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Sprawozdanie z międzyparlamentarnego posiedzenia  

na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 

 
Bruksela, 25 czerwca 2012 r.  

 
 
W dniu 25 czerwca w Parlamencie Europejskim odbyło się międzyparlamentarne 
posiedzenie na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), w którym udział 
wzięli parlamentarzyści krajowi i posłowie do Parlamentu Europejskiego. W 
spotkaniu udział wzięło 47 parlamentarzystów krajowych z 22 państw członkowskich, 
reprezentujących 29 izb parlamentarnych. Stronę polską reprezentowali: senator 
Jerzy Chróścikowski (przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu 
RP) oraz poseł Krzysztof Jurgiel (przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Sejmu RP). 
 
Obradom przewodniczyli eurodeputowani Paolo de Castro (S&D, Włochy) i 
Czesław Siekierski (EPP, Polska) oraz poseł René Christensen, przewodniczący 
Komisji Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa duńskiego parlamentu. 
 
Celem posiedzenia, które zostało zorganizowane po raz drugi w ciągu roku, była 
kontynuacja debaty między posłami do parlamentów narodowych Unii Europejskiej i 
Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy WPR, która weszła właśnie w 
decydujący etap.  
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE - Paolo de Castro powitał 
zgromadzonych gości. Podkreślił, że po pięćdziesięciu latach istnienia Wspólnej 
Polityki Rolnej konieczna stała się jej reforma, w której po raz pierwszy 
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parlamentarzyści odgrywają tak ważną rolę. Dzięki Traktatowi z Lizbony Parlament 
Europejski stał się współustawodawcą w sektorze rolnictwa na równi z Radą. Traktat 
z Lizbony dał również większą odpowiedzialność parlamentom narodowym. 
Przewodniczący podziękował wszystkim parlamentarzystom krajowym za wniesiony 
pisemny wkład w dyskusję1. 
  
Przewodniczący podkreślił, że obecnie WPR musi zmierzyć się z wydarzeniami 
bezprecedensowymi: zmianami demograficznymi, klimatycznymi, niedoborem 
towarów, koniecznością zapewnienia wystarczającego poziomu produkcji, presją na 
zasoby naturalne, itp. Aby stawić czoła tym wyzwaniom potrzebna jest bardziej 
zielona, trwała i zrównoważona polityka rolna oraz większe wsparcie dla obszarów 
wiejskich. Rolnicy europejscy muszą stosować proste przepisy, by zwiększyć swoją 
konkurencyjność i produkować zdrową żywność. Z tego względu potrzebna jest 
elastyczniejsza i łatwiejsza w stosowaniu WPR.  
 
Poseł de Castro podkreślił, że PE pracuje nad reformą WPR od wielu lat. W 2010 PE 
przyjął rezolucję na temat przyszłości WPR na okres po 2013 roku. W czerwcu 2011 
r. PE przyjął kolejną rezolucję, stanowiącą formalną odpowiedzieć na komunikat KE 
z 2010 r. Następnie w październiku 2011 r. PE wyznaczył sprawozdawców czterech 
propozycji Komisji Europejskiej. Odbyły się dziesiątki dyskusji nt. tych propozycji, 
liczne spotkania z komisarzem Ciolosem, z ministrami państw członkowskich, 
konferencje i warsztaty poświęcone tematyce reformy WPR. W ubiegłym tygodniu 
przedstawiono sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE. Poza komisja 
wiodącą w przygotowaniu sprawozdań uczestniczyły następujące komisje: 
Środowiska, Budżetu i Kontroli Budżetowej oraz Rozwoju Regionalnego.  
 
Przewodniczący podkreślił, że przed przyjęciem porozumienia ws. WPR 
konieczna jest propozycja ws. Wieloletnich Ram Finansowych, które będą 
sankcjonowały debatę nad WPR. Póki nie ma danych o budżecie – nie będzie 
głosowania nad sprawozdaniami w Parlamencie Europejskim. 
 
Odnosząc się do spotkania międzyparlamentarnego, przewodniczący de Castro 
podkreślił, że dla PE ważne są konkretne pomysły, dzięki którym będą mogli 
poprawić propozycje legislacyjne KE. Zaznaczył, że liczy na poznanie najlepszych 
praktyk w państwach członkowskich, które są istotne dla członków PE. 
 

                                                 
1 Wszystkie wkłady parlamentów narodowych znajdują się na stronie: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/agri/agri_20120625_1500_pnat.htm 
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Poseł Rene Christensen, przewodniczący Komisji Żywności, Rolnictwa i 
Rybołówstwa parlamentu duńskiego powiedział, że mimo iż jest z opozycji, zgadza 
się z duńską prezydencją w kwestii przyszłości WPR. Podkreślił, że w jego opinii 
dwa ważne cele reformy WPR to zwiększenie konkurencyjności sektora rolnego w 
sposób zrównoważony a także włączenie aspektów środowiskowych i ekologicznych 
do WPR. Duńska prezydencja wspiera te cele, ale aby je zrealizować konieczna jest 
wzmocniona współpraca w obszarze nowych technologii. W jego opinii równie 
ważne jest to, by rolnicy mogli otrzymywać odpowiednie wsparcie, aby zapewnić im 
funkcjonowanie i byt. Powinni oni jednak również być w stanie korzystać z innowacji 
i badań w celu spełnienia wymagań ochrony środowiska i przezwyciężenia trudności. 
 
Podkreślił, że obecnie istnieje konieczność odpowiedzi na liczne potrzeby i 
wyzwania, dlatego „trzeba patrzeć dalej niż sięgają granice UE”. Konieczne jest 
zwiększenie produkcji, przy zapewnieniu ochrony środowiska. Za istotne uznał: 
wzmacnianie możliwości rolników; wykorzystywanie dopłat na unowocześnienie 
rolnictwa; innowacje i badania naukowe w rolnictwie i  w innych sektorach; 
wyposażenie techniczne rolnictwa odpowiadające na zagrożenie środowiska; trwały, 
zrównoważony, konkurencyjny wzrost; zapewnienie takich samych dopłat w obszarze 
rozwoju obszarów wiejskich oraz wzmocnienie współpracy między nowymi 
technologiami sektora rolno-spożywczego. Za niewłaściwą propozycję uznał 
zazielenianie i związane z tym blokowanie 7% powierzchni na pastwiska bądź 
ochronę środowiska. Powiedział, że taka propozycja przewiduje stworzenie 
nowego krajobrazu w państwach członkowskich i jest ingerencją w naturę. 
Prezydencja zaproponowała kilka propozycji dotyczących zazielenienia, 
uwzględniając jak największe zaangażowanie rolników oraz fakt, że wsparcie musi 
pochodzić z II filara. Przyznał, że czasem krajowe wymogi środowiskowe są wyższe 
niż unijne i z tego względu państwa członkowskie powinny mieć większą 
elastyczność w zakresie podejmowania decyzji, w jaki sposób chcą spełnić to 
kryterium. Prezydencja pozwoliła na obniżenie tego poziomu z 7% do 3,5%, pod 
warunkiem, że dane państwo członkowskie przewidzi dodatkowe środki na 
programowanie środowiskowe. Zazielenienie wiąże się ze zmniejszeniem dochodów 
rolników o 2%. 
 
W odniesieniu do kwestii "aktywnego rolnika", poseł Christensen był zdania, że tylko 
gospodarstwa aktywnie działające powinny kwalifikować się do wsparcia, co 
oznaczałoby, że niektórzy z obecnych beneficjentów powinni być wyłączeni ze 
wsparcia. Wykluczenie z dopłat powinno być możliwe, jeśli nie zostaną spełnione 
kryteria niezbędne do ich uzyskanie. Nie można wykorzystywać dopłat na tereny 
do gry w golfa, tylko na działalność związaną z produkcją rolno-spożywczą.  
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Odniósł się również do interwencji rynkowych w przypadku zbyt niskich cen 
produktów. W takim przypadku UE będzie mogła magazynować zapasy i korzystać z 
nich. Wątpił jednak, by było to gwarancją najlepszego zabezpieczenia. W opinii posła 
niekonieczne jest korzystanie ze skupu interwencyjnego. Najpierw należy 
odpowiedzieć na istniejące potrzeby i zaspokoić popyt na wysokiej jakości produkty 
rolno-spożywcze.  
 
Odnosząc się do kwestii eksportu poza UE – przyznał, że w Chinach jest duże 
zapotrzebowanie na produkty rolnicze. „Gdyby Chińczycy pili jedną szklankę mleka 
dziennie – byłby to ogromny rynek zbytu dla UE” - powiedział. Konieczne jest 
ograniczenie budżetu na rolnictwo i podniesienie produkcji, poprawa inwestycji 
w badania naukowe i ochrona środowiska. Większa część dopłat powinna być 
przeznaczona na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Należy ograniczyć 
biurokrację. Wszystkie te działania powinny sprzyjać zazielenieniu. 
 
 
Na początku spotkania sprawozdawcy czterech głównych rozporządzeń dotyczących 
reformy WPR przedstawili główne założenia zawarte w projektach 
przygotowywanych przez siebie sprawozdań. 
 
Poseł Luis Manuel Capoulas Santos, poseł do PE, jest autorem dwóch sprawozdań: 
 
• Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej:  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
474.052%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fPL 

 
• Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
474.053%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fPL 

 
W opinii posła najważniejsze jest znalezienie konsensusu nt. przyszłej reformy WPR. 
Poseł podkreślił, że przygotowane przez niego sprawozdania są wynikiem szerokich 
konsultacji z państwami członkowskimi, organizacjami ekologicznymi, organizacjami 
rolniczymi, itp. Celem reformy WPR jest połączenie konkurencyjności i 
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zrównoważonego charakteru WPR. Samorządy lokalne powinny działać w 
warunkach zrównoważonego rozwoju. Przyznał, że obecnie nie jest to możliwe, 
ponieważ różnice w poziomie płatności sięgają wielu procent. Niektóre państwa 
otrzymują poniżej 50% przeciętnego poziomu dopłat. Zwłaszcza państwa bałtyckie i 
nowe państwa członkowskie są pokrzywdzone, ale ich płatności zostaną niedługo 
podwojone. W jego opinii zmniejszenie dyskryminacji w wysokości płatności 
byłoby najlepszym rozwiązaniem. Poseł podkreślił, że KE powoli przedstawia 
swoje propozycje legislacyjne w obszarze redystrybucji płatności, dlatego on starał 
się zająć kwestią większej konwergencji między państwami członkowskimi w tym 
względzie.  
 
Nowa struktura wspólnej polityki rolnej proponowana przez Komisję ma na celu 
krótko- i średnioterminowe ujednolicenie poziomu wsparcia między rolnikami, 
regionami i państwami członkowskimi. Propozycja Komisji posuwa się jednak 
znacznie dalej w przypadku ujednolicenia wysokości wsparcia w ramach jednego 
państwa członkowskiego niż to ma miejsce w przypadku ujednolicenia między 
państwami członkowskimi. Odnośnie do pierwszego ujednolicenia Komisja opowiada 
się bowiem za tym, aby do 2019 r. wszystkie płatności na szczeblu krajowym lub 
regionalnym miały jednakową wartość, tj. 0% zróżnicowania. Z drugiej strony jej 
propozycja rozdziału środków finansowych między państwa członkowskie oscyluje 
między 57% powyżej średniej UE 27 i 47% poniżej tej średniej (z wyjątkiem Malty). 
To oznacza zróżnicowanie przekraczające łącznie 100%. W celu większej 
konwergencji między tymi dwoma współczynnikami sprawozdawca postuluje o 
dobrowolny mechanizm łagodzenia procesu osiągania wewnętrznej 
konwergencji i drugi mechanizm przyspieszenia – nawet jeśli jeszcze niewielkiej 
– konwergencji między państwami członkowskimi. W tym kontekście 
sprawozdawca proponuje, aby średni poziom wsparcia na państwo członkowskie, 
wyrażony w euro na hektar, był zbliżony do rzeczywistej średniej, a nie do 90% 
średniej, jak proponuje Komisja. Tym samym sprawozdawca proponuje, aby państwa 
członkowskie znajdujące się poniżej 70% średniej unijnej odzyskały 30% tej różnicy, 
państwa mieszczące się w przedziale od 70% do 80% tej średniej odzyskały 25% tej 
różnicy, zaś państwa znajdujące się między 80% a średnią odzyskały 10% różnicy. 
Żadne państwo członkowskie nie może pod żadnym względem znajdować się poniżej 
65% średniej unijnej. Proces ten powinien być finansowany proporcjonalnie przez 
państwa członkowskie znajdujące się powyżej średniej UE 27, przy zapewnieniu, że 
żadne z nich nie spadnie poniżej tej średniej z racji stosowania powyższego 
mechanizmu. 
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Ponadto, poseł opowiedział się za ujednoliceniem płatności w ramach jednego 
państwa członkowskiego lub jednego regionu. W niektórych państwach 
członkowskich czy regionach gwałtowny spadek wsparcia w ciągu krótkiego okresu 
czasu może zagrozić opłacalności działalności wielu gospodarstw rolnych, niosąc za 
sobą poważne konsekwencje gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Dla 
złagodzenia tego możliwego negatywnego wpływu państwa członkowskie będą 
mogły określić przedział zróżnicowania dla konwergencji płatności w wysokości 20% 
w stosunku do średniej i ograniczyć indywidualne zmniejszenie płatności 
podstawowych do maksimum 30% w okresie 2014-2019. 
 
W opinii posła pierwszy filar WPR powinien być bardziej zielony, co jest 
zobowiązaniem wobec społeczeństwa. W zakresie zazielenienia pozostał przy 
definicji KE, ale wprowadził nowe elementy: działania środowiskowe, jako warunek 
zazielenienia oraz system ekwiwalencji: państwa członkowskie będą mogły 
wystawiać certyfikaty ekologiczne dla niektórych gospodarstw. Rolnicy muszą 
prowadzić działalność dochodową, ale należy pamiętać o tym, że świadczą usługi 
obywatelom i powinni za to otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie. Z drugiej 
strony działalność rolnicza powinna być bardziej przyjazna środowisku i 
proekologiczna.  
 
Odnosząc się do zazielenienia Komisja proponuje, aby 7 % kwalifikujących się 
hektarów gospodarstwa rolnego stanowił obszar proekologiczny. Sprawozdawca 
proponuje, aby przepisy te miały zastosowanie jedynie do gospodarstw rolnych 
powyżej 20 hektarów. Ponadto proponuje, aby w przypadku, gdy obszar 
proekologiczny przylega do podobnego obszaru w sąsiednim gospodarstwie rolnym, 
wielkość odpowiednio kwalifikujących się hektarów gospodarstwa rolnego ulegała 
indywidualnemu zmniejszeniu z 7% do 5%. Sprawozdawca proponuje też, aby 
uprawy wiążące azot mogły być wliczane do wymaganego odsetka obszaru 
proekologicznego. 
 
Chcąc ułatwić życie rolnikom należy również podejmować konkretne działania w 
obszarze uproszczeń.  
 
Odniósł się również do kwestii aktywnych rolników. Aby zapewnić lepsze 
ukierunkowanie wsparcia i jak najbardziej zbliżyć się do realiów krajowych, należy 
powierzyć każdemu państwu członkowskiemu odpowiedzialność za zdefiniowanie 
pojęcia aktywnego rolnika. Tym samym państwa członkowskie nie przydzielają 
płatności bezpośrednich podmiotom takim, jak przedsiębiorstwa transportowe, 
lotniska, przedsiębiorstwa handlu nieruchomościami, przedsiębiorstwa zarządzające 



 7

instalacjami sportowymi, kempingi lub przedsiębiorstwa górnicze, chyba że mogą one 
udowodnić, że spełniają kryteria określające aktywnego rolnika. 
 
