupujących 

 1. Podmioty skupujące są odpowiedzialne 
za pobieranie od producentów naleŜnych 
wkładów w opłatę z tytułu nadwyŜek; 
wypłacają one właściwemu organowi 
państwa członkowskiego – przed upływem 
określonego terminu i zgodnie 
z procedurą określoną przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych na podstawie art. 103v lit. 
d), f) oraz g) – sumę tych wkładów 
odliczoną od ceny mleka wypłaconej 
producentom odpowiedzialnym za 
przekroczenie kwoty, a jeŜeli nie jest to 
moŜliwe, pobraną jakimkolwiek innym 
właściwym sposobem. 

 2. JeŜeli podmiot skupujący zastępuje 
całkowicie lub częściowo jeden lub kilka 
innych podmiotów skupujących, kwoty 
indywidualne, którymi dysponują 
producenci, są wliczane do reszty danego 
dwunastomiesięcznego okresu – po 
odliczeniu ilości juŜ dostarczonych oraz 
po uwzględnieniu ich zawartości tłuszczu. 
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Przepisy niniejszego ustępu mają równieŜ 
zastosowanie, jeŜeli producent zmieni 
podmiot skupujący. 

 3. JeŜeli w okresie odniesienia ilości 
dostarczone przez producenta przekroczą 
kwotę przyznaną temu producentowi, 
dane państwo członkowskie moŜe 
postanowić, Ŝe podmiot skupujący ma 
odliczyć część ceny za dostawy mleka 
pochodzące od danego producenta 
przekraczające przydzieloną kwotę, i Ŝe 
będzie to zaliczka na poczet wkładu 
producenta według zasad określonych 
przez to państwo członkowskie. Państwo 
członkowskie moŜe określić przepisy 
umoŜliwiające skupującym odliczenie tej 
zaliczki w przypadku, gdy producenci 
dostarczają mleko do kilku podmiotów 
skupujących. 

 Artykuł 103r 

 Udzielanie zezwoleń 

 Aby podmiot skupujący mógł prowadzić 
działalność, musi posiadać zezwolenie 
wydane przez państwo członkowskie 
zgodnie z kryteriami określonymi przez 
Komisję w drodze aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 103u lit. f) i zgodnie 
z procedurą określoną w drodze aktów 
wykonawczych, o których mowa w z art. 
103v. 

 Artykuł 103s 

 Opłata z tytułu nadwyŜek w sprzedaŜy 
bezpośredniej 

 1. W przypadku sprzedaŜy bezpośredniej 
wkład kaŜdego producenta w naleŜną 
opłatę z tytułu nadwyŜek jest ustalany w 
decyzji danego państwa członkowskiego – 
na właściwym szczeblu terytorialnym lub 
na szczeblu krajowym – niezaleŜnie od 
tego, czy wszelkie niewykorzystane części 
kwoty krajowej przydzielonej na sprzedaŜ 
bezpośrednią zostały ponownie 
przydzielone czy teŜ nie. 

 2. Jako podstawę do obliczenia wkładu 
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producenta do naleŜnej opłaty z tytułu 
nadwyŜek państwa członkowskie 
przyjmują całkowitą ilość mleka 
sprzedanego, przekazanego lub 
wykorzystanego do produkcji przetworów 
mlecznych sprzedawanych lub 
przekazanego, przy zastosowaniu 
kryteriów ustalonych przez Komisję w 
drodze aktów delegowanych, o których 
mowa w art. 103u lit. b). 

 3. W celu opracowania ostatecznego 
zestawienia opłat z tytułu nadwyŜek nie 
uwzględnia się Ŝadnych korekt 
związanych z zawartością tłuszczu. 

 4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 103v lit. d) i 
f) – określa jak i kiedy naleŜy wnieść do 
właściwego organu państwa 
członkowskiego opłatę z tytułu nadwyŜek. 

