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6.3.2013 B7-0080/485 

Poprawka  485 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
w imieniu grupy 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) Jedną z głównych osi wspólnej 
polityki rolnej powinna być gwarancja 
bezpieczeństwa Ŝywnościowego i 
suwerenność Ŝywnościowa w państwach 
członkowskich, co pociąga za sobą 
konieczność istnienia instrumentów 
regulacji i dystrybucji produkcji, które 
pozwolą poszczególnym krajom i 
regionom na rozwój produkcji w sposób 
umoŜliwiający, w miarę moŜliwości, 
zaspokojenie ich potrzeb. 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/486 

Poprawka  486 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils,   
w imieniu grupy 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 12 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Wspólna polityka rolna powinna 
dysponować instrumentami i 
mechanizmami gwarantującymi 
sprawiedliwe ceny dla producentów i 
zapewniającymi rolnikom dochody 
umoŜliwiające ciągłość produkcji i 
regularne dostawy Ŝywności. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/487 

Poprawka  487 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
w imieniu grupy 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 40 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (40a) W przypadku klęsk Ŝywiołowych lub 
spowodowanych przez człowieka rolnicy z 
poszczególnych państw członkowskich 
powinny zostać objęci publicznym 
funduszem ubezpieczeń rolniczych, który 
będzie gwarantował im oraz zatrudnionym 
przez nich na stałe pracownikom rolnym 
odpowiedni poziom ochrony. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/488 

Poprawka  488 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides  
w imieniu grupy 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) Niniejsze rozporządzenie powinno 
bronić znaczenia, jakie ma odzyskanie 
przez państwa członkowskie kwot na 
produkcję buraków przeznaczonych do 
produkcji cukru, szczególnie w przypadku 
państw, które kwoty te utraciły i są dziś 
całkowicie uzaleŜnione od importu 
surowca do przetwarzania, oraz powinno 
zapewnić sprawiedliwy dostęp do 
surowców do produkcji cukru. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/489 

Poprawka  489 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  
w imieniu grupy 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 90 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (90a) W róŜnych państwach 
członkowskich odnotowuje się znaczną 
nierównowagę w dystrybucji wartości 
dodanej wśród uczestników łańcucha 
dostaw Ŝywności, gdyŜ wciąŜ istnieje 
problem niskich cen płaconych 
producentom. W celu podwyŜszenia cen 
płaconych producentom, tak aby 
skorzystali na tym producenci i by 
sprzyjać sprawiedliwej i odpowiedniej 
dystrybucji wartości dodanej wśród 
uczestników łańcucha dostaw, państwa 
członkowskie powinny mieć moŜliwość 
podejmowania interwencji, takich jak – 
na przykład – ustalanie maksymalnych 
marŜ dla kaŜdego ogniwa tego łańcucha. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/490 

Poprawka  490 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
w imieniu grupy 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 145 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (145a) W ostatnich latach dziesiątki 
tysięcy producentów mleka w całej Unii 
zostało zmuszonych do zarzucenia 
produkcji z powodu wyjątkowo niskich 
cen płaconych producentom, które nie 
pokrywają kosztów produkcji. Sytuacja, w 
jakiej znajduje się sektor mleka, jest ściśle 
związana z liberalizacją cen i 
podniesieniem kwot na produkcję w 
perspektywie ich zniesienia. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/491 

Poprawka  491 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
w imieniu grupy 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 149 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(149) Odnośnie do stosunków umownych 

w sektorach mleka i przetworów 

mlecznych środki określone w niniejszym 

rozporządzeniu są uzasadnione w obecnej 

sytuacji gospodarczej na rynku przetworów 

mlecznych i przy aktualnej strukturze 

łańcucha dostaw. NaleŜy je zatem 

stosować przez wystarczająco długi okres 

(zarówno przed zniesieniem kwot 
mlecznych, jak i po ich zniesieniu), aby 
mogły być w pełni skuteczne. Jednak z 

uwagi na ich daleko idące implikacje 

powinny one mieć charakter tymczasowy i 

podlegać przeglądowi. Komisja powinna 

przyjąć sprawozdania w sprawie rozwoju 

rynku mleka, które mają być 

przedstawione odpowiednio do dnia 30 

czerwca 2014 r. oraz do dnia 31 grudnia 

2018 r. i obejmować w szczególności 

ewentualne zachęty dla rolników do 

zawierania umów o wspólnej produkcji, 

(149) Odnośnie do stosunków umownych 

w sektorach mleka i przetworów 

mlecznych środki określone w niniejszym 

rozporządzeniu są uzasadnione w obecnej 

sytuacji gospodarczej na rynku przetworów 

mlecznych i przy aktualnej strukturze 

łańcucha dostaw. NaleŜy je zatem 

stosować przez wystarczająco długi okres, 

aby mogły być w pełni skuteczne. Jednak z 

uwagi na ich daleko idące implikacje 

powinny one mieć charakter tymczasowy i 

podlegać przeglądowi. Komisja powinna 

przyjąć sprawozdania w sprawie rozwoju 

rynku mleka, które mają być 

przedstawione odpowiednio do dnia 30 

czerwca 2014 r. oraz do dnia 31 grudnia 

2018 r. i obejmować w szczególności 

ewentualne zachęty dla rolników do 

zawierania umów o wspólnej produkcji, 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/492 