Poseł podkreślił, że niektóre propozycje KE wywołały wiele kontrowersji, tj.: 
ekwiwalencja, wspólne ramy działań i ekologiczna działalność gospodarstw rolnych. 
Jeśli chodzi o dywersyfikację plonów – kryteria, które zaproponowała KE są 
stosowane dla gospodarstw rolnych powyżej 20 ha, przy czym 80% powierzchni 
gruntów rolnych we Wspólnocie ma powierzchnię od 0 do 20 ha i ci rolnicy nie będą 
poddani surowym wymogom ekologicznym - jest to niemożliwe z uwagi na zbyt 
wysoki nakład administracyjny. Poseł proponuje prowadzenie dwóch rożnych upraw 
na gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika obejmują od pięciu do dwudziestu 
hektarów włącznie i trzech rożnych upraw, jeżeli grunty orne rolnika obejmują ponad 
dwadzieścia hektarów. 
 
Odnosząc się do drugiego rozporządzenia poseł powiedział, że 30% budżetu musi być 
przeznaczone na działania środowiskowe: w I filarze - zazielenianie, w II filarze – 
powinno być odpowiednie finansowanie. W odniesieniu do środków rolno-
środowiskowych sprawozdawca uważa, że powinny być one finansowane z 
obowiązkowego minimalnego przydziału środków budżetowych w wysokości 
30%, który powinien objąć również rolnictwo ekologiczne i płatności z tytułu sieci 
Natura 2000 i ramowej dyrektywy wodnej. Wsparcie dla młodych rolników w II 
filarze ułatwi im dostęp do powierzchni uprawnej, co jest trudne w przypadku zmian 
pokoleniowych.  
 
Wprowadzone zostaną również odpowiednie rozwiązania dla starszych rolników. 
Sprawozdawca uważa, że procedury dotyczące przekazywania działalności powinny 
być zdecydowanie prostsze i mniej kosztowne niż to miało miejsce do tej pory. Jego 
propozycja obejmuje wprowadzenie jednorazowej płatności w wysokości 
nieprzekraczającej 50% dodatku na zagospodarowanie dla młodych rolników 
oferowanej rolnikom powyżej 65 roku życia, którzy przekażą swoje gospodarstwo 
rolne i związane z tym uprawnienia do płatności innym rolnikom. 
 
W celu pobudzenia i ułatwienia restrukturyzacji gospodarstw rolnych, wymiany 
pokoleń i podejmowania działalności przez nowych rolników sprawozdawca 
proponuje również udoskonalenie zaproponowanego przez Komisję mechanizmu 
poprzez przekształcenie rocznej płatności do 2020 r. równej 120 % kwoty 
odpowiadającej maksymalnej kwocie wsparcia przyznanej rolnikom, którzy 
przystąpili do statutu drobnego rolnika ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie 
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płatności bezpośrednich, w płatność jednorazową, co zwiększy efekt zachęty i 
ograniczy biurokrację. 
 
Jeśli chodzi o stawki wkładu EFRROW w finansowanie środków rolno-
środowiskowych, sprawozdawca proponuje ich zmianę z 50% i 85%, proponowanych 
przez Komisję, na 60% i 90%, odpowiednio dla większości regionów i regionów 
słabiej rozwiniętych, regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza 
Egejskiego. 
 
Sprawozdawca proponuje przesunięcie do drugiego filaru niewykorzystanych 
środków na element „ekologizacji” w ramach płatności bezpośrednich w celu 
sfinansowania środków rolno-środowiskowych, bez dodatkowego współfinansowania 
krajowego. Ponadto proponuje również, aby środki, które państwa członkowskie 
mogą przesunąć z I do II filaru zgodnie z art. 14 wniosku dotyczącego rozporządzenia 
w sprawie płatności bezpośrednich były zwolnione z współfinansowania krajowego. 
 
Jeśli chodzi o drugi filar - KE nie zaproponowała żadnych konkretnych środków. 
Obecne kryteria dystrybucyjne powinny być utrzymane. W drugim filarze państwa 
członkowskie są w gorszej sytuacji, podczas gdy w I filarze – w lepszej. Poseł 
podkreślił, że jeśliby w państwach członkowskich, które mają lepszą pozycję w II 
filarze, zredukowano środki, np. w państwach bałtyckich, nie pomogłoby to Francji, 
czy innym bogatszym państwom. Konieczne jest wyraźne pokazanie, że żadne 
państwo członkowskie nie będzie narażone na nadmierne cięcia i redukcje.  
 
Na koniec stwierdził, że propozycje dotyczące leśnictwa i przemysłu przetwórczego 
powinny być dalej rozwijane.  
 
Podsumowując, poseł podkreślił, że nowa polityka dla rolnictwa i obszarów wiejskich 
w Europie powinna opierać się na podejściu bazującym na trzech elementach: 
zasadności, sprawiedliwości i efektywności. Oznacza to, że środki muszą być 
przydzielane na cele uznane za korzystne dla strony dokonującej płatności i 
społeczeństwa, że podział środków między rolników, regiony i państwa członkowskie 
musi być dokonywany w możliwie najsprawiedliwszy sposób oraz że środki muszą 
być jak najlepiej wykorzystywane z myślą o osiągnięciu pożądanych wyników. W 
ramach reformy WPR konieczne jest dalej idące uproszczenie, większa 
sprawiedliwość, mniejsza dyskryminacja, większe zazielenienie i jako cel 
nadrzędny - ochrona środowiska.  
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Kolejnym mówcą był poseł do PE Michel Dantin, który jest autorem sprawozdania w 
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o 
jednolitej wspólnej organizacji rynków”): 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
485.843%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fPL 
 
Poseł Dantin podkreślił, że jego sprawozdanie jest istotne, ponieważ działalność 
rolnicza pozostaje nadal działalnością gospodarczą. W ciągu ostatnich 10 lat świat się 
zmienił – produkcja rolna ucierpiała z uwagi na duże wahania cen zbytu i obciążenia 
spoczywające na gospodarstwach. Kolejne reformy są wprowadzane stopniowo od 20 
lat. W sprawozdaniu poseł proponuje poprawę jakości instrumentów zarządzania 
kryzysem, siatki bezpieczeństwa i pozwolenie producentom na lepsze organizowanie 
się, by móc w pełni wraz z innymi podmiotami wziąć na siebie odpowiedzialność za 
zarządzanie rynkiem. W opinii posła nie wystarczy wzmocnienie samej wspólnej 
organizacji rynków. Trzeba poprawić zakres władzy rynkowej sektora produkcji 
rolnej w ramach łańcucha dostaw żywności poprzez wzmacnianie stopnia jego 
koncentracji. Rolnictwo przeszło od okresu, w którym ceny administrowane 
regulowały rynek i trzeba było producentów powstrzymać od wprowadzania 
inicjatyw, które naruszyłyby administrowane tych cen, do systemu wolnego handlu. 
W tym kontekście ważną kwestią jest poddanie rewizji reguł konkurencji na rynku 
produktów rolnych. Obecnie specyfika działalności rolnej oraz łańcucha dostaw 
żywności powinna stanowić uzasadnienie częściowych odstępstw od prawa 
konkurencji dla rolnictwa, które powinny odzwierciedlać konieczność koncentracji 
podaży i wzmocnienia władzy rynkowej rolników. Poseł zaznaczył, że prawo 
konkurencji odzwierciedla sposób działania i myślenia, które są rozbieżne między 
poszczególnymi krajami. Ponadto, bariery rynkowe stoją na drodze do stworzenia 
prawdziwego wspólnego rynku rolnego. Gdy rynek i organizacje konsumenckie stają 
się regułą, konieczne jest zabezpieczenie i wyjaśnienie inicjatyw, które mogłyby być 
podejmowane przez podmioty na rynku. Na koniec stwierdził, że art. 42 przewiduje 
prawo do konkurencji również w dziedzinie rolno-spożywczej i konieczne jest 
wcielenie go w życie. 
 
 
Następnym mówcą był poseł do PE Giovanni La Via, który jest autorem projektu 
sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania 
nią i monitorowania jej: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-
483.834%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fPL 
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Poseł podkreślił, że najważniejsze jest doprowadzenie do jak najdalej idącego 
uproszczenia w obszarze zarządzania i nadzorowania WPR. Poseł przypomniał, że 
gospodarstwa rolne muszą corocznie przedstawiać różnym instytucjom sprawozdania 
z działalności. Według niego tego rodzaju sprawozdawczość powinna mieć charakter 
wieloletni, ponieważ co roku tak wiele elementów się nie zmienia. W opinii posła 
powinno nastąpić uproszczenie inspekcji i kontroli, których ilość należy ograniczyć. 
Dałoby to gwarancję, że pieniądze podatników nie będą marnowane. Zaproponował 
wprowadzenie zmian w systemie kontroli. W opinii posła powinien to być system 
klasyfikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Kary powinny być bardziej adekwatne, 
ponieważ zdarzało się, że za niewielkie naruszenia nakładano na rolników 
nieproporcjonalnie wysokie kary. Powinien być wprowadzony system wczesnego 
ostrzegania rolników, co w wielu przypadkach pozwoli na uniknięcie kar. 
 
Odnosząc się do kwestii zazielenienia, poseł powiedział, że w pierwszej fazie 
wdrożenia nowego instrumentu nie byłoby rzeczą właściwą, by przechodzić od razu 
do karania, które wykracza poza zyski wynikające z zazielenienia. Kara powinna być 
ograniczona do procentu udziału komponentu ekologicznego. Poseł wyraził również 
wątpliwości, co do rolników mających dostęp do tego komponentu. W oryginalnej 
propozycji KE ograniczało się to tylko do tych rolników, którzy stosują metody 
ekologiczne. Mogliby oni otrzymywać pomoc w ramach II filara i komponentu 
zazielenienia. Według niego pomoc nie powinna być udzielana jedynie w przypadku 
rolników stosujących metody ekologiczne, ale również tych, którzy przyczyniają się 
do rozwoju na szczeblu regionalnym. 
 
Kolejną kwestią, na którą poseł zwrócił uwagę, był rozwój regionalny. Są regiony, 
które świetnie wykorzystują środki w ramach operacyjnego planu rozwoju 
regionalnego, podczas gdy inne nie. W opinii posła „nie może być tak, że jedna i ta 
sama grupa regionów systematycznie nic nie dostaje a inne zgarniają wszystko”. Z 
tego względu zaproponował wprowadzenie formy rekompensat na szczeblu 
krajowym, w ramach budżetów krajowych, mając na uwadze różnice rozwojowe 
między poszczególnymi regionami.  
 
Jeśli chodzi o rozporządzenie horyzontalne – rozwój obszarów wiejskich, poseł 
powiedział, iż „ważne jest, by wykorzystać dotychczasowe doświadczenie zdobyte w 
ramach programu Leader i ograniczyć wielkość środków, z uwagi na dysproporcje 
między uzyskanymi rezultatami a naszymi wysiłkami. Z tego względu należy 
spodziewać się większych zmian we wniosku KE”.  
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Następnie otwarto dyskusję, w trakcie której duża liczba przedstawicieli parlamentów 
narodowych zabrała głos i wyraziła swoją opinię na temat toczącej się dyskusji na 
temat reformy WPR.  
 
Pan Yiannakis Gavriel (Cypr), przewodniczący Stałej Komisji ds. Rolnictwa i 
Zasobów Naturalnych, przyznał, że w chwili obecnej budżet przeznaczony na wydatki 
na rolnictwo jest pod dużą presją, ale ostrzegał, że należy unikać cięć w budżecie, 
ponieważ mniejsze kraje mogą na tym ucierpieć. Wezwał do większej elastyczności w 
odniesieniu do płatności bezpośrednich i powiedział, że państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość wyboru instrumentów do realizacji celów WPR, np. w 
obszarze zazielenienia. 
 
Pani Anne McIntosh (Wielka Brytania, Izba Gmin), przewodnicząca Komisji ds. 
Środowiska, Żywności i Wsi, powiedziała, że jednym z celów reformy WPR powinno 
być uznanie roli Komisji Europejskiej, która określa ogólne założenia reformy. 
Jednocześnie uprawnienia Komisji Europejskiej powinny zostać ograniczone i 
większą elastyczność należy zapewnić państwom członkowskim w odniesieniu do 
tego, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cele WPR. 
 
Pani Margaret Ritchie (Wielka Brytania, Izba Gmin) z Komisji ds. Środowiska, 
Żywności i Wsi wezwała do uproszczenia obowiązujących przepisów dotyczących 
jednolitych płatności dla gospodarstw rolnych, ponieważ są one zbyt skomplikowane, 
również w obszarze kontroli. Powiedziała, że WPR powinna być dostosowana do 
lokalnych warunków i wypracowana pod tym kątem oraz powinna położyć większy 
nacisk na "aktywnego rolnika", który jest właścicielem i faktycznie uprawia ziemię. 
 
Lord Cameron of Dillington (Wielka Brytania, Izba Lordów) z Podkomisji ds. 
Rolnictwa, Rybołówstwa, Środowiska i Energii UE, zgodził się z Komisją 
Europejską, co do konieczności uwzględnienia warunkowości ochrony środowiska 
naturalnego w WPR, ale zaproponował rozszerzenie skali tej warunkowości. 
Powiedział też, że konieczne jest zapewnienie silnego i odpowiednio finansowanego 
drugiego filara WPR w celu zapewnienia konkurencyjności, dlatego większy budżet 
powinien zostać zapewniony na finansowanie tego filara. Większy nacisk należy 
położyć również na innowacyjność, dywersyfikację i produkcję na niewielką skalę. 
Wreszcie, podkreślił, że elementem reformy WPR powinien być program ochrony 
rolników od klęsk żywiołowych i wahań rynkowych cen. 
 
Pan Paolo Scarpa Bonazza Buora (Włochy, Senat), przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, zauważył, że redystrybucja środków może doprowadzić do zmniejszenia 
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budżetu dla krajów, które w konsekwencji ucierpią z powodu znacznego obniżenia 
maksymalnych dostępnych środków na płatności bezpośrednie. Uznał więc za 
konieczne, aby zapewnić bardziej stopniowe przejście z obecnego systemu płatności 
bezpośrednich do systemu przewidzianego w omawianych propozycjach. 
 
W odniesieniu do płatności bezpośrednich zasugerował podniesienie minimalnego 
progu uprawnienia do ich pobierania, mającego zastosowanie do wszystkich państw 
członkowskich w celu zapewnienia większego uproszczenia i efektywnego kosztowo 
zarządzania tymi środkami. Podkreślił również, że stopniowe zmniejszanie i 
"wyrównywanie w dół" płatności mogą wprowadzać nieuzasadnione środki 
dyskryminujące przeciwko holdingom. Pan Scarpa podkreślił również, że podczas 
gdy ustalanie wysokości wypłat bezpośrednich na podstawie areału jest możliwe, to 
jednak inne czynniki powinny być również uwzględniane, takie jak koszty 
utrzymania, własność gruntów oraz jakość i charakter rolnictwa. 
 
Pan Hans-Michael Goldmann (Niemcy, Bundestag), przewodniczący Komisji ds. 
Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów, był przeciwny idei wprowadzania 
limitów górnych płatności (tzw. capping). W jego opinii nie ma również potrzeby 
zmiany przepisów prawa konkurencji. Nie zgodził się również na wprowadzenie 
specjalnych przepisów dla rolników młodych i aktywnych, ponieważ nie przyczyni 
się to w żaden sposób do osiągnięcia celów reformy WPR. W odniesieniu do 
zazielenienia zwrócił uwagę, że WPR nie potrzebuje przepisów szczegółowych w tym 
względzie, ponieważ kwestie ekologiczne już stanowią element polityki rolnej w 
Niemczech. 
 