 Artykuł 103t 

 Nadpłaty lub kwoty niewpłacone 

 1. W przypadku stwierdzenia, Ŝe naleŜna 
jest opłata z tytułu nadwyŜek w dostawach 
lub sprzedaŜy bezpośredniej, a wkład 
pobrany od producentów jest wyŜszy niŜ 
naleŜna opłata, państwo członkowskie 
moŜe: 

 a) częściowo lub całkowicie wykorzystać 
nadpłatę do finansowania środków, o 
których mowa w art. 103k ust. 1 lit. a), 
i/lub 

 b) częściowo lub całkowicie rozdzielić ją 
między producentów: 

 - którym przysługuje kategoria 
pierwszeństwa określona przez państwo 
członkowskie na podstawie obiektywnych 
kryteriów i w terminie określonym przez 
Komisję w drodze aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 103u lit. g); 

 - na których ma wpływ wyjątkowa 
sytuacja wynikająca z przepisu krajowego 
niezwiązanego z istniejącym systemem 
kwotowania mleka i innych przetworów 
mlecznych ustanowionym w niniejszym 
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rozdziale. 

 2. W przypadku stwierdzenia, Ŝe opłata z 
tytułu nadwyŜek nie jest naleŜna, wszelkie 
zaliczki pobrane przez podmioty 
skupujące lub przez państwo członkowskie 
zostają zwrócone nie później niŜ do końca 
następnego dwunastomiesięcznego 
okresu. 

 3. JeŜeli podmiot skupujący nie wywiązuje 
się z obowiązku pobierania od 
producentów wkładu w opłatę z tytułu 
nadwyŜek zgodnie z art. 103q, państwo 
członkowskie moŜe pobrać niewpłacone 
kwoty bezpośrednio od producenta, z 
zastrzeŜeniem kar, jakie moŜe ono nałoŜyć 
na ten podmiot skupujący. 

 4. JeŜeli producent lub skupujący nie 
dotrzymuje terminu wpłaty, musi on uiścić 
na rzecz państwa członkowskiego odsetki 
za zwłokę określone przez Komisję w 
drodze aktu wykonawczego, o którym 
mowa w art. 103v lit. e). 

 Artykuł 103u 

 Akty delegowane 

 Aby system kwot mlecznych osiągnął swój 
cel, a w szczególności, efektywne 
wykorzystanie kwot indywidualnych i ich 
obliczanie, pobieranie i wykorzystywanie 
opłat, Komisja w drodze aktów 
delegowanych przyjmuje przepisy 
dotyczące: 

 a) tymczasowych i ostatecznych przeliczeń 
kwot; 

 b) przyznawania niewykorzystanych kwot; 

 c) progu dotyczącego korekty wskaźnika 
zawartości tłuszczu; 

 d) obowiązku, jakiemu podlega producent, 
dostarczania mleka podmiotowi 
skupującemu posiadającemu zezwolenie; 

 e) kryteriów wydawania przez państwa 
członkowskie zezwoleń podmiotom 
skupującym; 
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 f) obiektywnych kryteriów podziału 
dodatkowej opłaty; 

 g) dostosowania definicji „sprzedaŜy 
bezpośredniej”, przy uwzględnieniu 
definicji „dostaw”, określonej w art. 103a 
lit. f). 

 Artykuł 103v 

 Akty wykonawcze 

 Komisja, w drodze aktów wykonawczych, 
przyjmuje niezbędne przepisy w celu 
jednolitego stosowania systemu kwot, a w 
tym: 

 a) ostatecznego przeliczania i podziału 
kwot krajowych na dostawy i sprzedaŜ 
bezpośrednią po otrzymaniu 
powiadomienia państw członkowskich; 

 b) określenia współczynnika zawartości 
tłuszczu w kwocie indywidualnej i korekty 
zawartości tłuszczu; 

 c) określenia przez państwa członkowskie 
ekwiwalentów mleka; 

 d) procedury, terminu i zasad uiszczania 
opłaty, podziału nadpłat oraz redukcji i 
zaliczek w przypadku konieczności 
przestrzegania terminów; 

 e) naliczania odsetek w przypadku 
opóźnionej wpłaty i prawidłowych kosztów 
opłat; 

 f) informowania producentów o nowych 
definicjach, przekazywanie informacji o 
indywidualnych kwotach oraz opłacie za 
przekroczenie kwoty; 

 g) przekazywania informacji w sprawie 
wniosków i decyzji dotyczących 
dodatkowej opłaty w sektorze 
mleczarskim; 