Poprawka  492 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
w imieniu grupy 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 
Część I a (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 TYTUŁ I 

 Regulacja produkcji 

 ROZDZIAŁ I 

 Czynniki regulacji i dystrybucji produkcji 

 Artykuł 7 -a 

 Kwoty w sektorze mleka 

 1. Aktualnie obowiązujący w produkcji 
mleka system kwot nadal będzie 
obowiązywał po 2015 r. Kiedy tylko stanie 
się to moŜliwe, kwoty zostaną dostosowane 
do potrzeb kaŜdego państwa 
członkowskiego i jego względnych 
poziomów zdolności produkcyjnej. 

 2. W stosownym czasie Komisja 
przedstawi wniosek w sprawie 
rozporządzenia [Parlamentu 
Europejskiego i Rady] w sprawie 
krajowych kwot mlecznych, 
uwzględniający zmianę, o której mowa 
w ust. 1, tak aby rozporządzenie to weszło 
w Ŝycie dnia 1 lipca 2014 r.. 

 Artykuł 7 -b 



 

AM\929636PL.doc  PE503.601v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 Prawa do sadzenia winorośli 

 1. Aktualnie obowiązujący w sektorze win 
system praw do sadzenia nadal 
obowiązuje po 2015 r. 

 2. Komisja ocenia konieczność 
ewentualnych dostosowań i zmian 
w aktualnym systemie i w stosownym 
czasie – umoŜliwiającym wejście 
rozporządzenia w Ŝycie z dniem 1 lipca 
2014 r. – przedstawia wniosek w sprawie 
rozporządzenia [Parlamentu 
Europejskiego i Rady] mający na celu 
ustanowienie specjalnych systemów dla 
regionów, w których uprawa winorośli jest 
główną formą działalności, z myślą o 
zagwarantowaniu ochrony specyficznych 
cech produkcji wina w tych regionach. 

 Artykuł 7 -c 

 Kwoty w sektorze cukru 

 1. Aktualnie obowiązujący w sektorze 
cukru system kwot będzie nadal 
obowiązywał po 2015 r. Kiedy tylko stanie 
się to moŜliwe, kwoty zostaną dostosowane 
do względnego poziomu osiąganej lub 
potencjalnej zdolności produkcyjnej 
kaŜdego państwa członkowskiego. 

 2. W stosownym czasie Komisja 
przedstawia wniosek w sprawie 
rozporządzenia [Parlamentu 
Europejskiego i Rady] w sprawie 
krajowych kwot w sektorze cukru, 
uwzględniający zmianę, o której mowa 
w ust. 1, tak aby umoŜliwić wejście 
rozporządzenia w Ŝycie z dniem 1 lipca 
2014 r.. 

 Artykuł 7 -d 

 Pozostałe sektory 

 1. Do dnia 1 lipca 2014 r. Komisja 
przedstawi analizę wpływu instrumentów 
regulacji i dystrybucji produkcji w innych 
sektorach w poszczególnych państwach 
członkowskich. 

 2. Na podstawie wniosków analizy, 
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o której mowa w ust. 1, Komisja 
przedstawia w stosownym czasie wnioski 
dotyczące utworzenia systemów kwot w 
innych sektorach, tam gdzie jest to 
niezbędne, aby zapewnić zrównowaŜoną 
dystrybucję produkcji w poszczególnych 
państwach członkowskich, z 
uwzględnieniem moŜliwości i potencjału 
kaŜdego państwa, co umoŜliwi 
zróŜnicowanie rozwoju w państwach 
członkowskich posiadających najwyŜszy 
deficyt w danym sektorze. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/493 

Poprawka  493 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, Jacky Hénin  
w imieniu grupy 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 -1 (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

    Artykuł -1 

 Preferencje krajowe 

 1. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie boryka się z wysokim i 
trwałym deficytem równowagi rolno-
spoŜywczej, moŜna przyjąć zasadę 
preferencji krajowych, co pozwoli na 
utworzenie systemu obowiązkowych kwot 
wprowadzania do obrotu produkcji 
krajowej, gdzie przywóz tylko uzupełnia 
produkcję krajową. 

