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6.3.2013 B7-0080/417 

Poprawka  417 

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 117 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(117) W celu uwzględnienia 

uwarunkowań róŜnych sektorów Komisja 

powinna posiadać uprawnienia do 

przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 

290 Traktatu w odniesieniu do 

szczególnych wymogów i warunków, które 

mają spełniać podmioty gospodarcze i 

produkty kwalifikowalne do refundacji 

wywozowej, obejmujących w szczególności 

definicje i właściwości produktów oraz 

ustalanie współczynników do celów 

obliczania refundacji wywozowej. 

skreślony 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/13/418 

Poprawka  418 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/13/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Wspólna organizacja 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 7 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W regularnych odstępach czasu w drodze 

aktów wykonawczych Komisja 

dostosowuje ceny referencyjne 

wymienione w ust. 1. Odstępy te mogą się 

róŜnić w zaleŜności od kategorii 

produktów, a przy ich określaniu bierze 

się pod uwagę wzorzec zmienności dla 

kaŜdej kategorii produktów. 

 Przedmiotowe akty wykonawcze 

przyjmowane są zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 162 

ust. 2. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka pozwala na regularne zmiany cen (oznacza to większą przewidywalność dla 

rolników). Ceny są zmieniane przez Komisję (nie PE ani Radę), co gwarantuje, Ŝe są one 

modyfikowane ze względów technicznych, a nie politycznych. Jednak Rada i PE mogą określić 

kryteria, które trzeba stosować przez Komisję przy dostosowywaniu cen. 
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6.3.2013 B7-0080/13/419 

Poprawka  419 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/13/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Wspólna organizacja 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 7 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ba) Dla potrzeb niniejszego artykułu 

Parlament Europejski i Rada zgodnie z 

art. 43 ust. 2 traktatu przyjmują wykaz 

kryteriów, które Komisja musi stosować 

przy dostosowywaniu cen referencyjnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka pozwala na regularne zmiany cen (oznacza to większą przewidywalność dla 

rolników). Ceny są zmieniane przez Komisję (nie PE ani Radę), co gwarantuje, Ŝe są one 

modyfikowane ze względów technicznych, a nie politycznych. Jednak Rada i PE mogą określić 

kryteria, które trzeba stosować przez Komisję przy dostosowywaniu cen. 
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6.3.2013 B7-0080/13/420 

Poprawka  420 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/13/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Wspólna organizacja 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 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Dla potrzeb niniejszego artykułu 

Parlament Europejski i Rada zgodnie z 

art. 43 ust. 2 traktatu przyjmują wykaz 

kryteriów, które Komisja musi stosować 

przy dostosowywaniu cen referencyjnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka pozwala na regularne zmiany cen (oznacza to większą przewidywalność dla 

rolników). Ceny są zmieniane przez Komisję (nie PE ani Radę), co gwarantuje, Ŝe są one 

modyfikowane ze względów technicznych, a nie politycznych. Jednak Rada i PE mogą określić 

kryteria, które trzeba stosować przez Komisję przy dostosowywaniu cen. 



 

AM\929541PL.doc  PE503.601v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/13/421 

Poprawka  421 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/13/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Wspólna organizacja 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 17 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 

delegowanych, gdy jest to konieczne w 

celu zapewnienia przejrzystości rynku i 

określenia warunków, na jakich moŜe 

podejmować decyzje o przyznaniu dopłat 

do prywatnego przechowywania 

produktów wymienionych w art. 16, 

uwzględniając notowane średnie ceny 

rynkowe w Unii oraz ceny referencyjne 

przedmiotowych produktów lub potrzebę 

zareagowania w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku lub na zmiany sytuacji 

gospodarczej sektora w jednym państwie 

członkowskim lub kilku państwach 

członkowskich. 

1. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 

delegowanych, gdy jest to konieczne w 

celu zapewnienia przejrzystości rynku i 

określenia warunków, na jakich moŜe 

podejmować decyzje o przyznaniu dopłat 

do prywatnego przechowywania 

produktów wymienionych w art. 16, 

uwzględniając notowane średnie ceny 

rynkowe w Unii oraz ceny referencyjne 

przedmiotowych produktów lub potrzebę 

zareagowania w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku lub na zmiany sytuacji 

gospodarczej sektora w jednym państwie 

członkowskim lub kilku państwach 

członkowskich. Komisja jest uprawniona 

do przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 

delegowanych dotyczących ustalenia 

rocznego indeksu cen referencyjnych przy 

uwzględnieniu wymienionych elementów 

w celu uruchomienia dopłat do 

prywatnego przechowywania. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Nasza propozycja zapewnia jasne kryteria dotyczące sytuacji, w których moŜna przyznać 

dopłaty na prywatne przechowywanie.  
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6.3.2013 B7-0080/13/422 

Poprawka  422 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/13/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Wspólna organizacja 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 31 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja w drodze aktów wykonawczych 

określa maksymalne kwoty dopłat w 

przypadku środków dotyczących 

wycofywania z rynku, zielonych zbiorów 

lub niezbierania, o których mowa w ust. 2, 

przy uwzględnieniu kosztów produkcji, 

oraz okresowo uaktualnia te kwoty. 