Pan Alejandro Alonso Nunez (Hiszpania, Kongres) z Komisji Rolnictwa, Żywności i 
Środowiska, powiedział, że budżet WPR, w formie zaproponowanej przez Komisję 
Europejską, może zostać przyjęty jedynie jako minimum. W jego opinii pozytywne 
korekty są mile widziane, ale jakiekolwiek cięcia w budżecie są nie do 
zaakceptowania przez Hiszpanię. 
 
Pan Alonso Nunez wskazał również, że komponent zazielenienia miałby negatywny 
wpływ na budżet dystrybuowany do rolników produkujących mleko i zajmujących się 
hodowlą zwierząt, więc się jemu sprzeciwił. Na koniec powiedział, że projekt ws. 
jednolitej organizacji rynków jest głównym źródłem niepokoju dla hiszpańskich 
rolników. Podkreślił, że interwencja UE musi być elastyczna i szybka, na czas, oraz 
że musi być oparta na aktualnych cenach, tak więc wymaga aktualizacji. 
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Pan Carlos Manuel Cotillas Lopez (Hiszpania, Senat), przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, powiedział, że utrzymanie budżetu UE dla 
sektora rolniczego jest bardzo ważne. W jego opinii powiązanie 30% budżetu w 
ramach I filaru z zazielenianiem jest nieproporcjonalne i stanowi znaczne obciążenie 
dla rolników. Poparł działania, których celem jest zachęcanie młodych rolników, aby 
rozpoczęli działalność rolniczą. Wezwał również do wprowadzenia nowej definicji 
obszarów mniej uprzywilejowanych, ponieważ uznał definicję przedstawioną przez 
Komisję za niemożliwą do zaakceptowania. Na koniec stwierdził, że w kontekście 
zazielenienia Komisja Europejska powinna uznać już obecnie funkcjonujące 
przedsięwzięcia, w tym np. rolnictwo organiczne. 
 
Pan Raivis Blumfelds (Łotwa), z Komisji Spraw UE ds. Gospodarki, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Polityki Regionalnej, uznał dystrybucję płatności 
bezpośrednich za mocno niesprawiedliwą, która prowadzi do stworzenia 
nieuczciwych warunków konkurencji na rynku, co jest poważnym mankamentem w 
zaproponowanej reformie WPR. Wspomniał, że republiki bałtyckie otrzymały 
najniższy poziom dopłat bezpośrednich w konsekwencji proponowanej metody 
obliczeniowej i namawiał do podniesienia najniższego poziomu płatności 
przynajmniej do 80% średniej unijnej. 
 
Pan Franz Essl (Austria, Nationalrat), wiceprzewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i 
Leśnictwa, zauważył, że rolnicy uprawiający ziemię na stromych terenach górskich 
Austrii będą potrzebowali dodatkowych dopłat, aby móc w pełni skorzystać z pomocy 
dla rolnictwa. Wezwał również do zmiany definicji w odniesieniu do obszarów o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania, ponieważ w jego opinii propozycja 
Komisji Europejskiej jest nie do przyjęcia. W kontekście zazielenienia powiedział, że 
już funkcjonujące systemy, zwłaszcza w obszarze rolnictwa ekologicznego, powinny 
być uznane jako spełniające kryteria zazieleniania. 
 
Pani Irene Oskarsson (Szwecja) z Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
wezwała do najbardziej sprawiedliwej z możliwych dystrybucji budżetu w ramach 
WPR, aby rolnictwo w Europie mogło się rozwijać. Powiedziała, że środki potrzebne 
na zazielenienie muszą być oparte na wspólnych zasadach i egzekwowane na 
poziomie europejskim w celu zapewnienia sprawiedliwszej konkurencji. 
 
Pan Adrian Radulescu (Rumunia), przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Przemysłu Spożywczego i Specyficznych Usług, był zdania, że obecna propozycja 
Komisji wzmacnia i pogłębia już istniejące różnice między państwami, regionami 
oraz między małymi i dużymi gospodarstwami. Zaproponował wprowadzenie dwóch 
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poziomów płatności bezpośrednich, które byłyby oparte a) na płatności podstawowej, 
b) na opóźnionej płatności za zazielenienie. W temacie zazielenienia poparł 
rekompensatę w wysokości 3% na gospodarstwa o wielkości 20 ha i namawiał do 
większego wsparcia dla nowych państw członkowskich. W kwestii 
współfinansowania poparł wielkość rzędu 7% zamiast 4%. 
 
Pan Abel Baptista (Portugalia), wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Morza, 
podkreślił, że różnice regionalne i specyfika krajów śródziemnomorskich powinny 
być brane pod uwagę w obszarze zazielenienia, a szczególnie kwestia nawadniania. 
Powiedział, że odpowiednie finansowanie jest niezbędne dla państw członkowskich, 
aby były w stanie wdrożyć środki w obszarze zazieleniania. Podkreślił również, że 
zazielenienie powinno być stosowane bardziej jako zachęta niż jako obowiązek, który 
jest połączony z grzywnami w przypadku braku jego realizacji. 
 
Pan Arto Satonen (Finlandia), Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, uznał, że wsparcie 
powiązane z wielkością produkcji (ang. coupled support) będzie musiało być 
kontynuowane w celu zagwarantowania produkcji wyrobów rolnych. Wyraził obawy, 
związane z usunięciem kwot cukru we wniosku Komisji, które, jego zdaniem, 
powinny zostać utrzymane przynajmniej do 2020 roku. 
 
• Uproszczenie 
 
Podczas spotkania zainstniało szerokie porozumienie między parlamentarzystami w 
kwestii uproszczenia i konieczności zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla 
rolników. Wsparli je następujący parlamentarzyści: senator Chróścikowski 
(przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senat RP), pan Essl (Austria), 
pan Radulescu (Rumunia), pan Van Gerven (Holandia, Izba Reprezentantów), 
Komisja ds. Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji i pan Peeters (Belgia, flamandzki 
parlament), Komisja Rolnictwa, Rybołówstwa i Polityki Wsi. Parlamentarzyści 
wzywali również do podejmowania dalszych kroków w celu wyczerpania możliwości 
uproszczenia, szczególnie w obszarze zazielenienia. 
 
• Dyskryminacja w związku z dopłatami bezpośrednimi 
 
Niektórzy z uczestników (senator Chróścikowski (Senat RP), pan Blumfelds 
(Estonia), poseł Jurgiel (Polska), poseł Edmundas Pupinis (Litwa, przewodniczący 
Komisji ds. Rolnictwa) i poseł Kalvi Kova (Estonia, przewodniczący Komisji ds. 
Wsi) podkreślali konieczność przezwyciężenia dużych rozbieżności między 
państwami członkowskimi w wysokości płatności bezpośrednich. Senator 
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Chróścikowski podkreślił, że w opinii Senatu RP niektóre rozwiązania, 
zaproponowane przez Komisję Europejską odpowiadają polskim oczekiwaniom, 
podczas gdy w przypadku innych istnieją wątpliwości, co do tego, czy zmierzają w 
dobrym kierunku. Senat przedstawił pakiet opinii przygotowanych przez Komisję 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Spraw UE, które są dostępne w materiałach. 
Ponadto powiedział, że Senat przyjął uchwałę, w której wezwał PE i KE do 
aktywnego działania na rzecz uproszczenia WPR, konkurencyjności, postępu i 
wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty 
bezpośrednie między państwami członkowskimi UE. Przyznał, że w Traktacie jest 
dopuszczane różnicowanie regionalne, na co zwracał uwagę poseł Luis Manuel 
Capoulas Santos, ale nigdzie nie jest zapisane, że można dyskryminować rolników z 
uwagi na miejsce pochodzenia. W związku z tym zwrócił się do PE o opinię, czy 
można traktować kraje w sposób dyskryminujący. W opinii senatora, jeśli w ramach 
nowych rozwiązań będą stosowane takie zasady, że 20 lat może zająć wyrównanie 
poziomu dopłat, to jest to niezgodne z Traktatem. Senator spytał, czy PE uważa, że w 
dalszym ciągu można traktować wszystkie kraje bałtyckie, w tym Polskę, w taki 
sposób, by nie mogły funkcjonować na jednakowych zasadach, w tych samych 
warunkach konkurencyjności. Na koniec stwierdził, że cieszy go wypowiedź 
przewodniczącego de Castro, że PE nie będzie głosował dopóty, dopóki nie będzie 
ustalony budżet na rolnictwo w ramach WRF.  
 
Poseł Krzysztof Jurgiel (przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejm 
RP) podkreślił, że stosowanie historycznych płatności jako podstawy do określenia 
poziomu dopłat bezpośrednich działa na niekorzyść Polski i dlatego jest nie do 
przyjęcia. Powiedział, że sposób, w jaki system dopłat bezpośrednich został 
skonstruowany, może prowadzić do dyskryminacji i pogłębiania nierówności między 
państwami członkowskimi, czego należy unikać. W związku z zasadą 
niedyskryminacji odniósł się do artykułów 18 (zakaz wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową) i 40 (wykluczenie dyskryminacji między 
producentami i konsumentami w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych) 
TFUE. 
 
Eurodeputowany Janusz Kalinowski (EPP) powiedział, że jednym z celów 
postawionych przed obecną reformą WPR jest jej większa jej legitymizacja wśród 
obywateli UE. Chodzi przede wszystkim o kwestie związane z ochroną środowiska, 
zazielenieniem, ale również o fakt, by środki finansowe nie trafiały do tych, którzy 
nie są rolnikami. W tym kontekście zwrócił uwagę na propozycję KE dotyczącą 
programu dla małych gospodarstw. W propozycji KE za małe gospodarstwo uznaje 
się gospodarstwo do 3ha, a w propozycji sprawozdawcy – do 5ha. Gdyby przyjąć 
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takie zapisy, wówczas połowa gospodarstw w Polsce by się kwalifikowała do tego 
programu. Co więcej, mimo, że proponujemy uproszczenie i odbiurokratyzowanie, to 
w Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, że połowa z tych małych gospodarstw 
nie prowadzi działalności rolniczej, ponieważ tę ziemię uprawia kto inny. W tym 
systemie ci, którzy nie uprawiają ziemi i de facto nie są rolnikami, uzyskaliby 
większe wsparcie od tych, którzy są rolnikami. Jeśli nie zadziała tu definicja 
aktywnego rolnika – w opinii posła nie zadziała, wówczas nie będziemy mieli do 
czynienia z legitymizowaniem WPR a z blokowanie pewnych przemian 
strukturalnych tam, gdzie są one bardzo potrzebne. Druga kwestia, o której 
wspomniał poseł, to propozycja wyrównywania dopłat, która jest daleka od 
oczekiwań i niewłaściwa. W takim tempie nie wystarczy 20 lat na wyrównanie dopłat 
a to jest warunkiem wyrównania konkurencji. Podkreślił, że istnieje szansa, by w 
ramach propozycji zazielenienia kopertę na ten cel przeznaczoną liczyć na poziomie 
całej UE a nie poszczególnych kopert krajowych. Gdyby wszyscy rolnicy w UE za te 
same usługi związane z zazielenieniem otrzymywali takie samo wsparcie i zapłatę, 
wówczas byłoby to bardziej sprawiedliwe niż w obecnej propozycji Komisji 
Europejskiej. 
 
Eurodeputowany Janusz Wojciechowski (ECR) podkreślił, że mamy do czynienia z 
dyskryminacją, która wynika z nierówności w podziale dopłat bezpośrednich. 
Słyszymy apele do nowych państw członkowskich o realizm polityczny w tej sprawie. 
Gdyby to była kwestia samych pieniędzy, ten apel byłby możliwy do przyjęcia. 
Jednak poseł Wojciechowski podkreślił, że tu nie chodzi tylko o pieniądze, ale o 
prawo. Nowe państwa członkowskie są dyskryminowane z uwagi na przynależność 
państwową. Rolnik z Polski, czy z Litwy otrzymuje mniej pieniędzy, tylko dlatego, że 
jego gospodarstwo przynależy do tego a nie innego państwa. Poseł przyznał, że na 
taką dyskryminację nie ma uzasadnienia. Nie można tego uzasadniać w ten sposób, że 
„jedni dostają więcej, bo kiedyś dostawali więcej a inni mniej - bo zawsze dostawali 
mniej”. Kryterium historyczne jest niezgodne z traktatem. Zaznaczył, że w UE nie 
może być zgody na łamanie prawa. 
 
Na koniec poseł Christensen, reprezentujący prezydencję duńską, powiedział, że na 
najważniejsze dla prezydencji są kwestie ochrony środowiska. W tym kontekście 
podkreślił, że zanieczyszczenia w Morzu Bałtyckim pochodzą z Polski, ale również z 
Danii czy z Niemiec. Jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie to nie powinny być 
wykorzystywane na inne cele. Podkreślił, że tereny rolne mają wartość, która jest 
proporcjonalna do otrzymywanej pomocy. Jeśli chodzi o dyskryminację, w jego 
opinii nie można dojść do natychmiastowej równości, ale to rodzi problemy wśród 
rolników, którzy muszą się zapożyczać, czy też tych, którzy kupili swoje tereny 
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dzięki otrzymanym dotacjom. Podkreślił, że zasada historyczna musi być 
utrzymana przez pewien okres czasu. Dodatkowo zaznaczył, że trzeba przejść od 
dopłat bezpośrednich do kreatywnych subwencji, by stworzyć silny produkcyjnie 
sektor rolno-spożywczy pozostający w równowadze ze środowiskiem naturalnym.  
 
 
 
 

Opracowała: 
dr Magdalena Skulimowska 
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(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.) 
 

 
 
 
 

Poprawki do projektu aktu 

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla słuŜb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych słuŜb technicznych. 
 
W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...]. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie 

systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

(COM(2011)0625final/2 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011) 0625final/2), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi 
(C7-0336/2011), 

– uwzględniając Traktat o przystąpieniu z 1979 r., w szczególności dołączony do niego 
protokół nr 4 ust. 6 dotyczący bawełny, 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z dnia 8 marca 2012 r.1,  

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
25 kwietnia 2012 r. 2, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 maja 2012 r. 3,  

– uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji 
Rozwoju, Komisji BudŜetowej, Komisji Kontroli BudŜetowej, Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa śywności oraz Komisji 
Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2012), 

1. zatwierdza poniŜsze stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca uwagę, Ŝe określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi 
jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie moŜe zostać uznana za ostateczną do 
momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020; 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeŜeli uzna ona za stosowne 

                                                 
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
3 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;  

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a takŜe parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 8 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Aby uwzględnić nowe prawodawstwo 
dotyczące systemów wsparcia, które moŜe 
zostać przyjęte po wejściu niniejszego 
rozporządzenia w Ŝycie, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu zmiany wykazu systemów wsparcia 
objętych niniejszym rozporządzeniem. 