 2. System, o którym mowa w ust. 1, 
przestaje obowiązywać po okresie 
stosowania wynoszącym 3 kolejne lata lub 
6 lat nieciągłych, podczas których nastąpił 
trwały wzrost krajowej produkcji rolno-
spoŜywczej i złagodzono deficyt. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/494 

Poprawka  494 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
w imieniu grupy 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 3 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Do celów niniejszego rozporządzenia 

„regiony słabiej rozwinięte” naleŜy 

rozumieć zgodnie z definicją tych 

regionów w art. 82 ust. 2 lit. a) 

rozporządzenia (UE) [COM(2011)615] 

ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego objętych 

zakresem wspólnych ram strategicznych 

oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Funduszu 

Spójności, oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 

4. Do celów niniejszego załącznika: 

 a) „regiony słabiej rozwinięte” naleŜy 
rozumieć zgodnie z definicją tych 

regionów w art. 82 ust. 2 lit. a) 

rozporządzenia (UE) [COM(2011)615] 

ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego objętych 

zakresem wspólnych ram strategicznych 

oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Funduszu 

Spójności, oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1083/2006; 

 b) „ekstremalne zjawiska pogodowe” 
oznaczają zjawiska pogodowe, które 
moŜna zaliczyć do klęsk Ŝywiołowych, lub 
zjawiska takie jak porywiste wiatry, szron, 
grad, gołoledź, deszcz lub susza, 
powodujące zniszczenie lub spadek 
produkcji o ponad 30% w stosunku do 
średniej produkcji rocznej danego rolnika. 
Średnia produkcja roczna obliczana jest 
na podstawie trzech poprzednich lat lub 
na podstawie średniej wartości za okres 
trzech lat z pięciu poprzednich lat, 
wyłączając wartość najwyŜszą i najniŜszą. 

 c) „produkcja lokalna” oznacza produkty 
pochodzące z produkcji, która nie 
przekracza 150 km od miejsca spoŜycia. 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/495 

Poprawka  495 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
w imieniu grupy 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 8 – ustęp 1 – litera b 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przyznawania pomocy na 

przechowywanie produktów przez 

podmioty prywatne. 

b) przyznawania pomocy na 

przechowywanie produktów przez 

podmioty publiczne i prywatne. 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/496 

Poprawka  496 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
w imieniu grupy 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 
Część II – tytuł I – rozdział I – nagłówek 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Interwencja publiczna i dopłaty do 

prywatnego przechowywania 
Interwencja publiczna i dopłaty do 

przechowywania prywatnego i 
publicznego 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/497 

Poprawka  497 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  
w imieniu grupy 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 15 – ustęp 1 – litera a 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zapobiec jakimkolwiek zakłóceniom na 
rynku, 

a) wzmocnić publiczne instrumenty 
regulacji rynku; 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/498 

Poprawka  498 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
w imieniu grupy 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 
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja 3 – nagłówek 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Dopłaty do prywatnego przechowywania Dopłaty do przechowywania publicznego i 
prywatnego 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/499 

Poprawka  499 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  
w imieniu grupy 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 
Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja 3 a (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Sekcja 3 -a 

 MARśE ZA POŚREDNICTWO 

 Artykuł 17 -a 

 Maksymalne marŜe za pośrednictwo 

 Aby wspierać sprawiedliwą i odpowiednią 
dystrybucję wartości dodanej wśród 
uczestników łańcucha dostaw Ŝywności w 
przypadku stwierdzenia powaŜnej 
nierównowagi oraz w celu podwyŜszenia 
ceny producenta, państwa członkowskie 
mogą podejmować interwencje w ramach 
łańcucha dostaw, takie jak na przykład 
ustanowienie maksymalnych marŜ za 
pośrednictwo dla kaŜdego podmiotu 
stanowiącego część tego łańcucha. 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/500 

Poprawka  500 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
w imieniu grupy 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 16 – ustęp 1 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Dopłaty do prywatnego przechowywania 
mogą być przyznawane w odniesieniu do 

następujących produktów podlegających 

warunkom ustanowionym w niniejszej 

sekcji oraz dodatkowym wymogom 

i warunkom, które przyjmuje Komisja – w 

drodze aktów delegowanych lub w drodze 

aktów wykonawczych – na podstawie art. 

