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6.3.2013 B7-0080/461 

Poprawka  461 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling i inni 

 

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 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 B7-0080/462 

Poprawka  462 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling i inni 

 

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 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 

2018 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 



 

AM\929632PL.doc  PE503.601v01-00 
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6.3.2013 B7-0080/463 

Poprawka  463 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling i inni 

 

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 100 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 100a 

 Czas stosowania 

 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 B7-0080/464 

Poprawka  464 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling i inni 

 

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 101 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 101a 

 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 
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przez Komisję – w drodze aktów 

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 
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6.3.2013 B7-0080/465 

Poprawka  465 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling i inni 

 

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 101 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 101b 

 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 B7-0080/466 

Poprawka  466 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling i inni 

 

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 101 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 101c 

 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 wysokość refundacji 

produkcyjnych, o których mowa w ust. 1. 

Wspomniane akty wykonawcze 

przyjmowane są zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 162 

ust. 2. 

 
3. Aby uwzględnić specyficzne 

uwarunkowania rynku cukru 

pozakwotowego w Unii, Komisja jest 



 

AM\929632PL.doc  PE503.601v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 

160 aktów delegowanych określających 

warunki przyznawania refundacji 

produkcyjnych, o których mowa w 

niniejszej sekcji. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/467 

Poprawka  467 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling i inni 

 

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 130 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 130a 

 Zawieszenie naleŜności celnych 

przywozowych w sektorze cukru 

 Zgodnie z mechanizmem opisanym w art. 

101da i do końca roku gospodarczego 

2017-2018 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. 

 Wspomniane akty wykonawcze 

przyjmowane są zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 162 

ust. 2. 

Or. en 



 

AM\929632PL.doc  PE503.601v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/468 

Poprawka  468 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling i inni 

 

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 158 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ba) do dnia 31 grudnia 2014 r.: 

 
(i) w sprawie moŜliwości wprowadzenia 

szczególnych norm handlowych w 

odniesieniu do mięsa wieprzowego, 

baraniego i koziego, z wyszczególnieniem 

istotne przepisy, jakie Komisja proponuje 

przyjąć w drodze aktów delegowanych; 

 
(ii) w sprawie wprowadzenia 

uproszczonych norm handlowych 

dostosowanych do lokalnych ras zwierząt i 

odmian roślin, wykorzystywanych i 

produkowanych przez drobnych 

producentów, wraz z wszelkimi 

odpowiednimi wnioskami legislacyjnymi 

umoŜliwiającymi rozwiązanie problemów 

napotykanych przez drobnych 

producentów w związku ze spełnieniem 

unijnych norm handlowych; 

 
(iii) w sprawie konkurencyjności i 

zrównowaŜonego rozwoju sektora rolnego 

i rolno-spoŜywczego, wraz z kolejnym 

sprawozdaniem przedstawianym do dnia 

31 grudnia 2019 r.; 
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(iv) w sprawie rozwoju sytuacji rynkowej i 

funkcjonowania łańcucha dostaw w 

sektorze cukru, wraz ze sprawozdaniem 

przedstawianym do dnia 1 lipca 2016 r. w 

sprawie rozwoju sytuacji na rynku w 

sektorze cukru, ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na odpowiednie procedury 

dotyczące zakończenia aktualnego 

systemu kwotowego, oraz w sprawie 

przyszłości sektora po 2018 r., ze 

szczególnym uwzględnieniem 

konieczności utrzymania sprawiedliwego 

systemu umownego oraz systemu 

deklaracji cen cukru, wraz z wszelkimi 

odpowiednimi wnioskami legislacyjnymi; 

 
(v) w sprawie uproszczonego systemu 

oznaczeń zastrzeŜonych stosowanych 

fakultatywnie w sektorze wołowiny i 

cielęciny, ze szczególnym uwzględnieniem 

aktualnej praktyki etykietowania 

fakultatywnego, a takŜe odpowiednich 

oznaczeń dotyczących systemu hodowli, 

produkcji i karmienia, które mogą 

stanowić dodatkowy walor w sektorze 

wołowiny i cielęciny, wraz z wszelkimi 

odpowiednimi wnioskami legislacyjnymi; 

 
ba) najpóźniej cztery lata po wejściu w 

Ŝycie niniejszego rozporządzenia – w 

sprawie funkcjonowania i skuteczności 

narzędzi zarządzania rynkami rolnymi 

oraz ich dostosowania do nowego 

kontekstu międzynarodowego, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich 

spójności z celami określonymi w art. 39 

Traktatu, wraz z wszelkimi odpowiednimi 

wnioskami legislacyjnymi; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/469 

Poprawka  469 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling i inni 

 

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 165 – ustęp 1 – akapit trzeci 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

JednakŜe artykuły 7, 16, 101 i załącznik 

III w odniesieniu do sektora cukru stosuje 

się dopiero od końca roku gospodarczego 

2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. od 

dnia 1 października 2015 r. 

JednakŜe artykuły 7 i 16 stosuje się dopiero 

od końca roku gospodarczego 2017/2018 

obowiązującego dla cukru tj. od dnia 1 

października 2018 r. 

Or. en 

 