(8) W celu uwzględnienia nowego 
prawodawstwa dotyczącego systemów 
wsparcia, które moŜe zostać przyjęte po 
wejściu niniejszego rozporządzenia w 
Ŝycie, naleŜy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do zmiany wykazu systemów 
wsparcia określonych w załączniku I do 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 9 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy i 
zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 

podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 

(9) W celu uwzględnienia pewnych nowych 
elementów i zagwarantowania ochrony 
praw beneficjentów naleŜy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do ustanowienia ram, w 
których państwa członkowskie mają 
określić działania minimalne prowadzone 
na obszarach utrzymywanych w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
równieŜ w odniesieniu do określenia 
kryteriów, jakie rolnicy muszą spełnić, aby 



 

PR\881154PL.doc 7/73 PE474.052v01-00 

 PL 

równieŜ w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, Ŝe 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni uŜytków rolnych w stanie 
odpowiednim do produkcji, oraz kryteria 
pozwalające określić przewagę traw i 

innych pastewnych roślin zielnych w 

odniesieniu do trwałych uŜytków 

zielonych. 

uznano, Ŝe przestrzegali obowiązku 
utrzymywania powierzchni uŜytków 
rolnych, tzn. kaŜdej powierzchni 

zajmowanej przez grunty orne, trwałe 

uŜytki zielone i tradycyjne pastwiska lub 

uprawy trwałe, w stanie odpowiednim do 
produkcji. 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 10 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Aby zapewnić ochronę praw 

beneficjentów, Komisja powinna posiadać 

uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 

w celu przyjęcia przepisów dotyczących 

podstawy obliczania zmniejszeń, których 

państwa członkowskie mają dokonywać w 

odniesieniu do rolników na podstawie 

stosowania dyscypliny finansowej. 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 13 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Doświadczenie w stosowaniu róŜnych 
systemów wsparcia dla rolników wskazuje, 
Ŝe w niektórych przypadkach wsparcie 
przyznawano beneficjentom prowadzącym 
działalność, której cel nie był lub był tylko 
w niewielkim stopniu związany z 

(13) Doświadczenie w stosowaniu róŜnych 
systemów wsparcia dla rolników wskazuje, 
Ŝe w niektórych przypadkach wsparcie 
przyznawano osobom fizycznym lub 

prawnym prowadzącym działalność, której 
cel nie był lub był tylko w niewielkim 
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prowadzeniem działalności rolniczej – np. 
lotniskom, przedsiębiorstwom kolejowym, 

przedsiębiorstwom handlu 

nieruchomościami oraz 

przedsiębiorstwom zarządzającym 

obiektami sportowymi. Aby zapewnić 
lepsze ukierunkowanie wsparcia, państwa 
członkowskie nie powinny przydzielać 
płatności bezpośrednich tego rodzaju 
osobom fizycznym i prawnym. Drobni 
producenci rolni prowadzący działalność 
rolniczą w niepełnym wymiarze godzin 
wnoszą bezpośredni wkład w witalność 
obszarów wiejskich i z tego względu nie 
naleŜy uniemoŜliwiać przyznawania im 
płatności bezpośrednich. 

stopniu związany z prowadzeniem 
działalności rolniczej. Aby zapewnić 
lepsze ukierunkowanie wsparcia i jak 
najbardziej zbliŜyć się do realiów 

krajowych, naleŜy powierzyć kaŜdemu 

państwu członkowskiemu 

odpowiedzialność za zdefiniowanie 

pojęcia aktywnego rolnika. Tym samym 

państwa członkowskie nie przydzielają 

płatności bezpośrednich podmiotom takim, 

jak przedsiębiorstwa transportowe, 

lotniska, przedsiębiorstwa handlu 

nieruchomościami, przedsiębiorstwa 

zarządzające instalacjami sportowymi, 

kempingi lub przedsiębiorstwa górnicze, 

chyba Ŝe mogą one udowodnić, Ŝe 

spełniają kryteria określające aktywnego 

rolnika. Drobni producenci rolni 
prowadzący działalność rolniczą w 
niepełnym wymiarze godzin wnoszą 
bezpośredni wkład w witalność obszarów 
wiejskich i z tego względu nie naleŜy 
uniemoŜliwiać przyznawania im płatności 
bezpośrednich. 

Or. fr 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 15 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie duŜych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
moŜliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie duŜych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
moŜliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
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niŜszym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym naleŜy wprowadzić taki 
system dla duŜych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie – 
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie naleŜy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla duŜych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, poniewaŜ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać naduŜyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla duŜych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i naleŜy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR]. 

niŜszym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym naleŜy wprowadzić taki 
system dla duŜych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie – 
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie naleŜy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla duŜych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, poniewaŜ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Nie naleŜy równieŜ stosować 

ograniczenia do spółdzielni i innych 

podmiotów prawnych skupiających kilku 

rolników, korzystających z płatności 

bezpośrednich oraz otrzymujących i 

skupiających płatności przed ich 

rozprowadzeniem w całości wśród swoich 

członków. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać naduŜyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla duŜych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i naleŜy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR]. 

Or. fr 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 16 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Aby ułatwić wprowadzenie 
ograniczenia – zwłaszcza w odniesieniu do 
procedur przyznawania rolnikom płatności 
bezpośrednich i związanego z nimi 
przekazywania środków na rozwój 
obszarów wiejskich – naleŜy określić w 
odniesieniu do kaŜdego państwa 
członkowskiego pułapy netto w celu 
zmniejszenia płatności dla rolników po 
zastosowaniu ograniczenia. Aby 
uwzględnić specyfikę wsparcia w ramach 
WPR przyznawanego zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 247/2006 
z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie 
szczególnych działań w dziedzinie 
rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych 
Unii Europejskiej i rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 1405/2006 z dnia 18 września 
2006 r. ustanawiającym szczególne środki 
dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp 
Morza Egejskiego i zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, jak 
równieŜ fakt, Ŝe wspomniane płatności 
bezpośrednie nie podlegają ograniczeniu, 
pułap netto dla odnośnych państw 
członkowskich nie powinien obejmować 
powyŜszych płatności bezpośrednich. 

(16) Aby ułatwić wprowadzenie 
ograniczenia – zwłaszcza w odniesieniu do 
procedur przyznawania rolnikom płatności 
bezpośrednich i związanego z nimi 
przekazywania środków na rozwój 
obszarów wiejskich – naleŜy określić w 
odniesieniu do kaŜdego państwa 
członkowskiego, a w stosownych 

przypadkach – w odniesieniu do róŜnych 

regionów danego państwa 

członkowskiego, pułapy netto w celu 
zmniejszenia płatności dla rolników po 
zastosowaniu ograniczenia. Aby 
uwzględnić specyfikę wsparcia w ramach 
WPR przyznawanego zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 247/2006 
z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie 
szczególnych działań w dziedzinie 
rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych 
Unii Europejskiej i rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 1405/2006 z dnia 18 września 
2006 r. ustanawiającym szczególne środki 
dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp 
Morza Egejskiego i zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, jak 
równieŜ fakt, Ŝe wspomniane płatności 
bezpośrednie nie podlegają ograniczeniu, 
pułap netto dla odnośnych państw 
członkowskich nie powinien obejmować 
powyŜszych płatności bezpośrednich. 

Or. en 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 20 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Aby zapewnić lepszy rozdział 
wsparcia między gruntami rolnymi w Unii, 
w tym w tych państwach członkowskich, 
które stosowały system jednolitej płatności 
obszarowej ustanowiony na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, nowy 
system płatności podstawowych powinien 
zastąpić system płatności jednolitych 
ustanowiony na podstawie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 
września 2003 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiające określone 
systemy wsparcia dla rolników i utrzymany 
na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, w którym obowiązujące 
wcześniej mechanizmy wsparcia połączono 
w jeden system płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z produkcją. Taka zmiana 
powinna spowodować wygaśnięcie 
uprawnień do płatności uzyskanych na 
podstawie wymienionych rozporządzeń i 
przydział nowych uprawnień, nadal jednak 
opartych na liczbie kwalifikujących się 
hektarów, którymi dysponują rolnicy w 
pierwszym roku realizacji systemu.  

(20) Aby zapewnić lepszy rozdział 
wsparcia między gruntami rolnymi w Unii, 
w tym w tych państwach członkowskich, 
które stosowały system jednolitej płatności 
obszarowej ustanowiony na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, nowy 
system płatności podstawowych powinien 
zastąpić system płatności jednolitych 
ustanowiony na podstawie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 
września 2003 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiające określone 
systemy wsparcia dla rolników i utrzymany 
na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, w którym obowiązujące 
wcześniej mechanizmy wsparcia połączono 
w jeden system płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z produkcją. Taka zmiana 
powinna spowodować wygaśnięcie 
uprawnień do płatności uzyskanych na 
podstawie wymienionych rozporządzeń i 
przydział nowych uprawnień, nadal jednak 
opartych na liczbie kwalifikujących się 
hektarów, którymi dysponują rolnicy w 
pierwszym roku realizacji systemu. Jednak 
państwa członkowskie (lub regiony), które 

stosowały system płatności jednolitych w 

oparciu o model regionalny powinny mieć 

moŜliwość podjęcia decyzji 

niedopuszczającej do wygaśnięcia 

uprawnień do płatności.  

Or. en 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 21 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
róŜnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne róŜnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 

poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budŜetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal róŜnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar naleŜy 
stopniowo dostosować. W państwach 

członkowskich, w których płatności 

bezpośrednie stanowią mniej niŜ 90 % 

średniej, róŜnica między obecną 

wysokością wsparcia a wspomnianą 

wysokością powinna zostać zmniejszona o 

jedną trzecią. PowyŜsze ujednolicenie 

powinno zostać sfinansowanie 

proporcjonalnie przez wszystkie państwa 

członkowskie, w których płatności 

bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 

Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego naleŜy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli powaŜnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
róŜnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne róŜnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone poprzez zmniejszenie 
powiązania z historycznymi danymi 
referencyjnymi i z uwzględnieniem 
ogólnego kontekstu budŜetu Unii. Aby 
zapewnić równiejszy rozdział wsparcia 
bezpośredniego, przy uwzględnieniu 
istniejących nadal róŜnic w wysokości 
wynagrodzeń i kosztów produkcji, 
poziomy wsparcia bezpośredniego na 
hektar naleŜy stopniowo dostosować. 
Wszystkie uprawnienia do płatności 
aktywowane w 2019 r. w danym państwie 
członkowskim lub w danym regionie 
zbliŜają się do jednakowej wartości 

jednostkowej lub osiągają ją w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego naleŜy dokonać w okresie 
przejściowym etapami. Aby rolnicy nie 
ponieśli powaŜnych konsekwencji 
finansowych, państwom członkowskim, 
które stosowały system płatności 
jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, naleŜy zezwolić na 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności. Państwa członkowskie mogą 

równieŜ zmniejszyć ograniczenia związane 

z porzuceniem modelu historycznego na 

poziomie płatności podstawowych dla 

gospodarstw. 
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płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, naleŜy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 

nowego systemu. Debata dotycząca 

następnych wieloletnich ram finansowych 

na okres rozpoczynający się w 2021 r. 

powinna równieŜ dotyczyć całkowitego 

ujednolicenia poprzez równy rozdział 

wsparcia bezpośredniego w całej Unii 

Europejskiej w odnośnym okresie. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W trosce o spójność i czytelność naleŜy odnieść się do ujednolicenia wewnętrznego i 

zewnętrznego w dwóch punktach preambuły. W przypadku ujednolicenia wewnętrznego, jeśli 

konieczne jest zbliŜenie, naleŜy pozostawić państwom członkowskim niezbędną elastyczność w 

celu ustalania stopnia i tempa ujednolicania wewnętrznego, tak by uwzględnić kontekst 

ekonomiczny gospodarstw rolnych, a takŜe względne znaczenie płatności podstawowej w 

dochodach rolników. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 21 a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Oprócz ujednolicania wsparcia na 

poziomie krajowym i regionalnym naleŜy 

równieŜ dostosować krajowe środki na 

płatności bezpośrednie, tak by państwa 

członkowskie, w których płatności 

bezpośrednie na hektar nie przekraczają 

70% średniej unijnej, odnotowały 

zmniejszenie róŜnicy o 30% w stosunku do 

tej średniej. W przypadku państw 

członkowskich, w których poziom 

płatności bezpośrednich wynosi między 

70% a 80% średniej, róŜnica powinna się 

zmniejszyć o 25%, a w przypadku państw 

członkowskich, w których poziom 

płatności bezpośrednich przekracza 80% 
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średniej, róŜnica powinna się zmniejszyć o 

10%. Po zastosowaniu tych mechanizmów 

Ŝadne państwo nie powinno otrzymywać 

mniej niŜ 65% średniej unijnej. Jeśli 

chodzi o państwa członkowskie, w których 

poziom wsparcia przekracza średnią 

unijną, ich wysiłki na rzecz ujednolicenia 

nie powinny ich sprowadzić poniŜej tej 

średniej. PowyŜsze ujednolicenie powinno 

zostać sfinansowanie proporcjonalnie 

przez wszystkie państwa członkowskie, w 

których płatności bezpośrednie 

przekraczają średnią unijną. 

Or. fr 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 23 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Aby zapewnić ochronę praw 
beneficjentów i wyjaśnić określone 
sytuacje, które mogą powstać w związku 
ze stosowaniem systemu płatności 
podstawowych, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu: przyjęcia przepisów dotyczących 
kwalifikowalności i dostępu rolników do 
systemu płatności podstawowych w 
przypadku dziedziczenia i 
przewidywanego dziedziczenia, 
dziedziczenia w trakcie dzierŜawy, zmiany 
statusu prawnego lub nazwy oraz w 
przypadku połączenia lub podziału 
gospodarstwa; przyjęcia przepisów 
dotyczących obliczania wartości i liczby 
uprawnień do płatności lub ich zwiększenia 
względem przydziału uprawnień do 
płatności, w tym przepisów dotyczących 
moŜliwości określenia tymczasowej 
wartości i liczby lub tymczasowego 
zwiększenia uprawnień do płatności 

(23) W celu zapewnienia ochrony praw 
beneficjentów i wyjaśnienia określonych 
sytuacji, które mogą powstać w związku ze 
stosowaniem systemu płatności 
podstawowych, naleŜy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do: przyjęcia przepisów 
dotyczących kwalifikowalności i dostępu 
rolników do systemu płatności 
podstawowych w przypadku dziedziczenia 
i przewidywanego dziedziczenia, 
dziedziczenia w trakcie dzierŜawy, zmiany 
statusu prawnego lub nazwy oraz w 
przypadku połączenia lub podziału 
gospodarstwa; przyjęcia przepisów 
dotyczących obliczania wartości i liczby 
uprawnień do płatności lub ich zwiększenia 
względem przydziału uprawnień do 
płatności, w tym przepisów dotyczących 
moŜliwości określenia tymczasowej 
wartości i liczby lub tymczasowego 



 

PR\881154PL.doc 15/73 PE474.052v01-00 

 PL 

przydzielonych na podstawie wniosku 
złoŜonego przez rolnika, przepisów 
dotyczących warunków ustalania 
tymczasowej i ostatecznej wartości i liczby 
uprawnień do płatności oraz przepisy 
odnoszące się do sytuacji, w których 
umowa sprzedaŜy lub umowa dzierŜawy 
mogłyby mieć wpływ na przydział 
uprawnień do płatności; przyjęcia 
przepisów dotyczących ustanawiania i 
obliczania wartości i liczby uprawnień do 
płatności otrzymanych z rezerwy krajowej; 
przyjęcia przepisów dotyczących 
modyfikacji wartości jednostkowej 
uprawnień do płatności w przypadku 
ułamkowych części 
uprawnień/częściowych uprawnień do 
płatności oraz kryteriów przydziału 
uprawnień do płatności na podstawie 
stosowania rezerwy krajowej oraz w 
przypadku rolników, którzy nie złoŜyli 
wniosków o przydział wsparcia w 2011 r. 

zwiększenia uprawnień do płatności 
przydzielonych na podstawie wniosku 
złoŜonego przez rolnika, przepisów 
dotyczących warunków ustalania 
tymczasowej i ostatecznej wartości i liczby 
uprawnień do płatności oraz przepisy 
odnoszące się do sytuacji, w których 
umowa sprzedaŜy lub umowa dzierŜawy 
mogłyby mieć wpływ na przydział 
uprawnień do płatności; przyjęcia 
przepisów dotyczących ustanawiania i 
obliczania wartości i liczby uprawnień do 
płatności otrzymanych z rezerwy krajowej; 
przyjęcia przepisów dotyczących 
modyfikacji wartości jednostkowej 
uprawnień do płatności w przypadku 
ułamkowych części 
uprawnień/częściowych uprawnień do 
płatności oraz kryteriów przydziału 
uprawnień do płatności na podstawie 
stosowania rezerwy krajowej oraz w 
przypadku rolników, którzy nie złoŜyli 
wniosków o przydział wsparcia w okresie 
od 2009 r. do 2011 r. 