17-19: 

Dopłaty do przechowywania publicznego 
i/lub prywatnego mogą być przyznawane 

w odniesieniu do następujących produktów 

podlegających warunkom ustanowionym 

w niniejszej sekcji oraz dodatkowym 

wymogom i warunkom, które przyjmuje 

Komisja – w drodze aktów delegowanych 

lub w drodze aktów wykonawczych – na 

podstawie art. 17-19: 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/501 

Poprawka  501 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin Sabine Wils  
w imieniu grupy 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 21 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Opracowując swoje strategie, państwa 

członkowskie sporządzają wykaz 

produktów, które pochodzą z sektorów 

owoców i warzyw, przetworzonych 

owoców i warzyw oraz sektora bananów, 

które będą kwalifikowały się do objęcia ich 

odpowiednim programem. Wykaz ten nie 

obejmuje jednak produktów wyłączonych 

zgodnie ze środkami przyjętymi przez 

Komisję – w drodze aktów delegowanych 

– na podstawie art. 22 ust. 2 lit. a). Państwa 

członkowskie dokonują wyboru swoich 

produktów na podstawie obiektywnych 

kryteriów, które mogą obejmować 

sezonowość, dostępność produktów lub 

kwestie dotyczące środowiska. Dokonując 

wyboru, państwa członkowskie mogą 

przyznawać pierwszeństwo produktom 

pochodzącym z Unii. 

3. Opracowując swoje strategie, państwa 

członkowskie sporządzają wykaz 

produktów, które pochodzą z sektorów 

owoców i warzyw, przetworzonych 

owoców i warzyw oraz sektora bananów, 

które będą kwalifikowały się do objęcia ich 

odpowiednim programem. Wykaz ten nie 

obejmuje jednak produktów wyłączonych 

zgodnie ze środkami przyjętymi przez 

Komisję – w drodze aktów delegowanych 

– na podstawie art. 22 ust. 2 lit. a). Państwa 

członkowskie dokonują wyboru swoich 

produktów na podstawie obiektywnych 

kryteriów, które mogą obejmować 

sezonowość, dostępność produktów lub 

kwestie dotyczące środowiska. Dokonując 

wyboru, państwa członkowskie mogą 

przyznawać pierwszeństwo produktom 

pochodzącym z Unii i produktom 
pochodzącym z produkcji lokalnej, 
stwarzając tym samym korzystne warunki 
dla krótkich łańcuchów dostaw. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/502 

Poprawka  502 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, Jacky Hénin  
w imieniu grupy 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 49 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Alkohol będący wynikiem destylacji, o 
której mowa w ust. 1 i na którą przyznano 
wsparcie, stosuje się wyłącznie do celów 
przemysłowych lub energetycznych, by 
uniknąć zakłócania konkurencji. 

skreślony 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/503 

Poprawka  503 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
w imieniu grupy 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 
Część II – tytuł II – rozdział III – sekcja 4 a (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Sekcja 4 -a 

 ZARZĄDZANIE PRZEZ PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIE 

 Artykuł 116 -a 

 Zarządzanie 

 Mając na uwadze specyficzną sytuację 
i względny poziom rozwoju organizacji 
producentów i podmiotów w kaŜdym 
państwie członkowskim, w przypadku gdy 
poziom rozwoju organizacji producentów 
jest szczególnie niski, uprawnienia 
przyznane w niniejszym rozporządzeniu 
organizacjom producentów mogą być 
wykonywane przez organy krajowe 
danego państwa członkowskiego. 

Or. pt 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0080/504 

Poprawka  504 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
w imieniu grupy 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 
Część V – rozdział -1 (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ROZDZIAŁ I 

 Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie 
kryzysowe 

 Sekcja 1 

 Publiczny fundusz ubezpieczeń 

 Artykuł 153 -a 

 Publiczny fundusz ubezpieczeń rolniczych 

 1. Tworzy się publiczny fundusz 
ubezpieczeń rolniczych finansowany z 
budŜetu Unii w celu zagwarantowania 
minimalnych dochodów rolnikom, którzy 
ucierpieli na skutek ekstremalnych 
zjawisk pogodowych i z powodu innych 
klęsk Ŝywiołowych lub spowodowanych 
przez człowieka, w tym poŜarów lasów, 
chorób i plag. Ubezpieczenie to oferuje 
minimalny poziom ochrony wszystkim 
rolnikom oraz zatrudnionym przez nich 
na stałe pracownikom rolnym we 
wszystkich państwach członkowskich. 

 2. Publiczny fundusz ubezpieczeń 
rolniczych moŜna podzielić na: 
ubezpieczenia gospodarstw, ubezpieczenia 
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w zakresie gwarancji dochodów, 
ubezpieczenia hodowli i fundusz 
kompensacyjny. 

 3. Istnienie tego funduszu ubezpieczeń nie 
wpływa na istnienie innych systemów 
ubezpieczeń, specyficznych dla 
poszczególnych sektorów, jak 
ubezpieczenie zbiorów w sektorze win 
przewidziane w art. 47. 

 W stosownym czasie Komisja przedstawia 
wniosek w sprawie rozporządzenia 
[Parlamentu Europejskiego i Rady] w 
sprawie publicznego funduszu 
ubezpieczeń rolniczych, tak aby umoŜliwić 
wejście w Ŝycie tego rozporządzenia dnia 1 
lipca 2014 r. 

Or. pt 

 

 