 Przedmiotowe akty wykonawcze 

przyjmowane są zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 162 

ust. 2. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka zwiększa skuteczność wycofywania z rynku. 

 



 

AM\929541PL.doc  PE503.601v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/13/423 

Poprawka  423 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/13/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Wspólna organizacja 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 36 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) maksymalnych kwot dopłat w 

przypadku środków dotyczących 

wycofywania z rynku, zielonych zbiorów 

lub niezbierania. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/13/424 

Poprawka  424 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/13/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Wspólna organizacja 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 100 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 100 a 

 
Czas trwania 

 Z wyjątkiem art. 101 ust. 1, 2b, 2d i 2e 

oraz art. 101a niniejszą sekcję stosuje się 

do końca roku gospodarczego 2017/2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/13/425 

Poprawka  425 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/13/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Wspólna organizacja 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 101 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 101 a 

 Tymczasowy mechanizm zarządzania 

rynkiem 

 Do czasu zakończenia systemu kwot w 

celu zrównowaŜenia rynku stosuje się 

tymczasowy mechanizm zarządzania 

rynkiem, automatycznie uruchamiający 

następujące środki: 

 - zawieszenie naleŜności celnych, jak 

opisano w art. 130b; oraz 

 - udostępnianie poza kwotami, jak 

opisano w art. 101l ust. 1 lit. e). JeŜeli są 

dostępne w ilości porównywalnej do ilości 

przyznanej w drodze zawieszenia 

naleŜności celnych i przy zerowej stawce 

podatku. 

 Tymczasowy mechanizm zarządzania 

rynkiem jest automatycznie uruchamiany 

w momencie, gdy dane Komisji 

Europejskiej dotyczące pochodzącego z 

importu cukru surowego osiągną poziom 

poniŜej 3,5 miliona ton w roku 

gospodarczym. Oceny te rozpoczynają się 

dla kaŜdego roku gospodarczego nie 
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później niŜ w dniu 30 października. 

 Przed dniem 1 marca 2014 r. Komisja 

Europejska – w drodze aktu 

delegowanego przyjętego na podstawie 

art. 101 ust. 1b – określa wszystkie 

konieczne ustalenia niezbędne do 

wdroŜenia niniejszego artykułu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Kwoty produkcyjne dla cukru ograniczają produkcję w UE do 13,5 miliona ton cukru białego, 

natomiast jego spoŜycie wynosi około 16,8 miliona ton. W przypadku gdy preferencyjne 

dostawy z importu nie następują zgodnie z planem, naleŜy dopuścić większe dostawy z innych 

źródeł, aby nie spowodować deficytu na rynku UE. Aby uniknąć dyskryminacji jakichkolwiek 

podmiotów w łańcuchu, muszą oni (nie tylko dostawcy) mieć porównywalnie równy dostęp do 

tego tymczasowego mechanizmu zarządzania rynkiem. 
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6.3.2013 B7-0080/13/426 

Poprawka  426 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/13/2013 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Wspólna organizacja 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 101 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 101b 

 
Cena minimalna buraków 

 1. Cena minimalna buraków kwotowych 

wynosi 26,29 EUR za tonę do końca roku 

gospodarczego 2017/2018. 

 2. Cena minimalna, o której mowa w ust. 

1, dotyczy buraków cukrowych 

standardowej jakości określonej w 

załączniku III pkt B. 

 3. Przedsiębiorstwa cukrownicze 

skupujące buraki kwotowe nadające się 

do przetworzenia na cukier i przeznaczone 

do przetworzenia na cukier kwotowy są 

zobowiązane do zapłaty co najmniej ceny 

minimalnej skorygowanej przez 

podwyŜszenie lub obniŜenie ceny w celu 

uwzględnienia odchyleń od jakości 

standardowej. 

 W celu dostosowania ceny w przypadkach, 

gdy faktyczna jakość buraków cukrowych 

odbiega od jakości standardowej, 

podwyŜszenie lub obniŜenie ceny, o 

którym mowa w akapicie pierwszym, 

stosuje się w oparciu o przepisy określone 

przez Komisję – w drodze aktów 
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delegowanych – na podstawie art. 101p 

ust. 5. 

 
4. W odniesieniu do ilości buraków 

cukrowych odpowiadającej ilościom 

cukru przemysłowego lub nadwyŜek 

cukru, które podlegają opłacie za 

przekroczenie kwoty krajowej określonej 

w art. 101o, zainteresowane 

przedsiębiorstwo cukrownicze koryguje 

cenę zakupu, tak by była ona co najmniej 

równa cenie minimalnej buraków 

kwotowych. 

Or. en 

 

 