Or. en 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 26 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 

element „ekologizacji” zawarty w 

płatnościach bezpośrednich, który będzie 

wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 

klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przeznaczyć część 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie płatności 
rocznej dla obowiązkowych praktyk 
rolniczych zgodnych z celami polityki 
dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
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praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych uŜytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 

charakter omawianych praktyk powinien 
dotyczyć równieŜ rolników, których 
gospodarstwa rolne są połoŜone całkowicie 
lub częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
Ŝadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu 

„ekologizacji” powinno powodować 

nałoŜenie kar na podstawie art. 65 

rozporządzenia (UE) nr [...] [HZR]. 

poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych uŜytków zielonych, tradycyjnych 
uŜytków zielonych, upraw wieloletnich, 

którym towarzyszą odpowiednie praktyki 

agronomiczne, oraz obszarów 
proekologicznych. Praktyki te powinny 
dotyczyć równieŜ rolników, których 
gospodarstwa rolne są połoŜone całkowicie 
lub częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
Ŝadnych dodatkowych obowiązków. To 

samo dotyczy rolników, którzy uczestniczą 

w programach rolnośrodowiskowych w 

ramach rozwoju obszarów wiejskich lub 

poddają się krajowemu systemowi 

certyfikacji o uznanej wartości 

środowiskowej. 

Or. fr 
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Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 27 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Aby obowiązki związane ze środkiem 

w zakresie dywersyfikacji upraw 

stosowano w sposób proporcjonalny i 

niedyskryminujący oraz aby zapewniały 

one lepszą ochronę środowiska, Komisja 

powinna posiadać uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 290 Traktatu w celu przyjęcia definicji 

„uprawy” i przepisów dotyczących 

stosowania omawianego środka. 

skreślony 

Or. fr 

 

Amendement  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 28 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Amendement 

(28) Aby zagwarantować, Ŝe rolnicy 
utrzymują odnośne grunty jako trwałe 
uŜytki zielone, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu przyjęcia przepisów dotyczących 
stosowania omawianego środka. 

(28) W celu zagwarantowania, Ŝe rolnicy 
utrzymują odnośne grunty jako trwałe 
uŜytki zielone i tradycyjne pastwiska 
naleŜy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do przyjęcia 
przepisów dotyczących stosowania 
omawianego środka. 

Or. en 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 29 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Aby zapewnić skuteczne i spójne 
wprowadzenie środka dotyczącego 
obszarów proekologicznych, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki 
państw członkowskich, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu dalszego definiowania rodzajów 
obszarów proekologicznych w ramach 
omawianego środka oraz w celu dodawania 
i definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które moŜna 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, 
którego dotyczy ten środek. 

(29) W celu zapewnienia skutecznego i 
spójnego wprowadzenia środka 
dotyczącego obszarów proekologicznych, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
specyfiki państw członkowskich, naleŜy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do ustalenia 
dodatkowych kryteriów dotyczących 
rodzajów obszarów proekologicznych w 
ramach omawianego środka oraz w 
odniesieniu do dodawania innych rodzajów 
obszarów proekologicznych, które moŜna 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, 
którego dotyczy ten środek. 

Or. en 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 33 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) NaleŜy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
moŜna wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, naleŜy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umoŜliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 

(33) NaleŜy zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie części 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie w 
niektórych sektorach wsparcia 
powiązanego z produkcją w jasno 
określonych przypadkach. Zasoby, które 
moŜna wykorzystywać w celu 
przyznawania wsparcia powiązanego z 
produkcją, naleŜy ograniczyć do 
odpowiedniego poziomu, jednocześnie 
umoŜliwiając przyznawanie takiego 
wsparcia w państwach członkowskich lub 
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ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
naleŜy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5 % pułapów 
krajowych lub do 10 % w przypadku gdy 
poziom wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5 % w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010-2013. Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim naleŜy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 10 % pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją naleŜy przyznawać wyłącznie w 

zakresie, który jest niezbędny, aby 
zapewnić zachętę do utrzymania 
aktualnych poziomów produkcji w 
omawianych regionach. Wsparcie powinno 
być równieŜ dostępne dla rolników 
posiadających – w dniu 31 grudnia 2013 r. 
– szczególne uprawnienia do płatności 
przydzielone na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 oraz rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów w celu 
aktywacji uprawnień do płatności. W 
odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10 % rocznego 
pułapu krajowego ustalonego dla danego 
państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011. 

ich określonych regionach znajdujących się 
w określonej sytuacji, gdzie konkretne typy 
rolnicze lub konkretne sektory rolnictwa 
mają szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, środowiskowych lub 
społecznych. Państwom członkowskim 
naleŜy zezwolić na wykorzystanie na taki 
rodzaj wsparcia do 5 % pułapów 
krajowych lub do 10 % w przypadku gdy 
poziom wsparcia powiązanego z produkcją 
przekroczył 5 % w co najmniej jednym 
roku w okresie 2010-2013. Jednak w 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, 
w których wykazano określone wyjątkowe 
potrzeby w danym regionie, oraz po 
zatwierdzeniu przez Komisję, państwom 
członkowskim naleŜy zezwolić na 
wykorzystanie ponad 10 % pułapu 
krajowego. Wsparcie powiązane z 
produkcją naleŜy przyznawać, aby 
stworzyć zachętę do utrzymania aktualnych 
poziomów zatrudnienia lub produkcji w 
omawianych regionach bądź wspierać 

sektory lub produkcję, które przynoszą 

znaczne korzyści, jeśli chodzi o poprawę 

stanu środowiska, walkę ze zmianą 

klimatu czy róŜnorodność biologiczną. 
Wsparcie powinno być równieŜ dostępne 
dla rolników posiadających – w dniu 31 
grudnia 2013 r. – szczególne uprawnienia 
do płatności przydzielone na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, którzy 
nie posiadają kwalifikujących się hektarów 
w celu aktywacji uprawnień do płatności. 
W odniesieniu do zatwierdzania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją przekraczającego 10 % rocznego 
pułapu krajowego ustalonego dla danego 
państwa członkowskiego, Komisja 
powinna ponadto posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów wykonawczych bez 
stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011. 

Or. fr 
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Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 38 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
naleŜy wprowadzić prosty i 
ukierunkowany system dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu naleŜy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
NaleŜy wprowadzić przepisy dąŜące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi – 
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podwaŜając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeŜeniem, Ŝe w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu naleŜy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych. 

(38) Aby zmniejszyć koszty 
administracyjne związane z zarządzaniem 
wsparciem bezpośrednim i jego kontrolą, 
naleŜy zezwolić państwom członkowskim 

na wykorzystanie części krajowych 

pułapów mających zastosowanie do 

płatności bezpośrednich w celu 

wprowadzenia prostego i 
ukierunkowanego systemu dla drobnych 
producentów rolnych. W tym celu naleŜy 
wprowadzić płatność ryczałtową, która 
zastąpi wszystkie płatności bezpośrednie. 
NaleŜy wprowadzić przepisy dąŜące do 
uproszczenia formalności poprzez 
zmniejszenie – między innymi – 
obowiązków nakładanych na drobnych 
producentów rolnych, związanych na 
przykład ze składaniem wniosków o 
przyznanie wsparcia, praktykami 
rolniczymi korzystnymi dla klimatu i 
środowiska, zasadą wzajemnej zgodności i 
kontrolami zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR], nie podwaŜając przy 
tym ogólnych celów reformy, z 
zastrzeŜeniem, Ŝe w stosunku do drobnych 
producentów rolnych stosuje się 
prawodawstwo Unii, o którym mowa w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR]. Celem omawianego systemu 
powinno być wsparcie istniejącej struktury 
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w 
Unii, nie utrudniające jednocześnie 
rozwoju w kierunku większej 
konkurencyjności. Z tego względu dostęp 
do systemu naleŜy ograniczyć do 
istniejących gospodarstw rolnych. 

Or. fr 

 



 

PR\881154PL.doc 21/73 PE474.052v01-00 

 PL 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 43 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
naleŜy im umoŜliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Jednocześnie państwom 
członkowskim, w których wysokość 
wsparcia bezpośredniego jest niŜsza niŜ 90 
% średniej wysokości wsparcia w Unii, 
naleŜy umoŜliwić przekazywanie funduszy 
ze wsparcia przeznaczonego na rozwój 
obszarów wiejskich do pułapu dla płatności 
bezpośrednich. Takie decyzje naleŜy 
podjąć – w ramach określonych granic – 
raz na cały okres stosowania niniejszego 
rozporządzenia. 

(43) Aby państwa członkowskie rozwijały 
politykę rozwoju obszarów wiejskich, 
naleŜy im umoŜliwić przekazywanie 
funduszy z pułapu dla płatności 
bezpośrednich do wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich. Ogół przekazanych w ten 

sposób kwot naleŜy wykorzystać bez 

współfinansowania. Państwa 

członkowskie, których sytuacja w 

dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich jest 

mniej korzystna, powinny mieć moŜliwość 

podwyŜszenia przekazywanych funduszy. 

Ponadto wszystkie państwa członkowskie 

powinny móc powiększyć te przekazane 

środki o kwotę proporcjonalną do kwot, 

które nie zostałyby przyznane z tytułu 

wsparcia dla obszarów o ograniczeniach 

naturalnych. Mogą równieŜ przekazać 

niewydane kwoty z tytułu zazieleniania w 

celu udzielenia dodatkowego wsparcia w 

ramach środków rolnośrodowiskowych na 

rozwój obszarów wiejskich. Jednocześnie 
państwom członkowskim, w których 
wysokość wsparcia bezpośredniego jest 
niŜsza niŜ 90 % średniej wysokości 
wsparcia w Unii, naleŜy umoŜliwić 
przekazywanie funduszy ze wsparcia 
przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich do pułapu dla płatności 
bezpośrednich. Takie decyzje naleŜy 
podjąć – w ramach określonych granic – 
raz na cały okres stosowania niniejszego 
rozporządzenia. 

Or. fr 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – litera b) – podpunkt (vii) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(vii) uproszczonego systemu dla drobnych 
producentów rolnych;  

(vii) dobrowolnego uproszczonego 
systemu dla drobnych producentów 
rolnych; 

Or. en 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 

celu zmiany wykazu systemów wsparcia 
zawartego w załączniku I. 

Aby zagwarantować pewność prawa, 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 
dotyczących zmiany wykazu systemów 
wsparcia zawartego w załączniku I w 

stopniu koniecznym do uwzględnienia 

nowych aktów ustawodawczych 

dotyczących systemów wsparcia, które 

mogą zostać przyjęte po wejściu w Ŝycie 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. xm 

Uzasadnienie 

Zmiana wykazu systemów wsparcia (załącznik I) musi być objęta zwykłą procedurą 

ustawodawczą, moŜliwość przyjęcia aktów delegowanych moŜe dotyczyć jedynie rozszerzania 

tego załącznika. 
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Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret pierwsze 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– chów lub uprawę produktów rolnych, w 
tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz 
utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich;  

– produkcję rolną obejmującą chów lub 
uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, 
dojenie, hodowlę zwierząt oraz 
utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich;  

Or. en 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) „powierzchnia uŜytków rolnych” 
oznacza kaŜdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe uŜytki zielone lub 
uprawy trwałe; 

e) „powierzchnia uŜytków rolnych” 
oznacza kaŜdą powierzchnię zajmowaną 
przez grunty orne, trwałe uŜytki zielone i 
tradycyjne pastwiska lub uprawy trwałe; 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) „trwałe uŜytki zielone” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych pastewnych roślin zielnych 
naturalnie (samosiewnych) lub 
uprawianych (zasianych), które nie były 
objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 

pięć lat; mogą one obejmować inne 
gatunki odpowiednie do wypasu, pod 

h) „trwałe uŜytki zielone i tradycyjne 
pastwiska” oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych roślin pastewnych naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(zasianych), które nie były objęte 
płodozmianem danego gospodarstwa 
rolnego; mogą one obejmować inne 
gatunki lub cechy istotne dla określenia 
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warunkiem, Ŝe zachowano przewagę traw 

i innych pastewnych roślin zielnych; 
tego gruntu jako tradycyjne pastwisko;  

Or. xm 

Uzasadnienie 

Chodzi po pierwsze o uwzględnienie trwałych uŜytków zielonych, nie tylko trwałych terenów 

trawiastych, tak by uwzględnić hodowle ekstensywne, a po drugie o uproszczenie definicji i 

kontroli. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) „trawy lub inne pastewne rośliny zielne” 
oznaczają wszelkie rośliny zielne, rosnące 
tradycyjnie na naturalnych pastwiskach 

lub zazwyczaj zawarte w mieszankach 
nasion przeznaczonych do zasiewania 
pastwisk lub łąk w państwie członkowskim 
(wykorzystywanych bądź nie do wypasania 
zwierząt); 

i) „pastewne rośliny zielne” oznaczają 
wszelkie rośliny zielne zazwyczaj zawarte 
w mieszankach nasion przeznaczonych do 
zasiewania łąk w państwie członkowskim 
(wykorzystywanych bądź nie do wypasania 
zwierząt); 

Or. en 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) określenia kolejnych definicji 

dotyczących dostępu do wsparcia na 

podstawie niniejszego rozporządzenia; 

skreślona 

Or. en 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) ustanowienia kryteriów, jakie rolnicy 
muszą spełnić, aby uznano, Ŝe przestrzegali 
obowiązku utrzymywania powierzchni 
uŜytków rolnych w stanie odpowiednim do 
wypasu lub uprawy, o czym mowa w ust. 1 
lit. c); 

c) ustanowienia ram, w jakich państwa 

członkowskie mają określić kryteria, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, Ŝe 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni uŜytków rolnych w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, o 
czym mowa w ust. 1 lit. c); 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) ustanowienia kryteriów określania 

przewagi traw i innych pastewnych roślin 

zielnych na potrzeby ust. 1 lit. h). 

skreślona 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Aby łączna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekroczyła pułapów określonych w 
załączniku III, państwa członkowskie 
dokonują liniowego zmniejszenia kwot 
wszystkich płatności bezpośrednich z 
wyjątkiem płatności bezpośrednich 
przyznawanych na podstawie rozporządzeń 
(WE) nr 247/2006 oraz (WE) nr 

Aby łączna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekroczyła pułapów określonych w 
załączniku III, państwa członkowskie 
dokonują liniowego zmniejszenia kwot 
wszystkich płatności bezpośrednich z 
wyjątkiem płatności bezpośrednich 
przyznawanych na podstawie rozporządzeń 
(WE) nr 247/2006 oraz (WE) nr 
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1405/2006. 1405/2006. Państwa członkowskie mogą 

stosować róŜne progi zmniejszenia na 

poziomie regionalnym, jeŜeli podejmą 

decyzję o stosowaniu systemu płatności 

podstawowych na tym szczeblu zgodnie z 

art. 20 ust. 1. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 55 dotyczących przepisów 

regulujących podstawę obliczania 

zmniejszeń, które państwa członkowskie 

mają stosować w odniesieniu do rolników 

na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego 

artykułu. 

skreślony 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka potwierdza uprawnienia budŜetowe PE i procedurę współdecyzji. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 

nie przekracza 5 % łącznych przychodów 

uzyskanych przez nie z działalności 

skreślona 
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pozarolniczej w ostatnim roku 

obrotowym; lub 

Or. en 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ich powierzchnia uŜytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).  

b) ich powierzchnia uŜytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c); lub 

Or. en 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b a) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ba) w 2011 r. nie prowadzili działalności 

w zakresie produkcji rolnej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dzięki dodaniu powyŜszego wymogu uniknie się potencjalnego napływu właścicieli ziemskich 

nieprowadzących gospodarki rolnej, a takŜe wykluczy dotychczasowych właścicieli ziemskich 

nieprowadzących gospodarki rolnej, którzy obecnie ubiegają się o otrzymanie płatności, z 

przystąpienia do nowego systemu wsparcia bezpośredniego. 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  2a. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie obiektywne i 

niedyskryminujące kryteria, aby zapewnić, 

Ŝe płatności bezpośrednie nie będą 

przyznawane osobom fizycznym ani 

prawnym: 

 a) w przypadku których działalność 

rolnicza nie stanowi przewaŜającej części 

ich działalności gospodarczej; lub 

 b) których główna działalność 

gospodarcza lub przedmiot działalności 

nie polegają na prowadzeniu działalności 

rolniczej. 

