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6.3.2013 B7-0080/474 

Poprawka  474 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) W celu realizacji celów określonych 

we wspólnej polityce rolnej mających 

zagwarantować godziwy dochód małym i 

średnim gospodarstwom rolnym, Komisja 

powinna dopilnować, aby ceny 

producenta nie schodziły poniŜej 

ustalonego przez nią poziomu w danym 

roku gospodarczym i w odniesieniu do 

wielkości produkcji ustalonych dla 

średniego gospodarstwa. Wartości te 

powinny zostać ustalone we współpracy z 

organizacjami zawodowymi i 

związkowymi, tak aby ceny wypłacane 

rolnikom rzeczywiście uwzględniały 

zmiany kosztów produkcji i zapewniały 

godziwą płacę za działalność rolną w 

kaŜdym gospodarstwie. W tym celu 

Komisja powinna dysponować 

narzędziami koniecznymi do wdroŜenia 

przepisów o publicznym i prywatnym 

przechowywaniu w przypadku 

nieuzasadnionego spadku cen 

podstawowych i wprowadzenia 

negocjowanych harmonogramów 

przywozu w przypadku, gdyby przywóz 

negatywnie wpływał na ceny w kaŜdym 

państwie Unii. 
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Or. fr 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/475 

Poprawka  475 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W zaleŜności od potrzeb kaŜdego 

przedmiotowego sektora w świetle praktyk 

i doświadczeń w ramach poprzednich 

jednolitych organizacji rynku, system 

interwencji powinien być dostępny w 

pewnych okresach roku i w 

przedmiotowych okresach powinien albo 

być otwierany za kaŜdym razem albo w 

zaleŜności od cen rynkowych. 

(14) W zaleŜności od potrzeb kaŜdego 

przedmiotowego sektora w świetle praktyk 

i doświadczeń w ramach poprzednich 

jednolitych organizacji rynku, system 

interwencji powinien być dostępny w 

pewnych okresach roku i w 

przedmiotowych okresach powinien albo 

być otwierany za kaŜdym razem albo w 

zaleŜności od cen rynkowych. Jego celem 

jest utrzymanie minimalnej ceny 

podstawowej na terytorium Unii dla 

ustalonych wielkości produkcji. 

Or. fr 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/476 

Poprawka  476 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Produkcja owoców i warzyw jest 

trudna do przewidzenia, a produkty łatwo 

się psują. Nawet ograniczone nadwyŜki 

mogą spowodować powaŜne zakłócenia na 

rynku. NaleŜy zatem ustanowić środki 

zarządzania kryzysowego, które naleŜy 

nadal włączać do programów 

operacyjnych. 

(33) Produkcja owoców i warzyw jest 

trudna do przewidzenia, a produkty łatwo 

się psują. Nawet ograniczone nadwyŜki 

mogą spowodować powaŜne zakłócenia na 

rynku. NaleŜy zatem ustanowić środki 

zarządzania kryzysowego, takie jak 

wycofywanie z rynku lub harmonogramy 

przywozu pomiędzy państwami 

członkowskimi, które naleŜy nadal włączać 

do programów operacyjnych. 

Or. fr 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/477 

Poprawka  477 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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 83 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (83a) NaleŜy utrzymać i usprawnić system 

kwot jako instrument regulacji rynku. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/478 

Poprawka  478 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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 91 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(91) Aby zapewnić racjonalny rozwój 

produkcji, a tym samym odpowiedni 

poziom Ŝycia producentom mleka, naleŜy 

wzmocnić ich siłę przetargową wobec 

przetwórców, co przyczyni się do 

sprawiedliwszego podziału wartości 

dodanej na poszczególnych etapach 

łańcucha dostaw. W celu realizacji tych 

załoŜeń WPR naleŜy zatem, na podstawie 

art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu, przyjąć 

przepis umoŜliwiający organizacjom 

producentów skupiającym producentów 

mleka lub ich zrzeszeniom negocjowanie z 

mleczarniami warunków umów, w tym 

cen, na dostawę części lub całości 

produkcji członków tej organizacji. W celu 

utrzymania skutecznej konkurencji na 

rynku mleczarskim moŜliwość tę naleŜy 

objąć odpowiednimi limitami ilościowymi. 

(91) Aby zapewnić racjonalny rozwój 

produkcji, a tym samym odpowiedni 

poziom Ŝycia producentom mleka, naleŜy 

wzmocnić ich siłę przetargową wobec 

przetwórców, co przyczyni się do 

sprawiedliwszego podziału wartości 

dodanej na poszczególnych etapach 

łańcucha dostaw. W celu realizacji tych 

załoŜeń WPR naleŜy zatem, na podstawie 

art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu, przyjąć 

przepis umoŜliwiający organizacjom 

producentów skupiającym producentów 

mleka lub ich zrzeszeniom negocjowanie 

z mleczarniami warunków umów, w tym 

cen, na dostawę części lub całości 

produkcji członków tej organizacji, przy 

czym ceny nie powinny jednak być niŜsze 

niŜ koszty produkcji i powinny zapewniać 

rolnikom godziwą płacę. W tym celu 

naleŜy powołać europejskie biuro ds. 

mleka, które będzie na bieŜąco 

monitorowało zmiany cen w odniesieniu 

do wyprodukowanych ilości i którego 

celem będzie egzekwowanie 

przestrzegania podstawowej ceny 

producenta. 
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Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/479 

Poprawka  479 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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 105 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(105) System ceł umoŜliwia rezygnację ze 

wszystkich innych środków ochronnych na 

zewnętrznych granicach Unii. 