 h) sporządzenia modelu oświadczeń 
dotyczących dostaw i sprzedaŜy 
bezpośredniej; 

 i) składania oświadczeń, prowadzenia 
rejestrów i udzielania informacji przez 
producentów i skupujących; 
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 j) kontroli dostaw i sprzedaŜy 
bezpośredniej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Milk producers have severely felt the consequences of what presumably was supposed to be a 

sof landing for the sector: a progressive slight increase of the milk quota for each member 

state, preparing the end of the system by 2015. It has been clear that the changes introduced 

are far from having had a neglectable effect over milk farms as some have been put out of 

business and others have been very often paying to sell their product, instead of making a 

living. These reasons constitute enough empirical evidence to justify the prolongation of the 

current quota system in order to allow for an appropriate regulation of the market of milk and 

milk products. 
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6.3.2013 B7-0080/399 

Poprawka  399 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu i inni 
 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 
dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 
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 IV a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ZAŁĄCZNIK IVa 

 Kwoty krajowe: ilość (w tonach) na 
dwunastomiesięczny okres dla 
poszczególnych państw członkowskich 

 Państwo członkowskie  

 Belgia 3 602 114.910 

 Bułgaria 1 049 517.616 

 Republika Czeska 2 935 144.857 

 Dania 4 847 909.473 

 Niemcy 30 318 928.750 

 Estonia 692 926.049 

 Irlandia 5 784 422.236 

 Grecja  879 614.757 

 Hiszpania 6 557 555.445 

 Francja 26 371 231.277 

 Włochy 11 288 542.866 

 Cypr 155 658.792 

 Łotwa 781 132.698 

 Litwa 1 827 638.981 
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 Luksemburg 292 754.310 

 Węgry 2 133 404.521 

 Malta 52 205.729 

 Niderlandy 12 050 492,655 

 Austria 2 992 728.488 

 Polska  10 055 797,056 

 Portugalia 2 088 904.546 

 Rumunia 3 277 196.478 

 Słowenia 618 173.380 

 Słowacja 1 115 756.221 

 Finlandia 2 619 044.220 

 Szwecja 3 594 029.658 

 Zjednoczone Królestwo
 15 896 704.566 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/400 

Poprawka  400 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu i inni 
 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 
dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 
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 VI a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ZAŁĄCZNIK VIa 

 REFERENCYJNA ZAWARTOŚĆ 
TŁUSZCZU, O KTÓREJ MOWA W 
ART. 103F 

 Państwo członkowskie g/kg 

 Belgia 36.91 

 Bułgaria 39.10 

 Republika Czeska 42.10 

 Dania 43.68 

 Niemcy 40.11 

 Estonia 43.10 

 Grecja  36.10 

 Hiszpania 36.37 

 Francja 39.48 

 Irlandia 35.81 

 Włochy 36.88 

 Cypr  34.60 

 Łotwa  40.70 

 Litwa 39.90 
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 Luksemburg 39.17 

 Węgry 38.50 

 Niderlandy 42.36 

 Austria 40.30 

 Polska  39.00 

 Portugalia 37.30 

 Rumunia 38.50 

 Słowenia 41.30 

 Słowacja 37.10 

 Finlandia 43.40 

 Szwecja 43.40 

 Zjednoczone Królestwo 39.70 

Or. en 

Uzasadnienie 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries. 
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6.3.2013 B7-0080/401 

Poprawka  401 
Britta Reimers 
w imieniu grupy ALDE 

James Nicholson, 
w imieniu grupy ECR 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 
dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 
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 12 – ustęp 2 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Do celów niniejszego artykułu 
Parlament Europejski i Rada przyjmują 
zgodnie z art. 43 ust. 2 Traktatu 
wyczerpujący wykaz kryteriów, które 
naleŜy spełnić, by sytuacja na rynku 
została uznana za wymagającą 
interwencji publicznej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta gwarantuje, Ŝe interwencja publiczna będzie uruchamiana na bardziej 

obiektywnej podstawie, a dla rolników będzie łatwiejsza do przewidzenia. Nie będzie to 

jednak automatyczne. 
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6.3.2013 B7-0080/402 

Poprawka  402 
Britta Reimers 
w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 
dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 
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 82 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (82a) Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 
przewiduje, Ŝe kwoty cukru pozostają w 
mocy do dnia 30 września 2015 r. Aby 
zapewnić sprawne przejście tego sektora 
do zniesienia systemu kwot, okres 
stosowania tego systemu naleŜy 
przedłuŜyć o dwa lata. 