 Podmioty takie, jak przedsiębiorstwa 

transportowe, lotniska, przedsiębiorstwa 

handlu nieruchomościami, 

przedsiębiorstwa zarządzające 

instalacjami sportowymi, kempingi, 

przedsiębiorstwa górnicze nie mogą a 

priori być uznawane za aktywnych 

rolników o korzystać z jakichkolwiek 

płatności bezpośrednich, chyba Ŝe mogą 

udowodnić, Ŝe nie dotyczą ich kryteria, o 

których mowa w akapicie pierwszym, lit. 

a) i b). 

 Po poinformowaniu Komisji państwa 

członkowskie mogą podjąć decyzję o 

włączeniu innych podmiotów do listy 

przewidzianej w akapicie drugim. 

Or. fr 
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Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) kryteriów ustalania kwoty płatności 
bezpośrednich na potrzeby ust. 1 i 2, w 
szczególności w pierwszym roku 
przydziału uprawnień do płatności, kiedy 
wartość uprawnień do płatności nie jest 
jeszcze ostatecznie ustalona, jak równieŜ w 
przypadku nowych rolników; 

a) bez uszczerbku dla art. 18 ust. 2 
kryteriów ustalania kwoty płatności 
bezpośrednich na potrzeby ust. 1 i 2, w 
szczególności w pierwszym roku 
przydziału uprawnień do płatności, kiedy 
wartość uprawnień do płatności nie jest 
jeszcze ostatecznie ustalona, jak równieŜ w 
przypadku nowych rolników; oraz  

Or. en 

Uzasadnienie 

W państwach członkowskich, które w pełni wdroŜyły model regionalny na mocy obecnego 

rozporządzenia (WE) nr 73/2009 nowy przydział uprawnień do płatności powinien być 

dobrowolny.  

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wyjątków od zasady mówiącej, Ŝe naleŜy 

uwzględniać przychody w trakcie 

ostatniego roku obrotowego, jeŜeli te dane 

liczbowe nie są dostępne; oraz  

skreślona 

Or. en 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 – tiret trzecie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– o 70 % w przypadku transzy wynoszącej – o 80 % w przypadku transzy wynoszącej 
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od 250 000 EUR do 300 000 EUR; ponad 250 000 EUR. 

Or. xm 

Uzasadnienie 

NaleŜy przewidzieć większe zmniejszenie w przypadku kwot przewyŜszających 250 000 EUR. 

Przykładowo, nie uwzględniając płac, wsparcie dla beneficjenta, który otrzymał 

370 000 EUR, wyniosłoby 244 000 EUR – ze zmniejszeniem o 80% dla transzy ponad 

250 000 EUR, podczas gdy zmniejszenie o 70% sprowadziłoby jego wsparcie do 

256 000 EUR. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – kwota otrzymana po zastosowaniu tych 

zmniejszeń jest ograniczona do 300 000 

EUR.  

Or. xm 

Uzasadnienie 

Chodzi o dostosowanie techniczne w celu ustalenia pułapu na 300 000 EUR po zastosowaniu 

zmniejszenia w przypadku poszczególnych transzy. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 – tiret czwarte 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– o 100 % w przypadku transzy 

wynoszącej ponad 300 000 EUR. 
skreślone 

Or. en 
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Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  1a. Nie naleŜy równieŜ stosować ust. 1 do 

spółdzielni i innych podmiotów prawnych 

skupiających kilku rolników, 

korzystających z płatności bezpośrednich i 

otrzymujących oraz skupiających 

płatności przed ich rozprowadzeniem w 

całości wśród swoich członków, którzy są 

objęci indywidualnie zgodnie z ust. 1.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przy stosowaniu ograniczenia płatności naleŜy uniknąć sytuacji, w której podmiotów takich, 

jak spółdzielnie, GAEC, spółdzielnie uŜytkowania sprzętu rolniczego mogłyby dotyczyć 

zmniejszenia, które powinny dotyczyć jedynie poszczególnych członków. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Do dnia 1 sierpnia 2013 r. Belgia, Dania, 

Francja, Niemcy, Irlandia, Holandia, 

Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone 

Królestwo mogą podjąć decyzję o 

zwiększeniu o maksymalnie 10 punktów 

odsetka rocznych pułapów, o których 

mowa w akapicie pierwszym.  

Or. en 
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Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Odsetek rocznych pułapów, o którym 

mowa w akapicie pierwszym, moŜe zostać 

zwiększony o maksymalnie 5 punktów w 

tych państwach członkowskich, które 

podejmą decyzję o niestosowaniu lub 

stosowaniu tylko części płatności z tytułu 

obszarów o ograniczeniach naturalnych 

zgodnie z tytułem III rozdział 3 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeśli dane państwo członkowskie podejmie decyzję o niestosowaniu lub stosowaniu tylko 

części płatności z tytułu obszarów o ograniczeniach naturalnych w ramach filaru I, to 

państwo członkowskie powinno mieć moŜliwość przeniesienia nieprzyznanych środków do 

filaru II. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

O decyzji, o której mowa w akapicie 
pierwszym, naleŜy powiadomić Komisję 
przed upływem terminu, o którym mowa 
we wspomnianym akapicie. 

Decyzje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, pierwszym a i b nie mogą 

doprowadzić łącznie do przekazania 

środków przekraczającego 20% rocznych 

pułapów krajowych, o których mowa w 

akapicie pierwszym. NaleŜy o nich 
powiadomić Komisję przed upływem 
terminu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym. 

Or. fr 
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Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit trzeci 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odsetek zgłoszony zgodnie z akapitem 
drugim jest taki sam w przypadku lat, o 
których mowa w ust. 1 akapit pierwszy. 

Odsetki zgłoszone zgodnie z poprzednim 
akapitem będą takie same w przypadku lat, 
o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy. 

Or. en 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  1a. Państwa członkowskie mogą dodać 

nieprzydzielone środki uzyskane w wyniku 

zastosowania art. 33 do środków 

przekazywanych na rozwój obszarów 

wiejskich, o których mowa w akapicie 

pierwszym, w postaci wsparcia Unii dla 

działań agro-środowiskowo-klimatycznych 

w ramach programów rozwoju obszarów 

wiejskich finansowanych z EFRROW 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] 

[RDR]. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie powinny mieć moŜliwość przekazywania niewykorzystanych funduszy 

na „ekologizację” na środki agro-środowiskowo-klimatyczne. 
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Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Systemy wsparcia wymienione w 
załączniku I mają zastosowanie bez 
uszczerbku dla ewentualnego przeglądu, 
który moŜna przeprowadzić w dowolnym 
czasie w świetle rozwoju sytuacji 
gospodarczej i budŜetowej. 

Systemy wsparcia wymienione w 
załączniku I mają zastosowanie bez 
uszczerbku dla ewentualnego przeglądu, 
który moŜna przeprowadzić w dowolnym 
czasie aktem ustawodawczym w świetle 
rozwoju sytuacji gospodarczej i 
budŜetowej. 

Or. en 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rolnikom udostępnia się wsparcie w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
jeŜeli otrzymali uprawnienia do płatności 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
dzięki pierwszemu przydziałowi uprawnień 
na podstawie art. 21, z rezerwy krajowej na 
podstawie art. 23 lub dzięki przekazaniu na 
podstawie art. 27. 

1. Rolnikom udostępnia się wsparcie w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
jeŜeli otrzymali uprawnienia do płatności 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
dzięki pierwszemu przydziałowi uprawnień 
na podstawie art. 21, z rezerwy krajowej na 
podstawie art. 23, dzięki przekazaniu na 
podstawie art. 27 lub – pod warunkiem, Ŝe 

ich gospodarstwo znajduje się w państwie 

członkowskim, które podjęło decyzję o 

skorzystaniu z moŜliwości przewidzianej w 

ust. 2 akapit pierwszy a – jeŜeli posiadają 

uprawnienia do płatności otrzymane na 

podstawie rozporządzenia (WE) nr 

1782/2003 lub rozporządzenia (WE) nr 

73/2009. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Rolnicy z państw członkowskich (lub regionów) o w pełni zregionalizowanych modelach 

systemów płatności jednolitych posiadają juŜ uprawnienia do płatności z tytułu wszystkich 

kwalifikujących się obszarów. Wprowadzanie całkowicie nowego systemu nie jest zatem 

konieczne.  

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  W drodze odstępstwa od akapitu 

pierwszego państwa członkowskie, które w 

dniu 31 grudnia 2013 r. stosują system 

płatności jednolitych w oparciu o model 

regionalny określony w art. 59 

rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, mogą 

do dnia 1 sierpnia 2013 r. podjąć decyzję o 

utrzymaniu uprawnień do płatności 

przydzielonych na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 lub 

rozporządzenia (WE) nr 73/2009. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Rolnicy z państw członkowskich (lub regionów) o w pełni zregionalizowanych modelach 

systemów płatności jednolitych posiadają juŜ uprawnienia do płatności z tytułu wszystkich 

kwalifikujących się obszarów. Wprowadzanie całkowicie nowego systemu nie jest zatem 

konieczne.  

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia roczne pułapy 
krajowe dla systemu płatności 
podstawowych poprzez odjęcie od 

1. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia dla kaŜdego 
państwa członkowskiego roczne pułapy 
krajowe dla systemu płatności 
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rocznych pułapów krajowych 
ustanowionych w załączniku II kwot 
rocznych ustanowionych zgodnie z art. 33, 
35, 37 i 39. Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 
2. 

podstawowych poprzez odjęcie od 
rocznych pułapów krajowych 
ustanowionych w załączniku II kwot 
rocznych ustanowionych zgodnie z art. 33, 
35, 37 i 39. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 
2. 

Or. en 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie mogą do dnia 1 
sierpnia 2013 r. podjąć decyzję o 
stosowaniu systemu płatności 
podstawowych na szczeblu regionalnym. 
W takim przypadku państwa członkowskie 
określają odnośne regiony zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami, takimi jak cechy agronomiczne 
i ekonomiczne oraz regionalny potencjał 
rolniczy lub struktura instytucjonalna lub 
administracyjna. 

1. Państwa członkowskie mogą do dnia 1 
sierpnia 2013 r. podjąć decyzję o 
stosowaniu systemu płatności 
podstawowych na szczeblu regionalnym. 
W takim przypadku państwa członkowskie 
określają odnośne regiony zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami, takimi jak cechy agronomiczne 
i społeczno-ekonomiczne oraz regionalny 
potencjał rolniczy lub struktura 
instytucjonalna lub administracyjna. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Siła robocza musi móc stanowić kryterium do uwzględnienia.  

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Z zastrzeŜeniem ust. 2 rolnikom 
przydziela się uprawnienia do płatności, 

1. Z zastrzeŜeniem ust. 2 niniejszego 
artykułu i bez uszczerbku dla art. 18 ust. 2 
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jeŜeli do dnia 15 maja 2014 r. złoŜą 
wniosek o przydział uprawnień do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych, z wyjątkiem przypadku 
działania siły wyŜszej oraz okoliczności 
nadzwyczajnych. 

rolnikom przydziela się uprawnienia do 
płatności, jeŜeli do dnia 15 maja 2014 r. 
złoŜą wniosek o przydział uprawnień do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych, z wyjątkiem przypadku 
działania siły wyŜszej oraz okoliczności 
nadzwyczajnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W państwach członkowskich, które w pełni wdroŜyły model regionalny, nowy przydział 

uprawnień do płatności powinien być dobrowolny.  

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Rolnicy, którzy w 2011 r. aktywowali co 
najmniej jedno uprawnienie do płatności w 
ramach systemu płatności jednolitych lub 
złoŜyli wniosek o przyznanie wsparcia w 
ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej – w obydwu przypadkach 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009, otrzymują uprawnienia do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, Ŝe są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9. 

2. Rolnicy, którzy w okresie od 2009 r. do 
2011 r. aktywowali co najmniej jedno 
uprawnienie do płatności w ramach 
systemu płatności jednolitych lub złoŜyli 
wniosek o przyznanie wsparcia w ramach 
systemu jednolitej płatności obszarowej – 
w obydwu przypadkach zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 73/2009, 
otrzymują uprawnienia do płatności w 
pierwszym roku stosowania systemu 
płatności podstawowych pod warunkiem, 
Ŝe są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9. 

Or. xm 

Uzasadnienie 

NaleŜy rozszerzyć ten okres i nie ograniczać go do jednego roku, co mogłoby doprowadzić do 

wykluczenia tych, którzy z powodu szczególnych okoliczności nie mogliby uaktywnić swoich 

praw do płatności. 
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Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego rolnicy otrzymują uprawnienia 
do płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, Ŝe są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i Ŝe w 2011 r.: 

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego rolnicy otrzymują uprawnienia 
do płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, Ŝe są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i Ŝe w okresie od 2009 r. 
do 2011 r.: 

Or. en 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku sprzedaŜy lub dzierŜawy 
gospodarstwa rolnego lub jego części 
osoby fizyczne lub prawne spełniające 
warunki określone w ust. 2 mogą – 
zawierając umowę przed dniem 15 maja 
2014 r. – przekazać prawo do otrzymania 
uprawnień do płatności zgodnie z ust. 1 
wyłącznie jednemu rolnikowi pod 
warunkiem, Ŝe rolnik ten spełnia warunki 
określone w art. 9.  

3. W przypadku sprzedaŜy, podziału lub 
dzierŜawy gospodarstwa rolnego lub jego 
części rolnicy spełniający warunki 
określone w ust. 2 mogą – zawierając 
umowę przed dniem 15 maja 2014 r. – 
przekazać prawo do otrzymania uprawnień 
do płatności zgodnie z ust. 1 rolnikom, 

którzy otrzymują gospodarstwo lub jego 

część, pod warunkiem Ŝe rolnicy ci 
spełniają warunki określone w art. 9.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Powinna istnieć moŜliwość przekazania prawa do otrzymania uprawnień do płatności więcej 

niŜ jednej osobie i powinno być ono przekazywane równieŜ w przypadku podziału. 
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Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie, które stosowały 
system płatności jednolitych określony w 
rozporządzeniu (WE) nr 73/2009, mogą 
ograniczyć obliczanie wartości 
jednostkowej uprawnień do płatności 
przewidzianej w ust. 1 do kwoty 
odpowiadającej co najmniej 40 % pułapu 
krajowego lub regionalnego 
ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, 
po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1. 

2. Państwa członkowskie, które stosowały 
system płatności jednolitych określony w 
rozporządzeniu (WE) nr 73/2009, mogą 
ograniczyć obliczanie wartości 
jednostkowej uprawnień do płatności 
przewidzianej w ust. 1 do kwoty 
odpowiadającej 20% pułapu krajowego lub 
regionalnego ustanowionego na podstawie 
art. 19 lub 20, po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

NaleŜy zapewnić łagodniejsze przejście w pierwszym roku obowiązywania reformy. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie mogą 

podwyŜszyć progi pułapów krajowych 

wymienione w art. 33 ust. 1 lub art. 35 ust. 