W wyjątkowych okolicznościach jednak 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego 

i mechanizmu celnego moŜe okazać się 

niewystarczające. W takich przypadkach, 

aby nie pozostawić rynku Unii bez ochrony 

przed moŜliwymi zakłóceniami, Unia 

powinna mieć moŜliwość bezzwłocznego 

podejmowania wszelkich niezbędnych 

środków. Takie środki powinny być 

zgodne z międzynarodowymi 

zobowiązaniami Unii. 

(105) System ceł umoŜliwia rezygnację ze 

wszystkich innych środków ochronnych na 

zewnętrznych granicach Unii. 

W wyjątkowych okolicznościach jednak 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego 

i mechanizmu celnego moŜe okazać się 

niewystarczające. W takich przypadkach, 

aby nie pozostawić rynku Unii bez ochrony 

przed moŜliwymi zakłóceniami, Unia 

powinna mieć moŜliwość bezzwłocznego 

podejmowania wszelkich niezbędnych 

środków. Takie środki powinny być 

zgodne z międzynarodowymi 

zobowiązaniami Unii przy jednoczesnym 

przestrzeganiu jej suwerenności 

Ŝywnościowej. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/480 

Poprawka  480 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

  

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 107 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 

refundacji wywozowych z tytułu wywozu 

do państw trzecich na podstawie róŜnic 

między cenami w Unii Europejskiej i na 

rynku światowym, podlegające 

ograniczeniom wynikającym ze 

zobowiązań w ramach WTO, powinny 

słuŜyć zabezpieczeniu moŜliwości udziału 

Unii w międzynarodowym handlu 

niektórymi produktami objętymi zakresem 

niniejszego rozporządzenia. Wywozy 

objęte refundacją powinny podlegać 

ograniczeniom pod względem wartości 

i ilości. 

(107) Przepisy dotyczące przyznawania 

refundacji wywozowych z tytułu wywozu 

do państw trzecich na podstawie róŜnic 

między cenami w Unii Europejskiej i na 

rynku światowym, podlegające 

ograniczeniom wynikającym ze 

zobowiązań w ramach WTO, powinny 

słuŜyć zabezpieczeniu moŜliwości udziału 

Unii w międzynarodowym handlu 

niektórymi produktami objętymi zakresem 

niniejszego rozporządzenia. Wywozy 

objęte refundacją powinny podlegać 

ograniczeniom pod względem wartości i 

ilości oraz nie powinny zagraŜać 

rozwojowi sektorów rolnych i gospodarek 

krajów rozwijających się. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/481 

Poprawka  481 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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 132 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(132) NaleŜy określić specjalne środki 

interwencyjne w celu sprawnego 

i skutecznego reagowania na groźbę 

wystąpienia zakłóceń na rynku. NaleŜy 

określić zakres przedmiotowych środków. 

(132) NaleŜy określić specjalne środki 

interwencyjne w celu sprawnego 

i skutecznego reagowania na groźbę 

wystąpienia zakłóceń na rynku. NaleŜy 

określić zakres przedmiotowych środków. 

NaleŜy wprowadzić mechanizmy klauzuli 

ochronnej w celu uporania się z 

zakłóceniami na rynku. 

Or. fr 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/482 

Poprawka  482 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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 146 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (146a) Kwoty mleczne, kwoty cukru, 

prawa do sadzenia winorośli stanowią 

narzędzia regulacji rynków, które mogą 

pozwolić osiągnąć cele WPR w zakresie 

zapewnienia godziwego poziomu Ŝycia dla 

ludności wiejskiej. 

Or. fr 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/483 

Poprawka  483 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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 18 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 

delegowanych w celu określania środków 

wymienionych w niniejszym artykule ust. 

2-9. 

1. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 

delegowanych w celu określania środków 

wymienionych w niniejszym artykule ust. 

2-9. Czuwa nad przestrzeganiem 

minimalnej ceny na terytorium Unii dla 

wielkości produkcji na gospodarstwo, 

określonej w kaŜdym państwie 

członkowskim w taki sposób, by te ceny 

producenta pokrywały zmiany kosztów 

produkcji i pozwalały na godne 

wynagrodzenie pracy członków 

rodzinnego gospodarstwa rolnego, tak by 

zapewnić robotnikom rolnym właściwy 

poziom Ŝycia, zgodnie z celami WPR. 

Or. fr 

 

 


