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6.3.2013 B7-0080/427 

Poprawka  427 

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 

Artykuł 101 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 101 a 

  Produkcja pozakwotowa 

 
1. Cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy 

wyprodukowane w roku gospodarczym w 

ilościach przekraczających kwotę, o której 

mowa w art. 101h, mogą być: 

 
a) wykorzystane do przetworzenia 

pewnych produktów, o których mowa w 

art. 101m; 

 
b) przeniesione do kwoty produkcyjnej 

następnego roku gospodarczego na 

podstawie art. 101n; 

 
c) wykorzystane w ramach szczególnego 

systemu dostaw dla regionów najbardziej 

oddalonych na podstawie [rozdziału III 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady [ex (WE) 

nr 247/2006]; 

 
d) wywiezione w ramach limitu 

ilościowego ustalonego przez Komisję – w 

drodze aktów wykonawczych – przy 

poszanowaniu zobowiązań wynikających z 

umów zawartych na podstawie art. 218 

Traktatu; lub 
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e) automatycznie uwolnione na rynku 

wewnętrznym jako cukier kwotowy w celu 

dostosowania podaŜy do zmian popytu, w 

ramach tymczasowego mechanizmu 

zarządzania rynkiem określonego w art. 

101 ust. 1b. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/428 

Poprawka  428 

Britta Reimers 

w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 

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 

  Refundacja produkcyjna 

 
1. Dla produktów sektora cukru 

wymienionych w załączniku I część III 

lit. b)–e) moŜe zostać przyznana 

refundacja produkcyjna do końca roku 

gospodarczego 2017/2018, jeŜeli 

nadwyŜka cukru, cukier importowany, 

nadwyŜka izoglukozy lub nadwyŜka 

syropu inulinowego, potrzebne do 

wytworzenia produktów, o których mowa 

w art. 101m ust. 2 lit. b) oraz c), nie są 

dostępne w cenie odpowiadającej cenom 

światowym. 

 
2. Komisja przyjmuje akty wykonawcze 

ustalające refundacje produkcyjne, o 

których mowa w ust. 1. Te akty 

wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 162 ust. 2. 

 
3. Aby uwzględnić specyficzne 

uwarunkowania rynku cukru 

pozakwotowego w Unii Komisja jest 

uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 

160 aktów delegowanych określających 

warunki przyznawania refundacji 
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produkcyjnych, o których mowa w 

niniejszej sekcji. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/429 

Poprawka  429 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 

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 – ustęp 1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 101c 

  Kwoty w sektorze cukru 

 
1. System kwot ma zastosowanie do cukru, 

izoglukozy i syropu inulinowego do końca 

roku gospodarczego 2017/2018. 

 
2. W odniesieniu do systemu kwot, o 

którym mowa w ust. 1 niniejszego 

artykułu, jeŜeli producent przekroczy 

odpowiednią kwotę oraz nie wykorzysta 

ilości nadwyŜek, o których mowa w 

art. 101l, wnosi on opłatę za przekroczenie 

kwoty krajowej w odniesieniu do tych 

ilości, zgodnie z warunkami określonymi 

w art. 101l–101o. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/430 

Poprawka  430 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 

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 106 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odpowiedzi na złoŜony wniosek 

państwa członkowskie uznają organizacje 

producentów, które: 

W odpowiedzi na złoŜony wniosek 

państwa członkowskie mogą uznać 

organizacje producentów, które: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/431 

Poprawka  431 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 

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 106 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) nie zajmują one dominującej pozycji na 

danym rynku, chyba Ŝe jest to niezbędne 

do wykonania celów art. 39 Traktatu. 

d) nie wykluczają konkurencji. 

Or. en 

 

 

Uzasadnienie 
 

 Art. 102 Traktatu zabrania naduŜywania pozycji dominującej. Nie nakłada jednak kary za 
samo zajmowanie pozycji dominującej. Dlatego byłby to przejaw dyskryminacji, gdyby 
organizacje producentów nie mogły mieć w ogóle pozycji dominującej. W zamian proponuje 
się, aby organizacje producentów nie „wykluczały konkurencji”. 
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6.3.2013 B7-0080/432 

Poprawka  432 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 

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 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 B7-0080/433 

Poprawka  433 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 

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 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 

 

 

Uzasadnienie 
 

Państwa członkowskie powinny mieć wybór, czy uznają organizacje międzybranŜowe, czy nie. 
Nawet jeśli spełnione są pewne kryteria, państwa członkowskie nie powinny być zmuszane do 

uznania tych organizacji. 
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6.3.2013 B7-0080/434 

Poprawka  434 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 

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 108 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  aa) obejmują co najmniej jeden region w 

Unii, reprezentując tym samym znaczny 

udział w działalności gospodarczej w 

sektorze; 

 
(Konieczny jest przepis mówiący o tym, Ŝe 
organizacje międzybranŜowe mogą 
równieŜ obejmować więcej niŜ jeden region 
w Unii, aby móc dostosować jednolitą 
WORR do pakietu w sprawie mleka.) 

Or. en 

 

Uzasadnienie 
 

Konieczny jest przepis mówiący o tym, Ŝe organizacje międzybranŜowe mogą równieŜ 
obejmować więcej niŜ jeden region w Unii, aby móc dostosować jednolitą WORR do pakietu 

w sprawie mleka. 
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6.3.2013 B7-0080/435 

Poprawka  435 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 

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 108 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

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: 

2. W odniesieniu do organizacji 

międzybranŜowych w sektorach oliwy z 

oliwek i oliwek stołowych określony cel, o 

którym mowa w ust. 1 lit. c), moŜe teŜ 

obejmować co najmniej jeden spośród 

następujących celów: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/436 

Poprawka  436 

Britta Reimers 

w imieniu grupy ALDE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B7-0080/2013 

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 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 

Uzasadnienie 
śadnego z sektorów nie naleŜy traktować w sposób specjalny. 

 

 

 