1, aby dać pierwszeństwo wybranym 

beneficjentom na szczeblu krajowym 

objętym definicją aktywnego rolnika, w 

oparciu o obiektywne i niedyskryminujące 

kryteria. O decyzji tej powiadamia się 

Komisję do dnia 1 sierpnia 2013 r. 

Or. en 
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Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Od roku składania wniosków 2019 
wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie muszą mieć jednakową wartość 

jednostkową. 

5. Od roku składania wniosków 2019 
wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie:  

 a) muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową; lub 

 b) mogą odbiegać maksymalnie o 20% od 

średniej wartości jednostkowej. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W niektórych przypadkach ujednolicenie do wartości jednostkowej w 2019 r. moŜe stanowić 

zbyt duŜą zmianę. NaleŜy więc pozostawić państwom członkowskim pewną elastyczność, jeśli 

chodzi o tempo ujednolicania, jakie chcą zastosować. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Przy stosowaniu ust. 2, 3 i 5 państwa 

członkowskie mogą przyjąć środki 

gwarantujące, Ŝe w razie ograniczenia 

praw do płatności na poziomie 

gospodarstwa, prawa te uruchomione w 

2019 r. nie były niŜsze o więcej niŜ 30% od 

praw uruchomionych w 2014 r.  

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Niektóre gospodarstwa, których prawa na hektar znacznie odbiegają od średniej 

wspólnotowej mogą być powaŜnie dotknięte, dlatego państwa członkowskie powinny mieć 

moŜliwość przyjmowania środków słuŜących zmniejszeniu ograniczenia płatności 

podstawowej. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. KaŜde państwo członkowskie ustanawia 
rezerwę krajową. W tym celu w pierwszym 
roku stosowania systemu płatności 
podstawowych państwa członkowskie 
dokonują liniowego procentowego 
zmniejszenia pułapu dla systemu płatności 
podstawowych na szczeblu krajowym, aby 
utworzyć rezerwę krajową. Wspomniane 
zmniejszenie nie moŜe przekroczyć 3 %, 
chyba Ŝe zajdzie konieczność pokrycia 
zapotrzebowania na przydział określonego 
w ust. 4 na rok 2014.  

1. KaŜde państwo członkowskie ustanawia 
rezerwę krajową. W tym celu w pierwszym 
roku stosowania systemu płatności 
podstawowych państwa członkowskie 
dokonują liniowego procentowego 
zmniejszenia pułapu dla systemu płatności 
podstawowych na szczeblu krajowym, aby 
utworzyć rezerwę krajową. W odniesieniu 

do roku 2014 wspomniane zmniejszenie 
nie moŜe przekroczyć 3 %, chyba Ŝe 
zajdzie konieczność pokrycia 
zapotrzebowania na przydział określonego 
w ust. 4. Na kolejne lata państwa 

członkowskie mogą co roku ustalać próg 

zmniejszenia na podstawie 

zapotrzebowania na przydział. 

Or. xm 

Uzasadnienie 

PoniewaŜ państwa członkowskie muszą ustanowić rezerwę krajową, naleŜy – oprócz 

pierwszego roku – pozostawić im moŜliwość ustalenia odsetka w zaleŜności od ich potrzeb 

oraz zasad do stosowania w celu osiągnięcia tego zmniejszenia. 
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Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a a) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  aa) przydzielać uprawnienia do płatności 

rolnikom posiadającym gospodarstwa na 

terytorium państwa członkowskiego, które 

podjęło decyzję o skorzystaniu z 

moŜliwości przewidzianej w art. 18 ust.2, i 

którzy nie otrzymali uprawnień do 

płatności na podstawie rozporządzenia 

(WE) nr 1782/2003 lub rozporządzenia 

(WE) nr 73/2009, bądź obu tych 

rozporządzeń, gdy zgłaszają kwalifikujące 

się uŜytki rolne na rok 2014;  

Or. xm 

Uzasadnienie 

Rezerwę powinno się móc wykorzystywać w przypadku gdy prawa nie zostały uruchomione, 

lub zostały uruchomione tylko częściowo. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a b) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ab) przydzielać uprawnienia do płatności 

rolnikom, którzy rozpoczęli działalność 

rolniczą po 2011 r. i działają w 

określonych sektorach rolnych, które 

zostaną zdefiniowane przez państwa 

członkowskie w oparciu o obiektywne i 

niedyskryminujące kryteria; 

Or. en 
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Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Państwa członkowskie mogą podjąć 

decyzję określającą priorytety między 

róŜnymi sposobami wykorzystania rezerwy 

krajowej, o której mowa w niniejszym 

akapicie. 

Or. en 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Stosując ust. 4 i ust. 5 lit. a), państwa 
członkowskie ustanawiają wartość 
uprawnień do płatności przydzielanych 
rolnikom na podstawie średniej wartości 
krajowej lub regionalnej uprawnień do 
płatności w roku przydziału. 

6. Stosując ust. 4 i ust. 5 lit. a), aa) i ab), 
państwa członkowskie ustanawiają wartość 
uprawnień do płatności przydzielanych 
rolnikom na podstawie średniej wartości 
krajowej lub regionalnej uprawnień do 
płatności w roku przydziału. 

Or. en 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – litera e) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) kryteriów stosowanych przez państwa 
członkowskie w celu przydziału uprawnień 
do płatności rolnikom, którzy nie 
aktywowali Ŝadnych uprawnień w 2011 r. 
lub nie złoŜyli Ŝadnego wniosku o 
przyznanie wsparcia w ramach systemu 
jednolitej płatności obszarowej w 2011 r., 

e) kryteriów stosowanych przez państwa 
członkowskie, jeŜeli podejmują one 

decyzję o przydziale uprawnień do 
płatności rolnikom, którzy nie aktywowali 
Ŝadnych uprawnień w okresie od 2009 r. 
do 2011 r. lub nie złoŜyli Ŝadnego wniosku 
o przyznanie wsparcia w ramach systemu 
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o czym mowa w art. 21 ust. 2, oraz w celu 

przydziału uprawnień do płatności w 
przypadku stosowania klauzuli umownej, o 
której mowa w art. 21 ust. 3; 

jednolitej płatności obszarowej w okresie 
od 2009 r. do 2011 r., o czym mowa w art. 
21 ust. 2, oraz o przydziale uprawnień do 
płatności w przypadku stosowania klauzuli 
umownej, o której mowa w art. 21 ust. 3; 

Or. en 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – litera g) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) przepisów dotyczących zgłaszania i 
aktywacji uprawnień do płatności; 

g) przepisów dotyczących treści zgłoszenia 
i wymogów dotyczących aktywacji 
uprawnień do płatności; 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska: 

1. Państwa członkowskie przyznają 

płatności roczne z tytułu praktyk 

rolniczych korzystnych dla klimatu i 

środowiska rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1, jeŜeli przestrzegają oni na 
kwalifikujących się hektarach określonych 
w art. 25 ust. 2 następujących praktyk: 

Or. en 
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Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) prowadzenie trzech róŜnych upraw na 
gruntach ornych, jeŜeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 

całości wykorzystywane do produkcji 

trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są 

w całości ugorowane ani w całości objęte 

uprawami rosnącymi w wodzie przez 

znaczną część roku; 

a) prowadzenie dwóch róŜnych upraw na 
gruntach ornych, jeŜeli grunty orne rolnika 
obejmują od pięciu do dwudziestu 

hektarów włącznie i trzech róŜnych 

upraw, jeŜeli grunty orne rolnika 

obejmują ponad dwadzieścia hektarów; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

JeŜeli środek ten nie dotyczy rolników, których grunty orne stanowią mniej niŜ pięć hektarów, 

naleŜy wprowadzić rozróŜnienie między gospodarstwami o powierzchni przekraczającej 

dwadzieścia hektarów a gospodarstwami o powierzchni nieprzekraczającej dwudziestu 

hektarów. 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
uŜytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz  

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
uŜytków zielonych i tradycyjnych pastwisk 
w gospodarstwie rolnym;  

Or. en 
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Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b a) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ba) utrzymywanie istniejących w ich 

gospodarstwach upraw trwałych, którym 

towarzyszą szczególne praktyki 

agronomiczne; oraz 

Or. fr 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7 ani wszelkich zmniejszeń i kar 

nałoŜonych na podstawie rozporządzenia 

(UE) nr […] [HZR], państwa 
członkowskie przyznają płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, rolnikom 
przestrzegającym tych z trzech praktyk, o 
których mowa w ust. 1, które mają w ich 

przypadku zastosowanie, oraz w zaleŜności 
od przestrzegania przez nich art. 30, 31 i 
32. 

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4 i bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7, państwa członkowskie przyznają 
płatność, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, rolnikom przestrzegającym 
praktyk, o których mowa w ust. 1, które 
mają zastosowanie w odniesieniu do ich 

gospodarstwa, oraz w zaleŜności od 
przestrzegania przez nich art. 30, 31, 31a i 
32. 

Or. fr 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Rolnicy spełniający wymogi określone 4. Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
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w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 

834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 

ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale. 

płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeŜeli objęci są następującymi 

kategoriami: 

 – rolnicy spełniający wymogi określone w 

art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 

834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 

ekologicznego; lub  

 – beneficjenci agro-środowiskowo-

klimatycznych płatności ustanowionych 

na mocy art. 29 rozporządzenia (UE) nr 

[…] [RDR]. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podwójne płatności z tytułu zarówno „ekologizacji”, jak i środka agro-środowiskowo-

klimatycznego w programach rozwoju obszarów wiejskich zostają wykluczone. Poprawki 41 i 

42 złoŜone do rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] gwarantują, Ŝe wszystkie środki agro-

środowiskowo-klimatyczne wykraczają poza wymogi „ekologizacji”. 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007. 

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007 lub 
objętych środkami agro-środowiskowo-

klimatycznymi na podstawie art. 29 

rozporządzenia (UE) nr […] [RDR]. 

Or. en 
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Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  4a. Rolnicy, których gospodarstwa 

uzyskały certyfikat w ramach krajowych 

lub regionalnych systemów certyfikacji 

ekologicznej, są tym samym uprawnieni 

do płatności, o której mowa w niniejszym 

rozdziale. 

Or. en 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 5 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  5a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 55, aby 

dodatkowo określić warunki związane ze 

zobowiązaniami i systemami certyfikacji, 

o których mowa w ust. 4a, w celu 

zagwarantowania, Ŝe mają one taki sam 

charakter jak praktyki, o których mowa w 

ust. 1, oraz Ŝe wykraczają one poza 

wszystkie odnośne praktyki, o których 

mowa w ust. 1, pod względem korzyści, 

jakie przynoszą klimatowi i środowisku. 

Or. en 

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. JeŜeli grunty orne rolnika obejmują 1. JeŜeli grunty orne rolnika obejmują 
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ponad 3 hektary i nie są w całości 

wykorzystywane do produkcji trawy 

(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 

całości ugorowane ani w całości objęte 

uprawami rosnącymi w wodzie przez 

znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy róŜne uprawy. 
śadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niŜ 5 % gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70 % 
gruntów uprawnych. 

ponad 5 hektarów i nie więcej niŜ 20 

hektarów, na gruntach ornych uprawia się 
co najmniej dwie róŜne uprawy. śadna z 
tych upraw nie obejmuje mniej niŜ 10% 
gruntów uprawnych. 

  

 JeŜeli grunty orne rolnika obejmują 

ponad 20 hektarów, na gruntach ornych 

uprawia się co najmniej trzy róŜne 

uprawy. Główna uprawa nie obejmuje 

więcej niŜ 70% gruntów uprawnych, a 
dwie główne uprawy łącznie nie obejmują 

więcej niŜ 95% gruntów uprawnych. 

Or. en 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  1a. Przepisów akapitu pierwszego nie 

stosuje się do gospodarstw rolnych: 

 – jeŜeli grunty orne są w całości 

wykorzystywane do produkcji trawy lub 

innych roślin pastewnych, są w całości 

ugorowane, są w całości objęte uprawami 

rosnącymi w wodzie przez znaczną część 

roku lub są wykorzystywane z 

zastosowaniem połączenia tych sposobów, 

lub 

 – jeŜeli grunty orne rolnika obejmują do 

50 hektarów i ponad 80% powierzchni 

kwalifikujących się uŜytków rolnych 

gospodarstwa jest pokryte trwałymi 

uŜytkami zielonymi i tradycyjnymi 
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pastwiskami lub uprawami trwałymi. 

Or. en 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  1b. Do celów niniejszego artykułu 

„uprawa” oznacza kaŜdą uprawę 

wymienioną w załączniku Va. 

Or. en 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 ustanawiających definicję 

„uprawy” i przepisy dotyczące stosowania 
dokładnego obliczania proporcji róŜnych 
upraw. 

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 

celu dodania upraw innych niŜ te, o 

których mowa w załączniku Va, i 
ustanowienia przepisów dotyczących 
stosowania dokładnego obliczania 
proporcji róŜnych upraw. 

Or. fr 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Trwałe uŜytki zielone Trwałe uŜytki zielone i tradycyjne 
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pastwiska  

Or. en 

 

Amendement  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rolnicy utrzymują jako trwałe uŜytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe uŜytki 
zielone we wniosku złoŜonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
uŜytkami zielonymi”. 

1. Rolnicy utrzymują jako trwałe uŜytki 
zielone i tradycyjne pastwiska obszary 
swoich gospodarstw rolnych zgłoszone 
jako trwałe uŜytki zielone i tradycyjne 
pastwiska we wniosku złoŜonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
uŜytkami zielonymi i tradycyjnymi 

pastwiskami”. 

Or. en 

 

Amendement  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Obszary referencyjne będące trwałymi 
uŜytkami zielonymi ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego przekwalifikowania 
obszarów na trwałe uŜytki zielone w 2014 
r. lub w 2015 r., o czym mowa w art. 93 
rozporządzenia (UE) nr […] HZR. 

Obszary referencyjne będące trwałymi 
uŜytkami zielonymi i tradycyjnymi 

pastwiskami ulegają zwiększeniu w 
przypadkach, w których rolnik ma 
obowiązek ponownego przekwalifikowania 
obszarów na trwałe uŜytki zielone i 
tradycyjne pastwiska w 2014 r. lub w 2015 
r., o czym mowa w art. 93 rozporządzenia 
(UE) nr […] HZR. 

Or. en 
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Amendement  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5 % 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi uŜytkami zielonymi. PowyŜsze 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyŜszej lub 
okoliczności nadzwyczajnych. 

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi uŜytkami zielonymi i 
tradycyjnymi pastwiskami. PowyŜsze 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyŜszej lub 
okoliczności nadzwyczajnych. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi uŜytkami zielonymi 
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych uŜytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni uŜytków 
rolnych na trwałe uŜytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
równieŜ zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi uŜytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów. 

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 
określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi uŜytkami zielonymi i 
tradycyjnymi pastwiskami określonego w 
ust. 1 akapit drugi, odnowy trwałych 
uŜytków zielonych i tradycyjnych 
pastwisk, ponownego przekwalifikowania 
powierzchni uŜytków rolnych na trwałe 
uŜytki zielone i tradycyjne pastwiska w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
równieŜ zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi uŜytkami zielonymi i 
tradycyjnymi pastwiskami w przypadku 
przekazania gruntów. 

Or. en 
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Poprawka  82 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 31a 

 Uprawy trwałe 

 1. Rolnicy posiadający uprawy trwałe, 

takie jak gaje oliwne, winnice lub sady, 

stosują szczególne praktyki agronomiczne, 

które zakładają minimalne wzruszanie 

gleby i pokrycie powierzchni gleby 

roślinami zielonymi.  