Or. en 

 

Uzasadnienie 

PrzedłuŜenie obowiązywania systemu kwotowego o dwa lata gwarantuje, Ŝe skutki dla sektora 

będą mniej odczuwalne. PrzedłuŜenie to powinno ograniczać się do dwóch lat, aby poprawić 

konkurencyjność sektora cukru. 
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6.3.2013 B7-0080/403 

Poprawka  403 
Britta Reimers 
w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 
dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 
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 83 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (83a) Aby umoŜliwić uczciwą konkurencję 
i róŜnorodność dostaw w unijnym sektorze 
cukru, Komisja powinna zapewnić 
odpowiednią równowagę w zakresie praw 
i obowiązków między producentami cukru 
trzcinowego a producentami cukru 
buraczanego. W przypadku gdy przywóz 
cukru trzcinowego pochodzącego od 
uprzywilejowanych partnerów spadnie 
poniŜej przewidywanego poziomu, 
Komisja powinna zezwolić na dodatkowy 
przywóz po zerowej stawce celnej, aby 
zapewnić dostępność wystarczających 
surowców na unijnym rynku cukru. 

Or. en 

Uzasadnienie 

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 

imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 

increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 

well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 

order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 

obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 

permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels 
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6.3.2013 B7-0080/404 

Poprawka  404 
Britta Reimers 
w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 
dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 
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 84 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (84a) W celu umoŜliwienia producentom 
buraków pełnego dostosowania się do 
gruntownej reformy przeprowadzonej w 
2006 r. w sektorze cukru i dalszego 
podejmowania rozpoczętych wówczas 
działań na rzecz konkurencyjności naleŜy 
utrzymać do końca roku gospodarczego 
2017/2018 obecny system kwot. W tym 
kontekście Komisja powinna mieć 
moŜliwość przyznania kwot 
produkcyjnych państwom członkowskim, 
które zrezygnowały ze wszystkich kwot w 
2006 r. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/405 

Poprawka  405 
Britta Reimers 
w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 
dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 
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 84 b (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (84b) W perspektywie ostatecznego 
zniesienia systemu kwot w 2018 r. 
Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi i Radzie do dnia 1 lipca 
2016 r. sprawozdanie dotyczące 
odpowiednich procedur zakończenia 
stosowania obecnych ustaleń dotyczących 
kwot oraz przyszłości sektora po 
zniesieniu kwot w 2018 r., zawierające 
wszelkie wnioski niezbędne do 
przygotowania całego sektora na okres po 
2018 r. Przed dniem 31 grudnia 2014 r. 
Komisja powinna takŜe przedstawić 
sprawozdanie w sprawie funkcjonowania 
łańcucha dostaw w unijnym sektorze 
cukru. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/406 

Poprawka  406 
Britta Reimers 
w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 
dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 
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 94 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(94) Stworzenie jednolitego rynku wymaga 

wprowadzenia systemu wymiany 

handlowej na zewnętrznych granicach 

Unii. System ten powinien obejmować 

naleŜności celne przywozowe oraz 
refundacje wywozowe i powinien 
zasadniczo stabilizować rynek Unii. 
System wymiany handlowej powinien 

opierać się na zobowiązaniach 

podejmowanych na mocy wielostronnych 

negocjacji handlowych w ramach rundy 

urugwajskiej oraz umów dwustronnych. 

(94) Stworzenie jednolitego rynku wymaga 

wprowadzenia systemu wymiany 

handlowej na zewnętrznych granicach 

Unii. System ten powinien obejmować 

naleŜności celne przywozowe. System 

wymiany handlowej powinien opierać się 

na zobowiązaniach podejmowanych na 

mocy wielostronnych negocjacji 

handlowych w ramach rundy urugwajskiej 

oraz umów dwustronnych. 

Or. en 

 

 