 2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 55 

dodatkowo określających szczególne 

praktyki agronomiczne ustalone w ust. 1, 

a takŜe przepisy dotyczące stosowania 

szczególnych praktyk agronomicznych.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Uprawy trwałe związane z odpowiednimi praktykami agronomicznymi mogą odgrywać 

istotną rolę w środowisku, szczególnie dzięki ochronie gleby. Dotyczy to gajów oliwnych, 

winnic lub sadów, gdzie stosuje się ograniczone wzruszanie gleby, a powierzchnia gleby 

pokryta jest roślinami zielonymi.  

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 7 
% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi uŜytkami 
zielonymi – stanowił obszar 

1. JeŜeli powierzchnia kwalifikujących się 

uŜytków rolnych obejmuje ponad 20 

hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 7 % kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 



 

PE474.052v01-00 54/73 PR\881154PL.doc 

PL 

proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe i 
obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).  

obszarami będącymi trwałymi uŜytkami 
zielonymi i tradycyjnymi pastwiskami oraz 

obszarami upraw trwałych określonych w 

art. 31a ust. 1 – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
tarasy, cechy krajobrazu, np. Ŝywopłoty lub 

kamienne mury, strefy buforowe, grunty 
obsadzone uprawami wiąŜącymi azot i 
obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).  

Or. en 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 

minimalny odsetek wskazany w ust. 1 

zmniejsza się do co najmniej 5% w 

przypadku wspólnych przedsięwzięć grup 

rolników tworzących stałe sąsiadujące 

obszary proekologiczne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

NaleŜy wspierać współpracę rolników w celu tworzenia korytarzy róŜnorodności biologicznej. 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 w celu dalszego definiowania 

rodzajów obszarów proekologicznych, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 
ustalających dodatkowe kryteria dotyczące 

rodzajów obszarów, o których mowa w ust. 
1 i 1a niniejszego artykułu, w celu 
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artykułu, oraz w celu dodawania i 
definiowania innych rodzajów obszarów 
proekologicznych, które moŜna 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.  

kwalifikowania jako obszary ekologiczne i 
dodawania innych rodzajów obszarów do 
obszarów, o których mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, które moŜna 
uwzględniać w odniesieniu do odsetka, o 
którym mowa we wspomnianym ustępie.  

Or. en 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) których wiek w momencie składania 
wniosku, o którym mowa w lit. a), nie 
przekracza 40 lat. 

b) których wiek w momencie składania 
wniosku, o którym mowa w lit. a), nie 
przekracza 40 lat, oraz 

Or. en 

 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b a) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (ba) którzy, jeśli jest to konieczne, 

spełniają pewne obiektywne i 

niedyskryminujące kryteria określone 

przez państwa członkowskie. 

Or. xm 

Uzasadnienie 

NaleŜy umoŜliwić państwom członkowskim określenie w stosownym przypadku dodatkowych 

warunków kwalifikowalności, zwłaszcza w dziedzinie szkoleń lub kompetencji, tak by 

zagwarantować jak najlepszą opłacalność ekonomiczną młodych rolników korzystających z 

tej specyficznej płatności. 



 

PE474.052v01-00 56/73 PR\881154PL.doc 

PL 

 
 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie przestrzegają następujących 
maksymalnych limitów liczby 

aktywowanych uprawnień do płatności, 

które naleŜy uwzględnić: 

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie określają limit, który moŜe 

wynieść maksymalnie pięćdziesiąt 

hektarów. 

Or. fr 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w państwach członkowskich, w których 

średnia wielkość gospodarstw rolnych 

określona w załączniku VI wynosi do 25 

hektarów włącznie – maksymalnie 25; 

skreślona 

Or. fr 

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w państwach członkowskich, w których 

średnia wielkość gospodarstw rolnych 

określona w załączniku VI przekracza 25 

hektarów – maksymalna liczba nie moŜe 

być niŜsza niŜ 25 i nie wyŜsza niŜ 

skreślona 
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wspomniana średnia wielkość. 

Or. fr 

 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W drodze odstępstwa od akapitu 

pierwszego państwa członkowskie mogą 

podwyŜszyć progi pułapów krajowych 

wymienione w akapicie pierwszym, aby 

dać pierwszeństwo wybranym 

beneficjentom na szczeblu krajowym w 

oparciu o obiektywne i niedyskryminujące 

kryteria. O decyzji tej powiadamia się 

Komisję do dnia 1 sierpnia 2013 r. 

Or. en 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa 
członkowskie mogą zmienić wysokość 
szacunkowego odsetka ze skutkiem od 
dnia 1 stycznia 2017 r. Państwa 
członkowskie zgłoszą Komisji zmieniony 
odsetek do dnia 1 sierpnia 2016 r. 

Do dnia 1 sierpnia 2015 r. i 1 sierpnia 
2017 r. państwa członkowskie mogą 
zmienić wysokość szacunkowego odsetka 
ze skutkiem od następnego roku. Państwa 
członkowskie zgłoszą Komisji zmieniony 
odsetek do dnia 1 sierpnia roku 
przypadającego przed terminem 

stosowania tego zmienionego odsetka. 

Or. en 
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Poprawka  93 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wsparcie powiązane z produkcją moŜna 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboŜa, nasiona oleiste, 
rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryŜ, orzechy, 
ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 
mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z 
oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, 
burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, 
owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej 
rotacji. 

Wsparcie powiązane z produkcją moŜna 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboŜa, nasiona oleiste, 
rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, strączkowe rośliny pastewne, 

soja, len, konopie, ryŜ, orzechy, ziemniak 
skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, 
nasiona, mięso baranie i mięso kozie, 
wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, 
jedwabniki, susz paszowy, chmiel, burak 
cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce 
i warzywa oraz zagajniki o krótkiej rotacji. 

Or. fr 

 

Poprawka  94 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wsparcie powiązane z produkcją moŜna 
przyznawać wyłącznie sektorom lub 
regionom państwa członkowskiego, w 
których określone typy rolnicze lub 
określone sektory rolnictwa znajdują się w 
trudnej sytuacji i mają szczególne 
znaczenie ze względów gospodarczych, 
społecznych lub środowiskowych. 

2. Wsparcie powiązane z produkcją moŜna 
przyznawać wyłącznie sektorom lub 
regionom państwa członkowskiego, w 
których określone typy rolnicze lub 
określone sektory rolnictwa, które: 

 znajdują się w trudnej sytuacji i mają 
szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych lub społecznych; lub 

 - mają szczególnie duŜe znaczenie dla 

ochrony lub poprawy stanu środowiska 

lub klimatu, lub róŜnorodności 

biologicznej. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Powinna istnieć moŜliwość wspierania sektorów lub produkcji, które przedstawiają korzyści 

dla środowiska, klimatu bądź róŜnorodności biologicznej, niezaleŜnie od tego, czy napotykają 

szczególne trudności ekonomiczne, czy nie. 

 

Poprawka  95 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  3a. Państwa członkowskie mogą przyznać 

wsparcie powiązane z produkcją 

rolnikom, którzy posiadali uprawnienia 

szczególne w 2010 r., zgodnie z art. 60 i 65 

rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 

niezaleŜnie od płatności podstawowej, o 

której mowa w tytule III rozdział 1. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Płatności powiązane z produkcją powinny być niezaleŜne od płatności podstawowej w celu 

uwzględnienia produkcji zwierzęcej w gospodarstwach nieposiadających gruntów. 

 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 3 b (nowy)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  3b. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 55 

określających środki tymczasowe mające 

zastosowanie do tych rolników. 

Or. en 
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Poprawka  97 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wsparcie powiązane z produkcją moŜna 
przyznawać wyłącznie w zakresie, który 
jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 
utrzymania aktualnych poziomów 
produkcji w odnośnych regionach. 

4. Wsparcie powiązane z produkcją moŜna 
przyznawać wyłącznie w zakresie, który 
jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 
utrzymania aktualnych poziomów 
zatrudnienia lub produkcji w odnośnych 
regionach. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Musi istnieć moŜliwość wykorzystania wsparcia powiązanego z produkcją nie tylko do 

utrzymania poziomu produkcji, lecz takŜe w stosownym przypadku poziomu zatrudnienia. 

 

Poprawka  98 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W drodze odstępstwa od akapitu 

pierwszego wsparcie powiązane z 

produkcją moŜna przyznać w ramach 

limitu wykraczającego poza utrzymanie 

istniejącego poziomu produkcji, o ile 

chodzi o wsparcie powiązane z produkcją 

o charakterze środowiskowym. 

Zainteresowane państwo członkowskie 

ustala ten limit w zaleŜności od 

określonych celów lub korzyści 

środowiskowych. Określony w ten sposób 

limit jest zgłaszany Komisji zgodnie z art. 

40 i zatwierdzany zgodnie z art. 41. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

W przypadku sektorów lub typów rolnictwa przedstawiających korzyści dla środowiska musi 

istnieć moŜliwość wspierania produkcji wykraczającego poza zwyczajne utrzymanie 

istniejących ilości. 

 

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 4 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa 
członkowskie mogą zmienić swoją decyzję 
na podstawie ust. 1, 2 i 3 i podjąć decyzję – 
ze skutkiem od 2017 r. – o: 

4. Do dnia 1 sierpnia kaŜdego roku 
państwa członkowskie mogą zmienić 
swoją decyzję na podstawie ust. 1, 2 i 3 i 
podjąć decyzję – ze skutkiem od 
następnego roku – o: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka zapewnia państwom członkowskim większą elastyczność w zarządzaniu wsparciem 

powiązanym z produkcją. 

 

Poprawka  100 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 4 – litera b a) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ba) zmianie warunków przyznawania 

wsparcia powiązanego z produkcją; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o moŜliwość zmiany systemów, jednak bez konieczności zmieniania budŜetu 

przeznaczonego na wsparcie powiązane z produkcją. 
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Poprawka  101 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
kwotę płatności rocznej dla systemu dla 
drobnych producentów rolnych na jednym 
z następujących poziomów, z zastrzeŜenie 
ust. 2 i 3: 

1. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
kwotę płatności rocznej dla systemu dla 
drobnych producentów rolnych na jednym 
z następujących poziomów, z zastrzeŜenie 
ust. 2 i 3: 

Or. en 

 

Poprawka  102 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) kwota nieprzekraczająca 15 % średniej 
płatności krajowej na beneficjenta; 

a) kwota nieprzekraczająca 25 % średniej 
płatności krajowej na beneficjenta; 

Or. en 

 

Poprawka  103 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) kwota odpowiadająca średniej płatności 
krajowej na hektar pomnoŜona przez liczbę 
odpowiadającą liczbie hektarów 
wynoszącą maksymalnie trzy. 

b) kwota odpowiadająca średniej płatności 
krajowej na hektar pomnoŜona przez liczbę 
odpowiadającą liczbie hektarów 
wynoszącą maksymalnie pięć. 

Or. en 
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Poprawka  104 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie moŜe 
być niŜsza niŜ 500 EUR ani wyŜsza niŜ 
1 000 EUR. Nie naruszając przepisów art. 
51 ust. 1, jeŜeli stosowanie ust. 1 
powoduje, Ŝe kwota wynosi mniej niŜ 500 
EUR lub więcej niŜ 1 000 EUR, kwotę 
zaokrągla się odpowiednio w górę lub w 
dół do kwoty minimalnej lub maksymalnej. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie moŜe 
być niŜsza niŜ 500 EUR ani wyŜsza niŜ 
1 500 EUR. Nie naruszając przepisów art. 
51 ust. 1, jeŜeli stosowanie ust. 1 
powoduje, Ŝe kwota wynosi mniej niŜ 500 
EUR lub więcej niŜ 1 500 EUR, kwotę 
zaokrągla się odpowiednio w górę lub w 
dół do kwoty minimalnej lub maksymalnej. 

Or. en 

 

Poprawka  105 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie, które korzystają z 

moŜliwości przewidzianej w art. 20 ust. 1 

mogą stosować róŜne progi zmniejszenia 

na szczeblu regionalnym. 

Or. fr 

 

Poprawka  106 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 51 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. JeŜeli łączna kwota płatności naleŜnych 
w ramach systemu dla drobnych 
producentów rolnych przekracza 10 % 
rocznego pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, państwa członkowskie 
dokonują liniowego zmniejszenia kwot 

2. JeŜeli łączna kwota płatności naleŜnych 
w ramach systemu dla drobnych 
producentów rolnych przekracza 15% 
rocznego pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, zainteresowane państwo 
członkowskie dokonuje liniowego 
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wypłacanych zgodnie z niniejszym 
tytułem, aby zachować zgodność z 
powyŜszym odsetkiem. 

zmniejszenia kwot wypłacanych zgodnie z 
niniejszym tytułem, aby zachować 
zgodność z powyŜszym odsetkiem. 

Or. fr 

 

Poprawka  107 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II 

 
Tekst proponowany przez Komisję 

 
      (w tys. EUR) 

Rok 
kalendarzowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 r. i lata kolejne 

Belgia 553 521 544 065 534 632 525 205 525 205 525 205 

Bułgaria 655 661 737 164 810 525 812 106 812 106 812 106 

Republika Czeska 892 698 891 875 891 059 890 229 890 229 890 229 

Dania 942 931 931 719 920 534 909 353 909 353 909 353 

Niemcy 5 275 876 5 236 176 5 196 585 5 156 970 5 156 970 5 156 970 

Estonia 108 781 117 453 126 110 134 749 134 749 134 749 

Irlandia 1 240 652 1 239 027 1 237 413 1 235 779 1 235 779 1 235 779 

Grecja 2 099 920 2 071 481 2 043 111 2 014 751 2 014 751 2 014 751 

Hiszpania 4 934 910 4 950 726 4 966 546 4 988 380 4 988 380 4 988 380 

Francja 7 732 611 7 694 854 7 657 219 7 619 511 7 619 511 7 619 511 

Włochy 4 023 865 3 963 007 3 902 289 3 841 609 3 841 609 3 841 609 

Cypr 52 273 51 611 50 950 50 290 50 290 50 290 

Łotwa 163 261 181 594 199 895 218 159 218 159 218 159 

Litwa 396 499 417 127 437 720 458 267 458 267 458 267 

Luksemburg 34 313 34 250 34 187 34 123 34 123 34 123 

Węgry 1 298 104 1 296 907 1 295 721 1 294 513 1 294 513 1 294 513 

Malta 5 316 5 183 5 050 4 917 4 917 4 917 

Niderlandy 806 975 792 131 777 320 762 521 762 521 762 521 

Austria 707 503 706 850 706 204 705 546 705 546 705 546 

Polska 3 038 969 3 066 519 3 094 039 3 121 451 3 121 451 3 121 451 

Portugalia 573 046 585 655 598 245 610 800 610 800 610 800 

Rumunia 1 472 005 1 692 450 1 895 075 1 939 357 1 939 357 1 939 357 

Słowenia 141 585 140 420 139 258 138 096 138 096 138 096 

Słowacja 386 744 391 862 396 973 402 067 402 067 402 067 

Finlandia 533 932 534 315 534 700 535 075 535 075 535 075 

Szwecja 710 853 711 798 712 747 713 681 713 681 713 681 

Zjednoczone 
Królestwo 3 624 384 3 637 210 3 650 038 3 662 774 3 662 774 3 662 774 
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Poprawka 

 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 r. i lata kolejne 

Belgia 554 701 548 646 542 261 535 640 535 640 535 640 

Bułgaria 657 571 735 055 805 495 814 887 814 887 814 887 

Republika 
Czeska 

891 307 892 742 893 686 894 054 894 054 894 054 

Dania 940 086 929 824 919 002 907 781 907 781 907 781 

Niemcy 5 237 224 5 180 053 5 119 764 5 057 253 5 057 253 5 057 253 

Estonia 113 168 125 179 137 189 149 199 149 199 149 199 

Irlandia 1 236 214 1 235 165 1 233 425 1 230 939 1 230 939 1 230 939 

Grecja 2 098 834 2 075 923 2 051 762 2 026 710 2 026 710 2 026 710 

Hiszpania 4 939 152 4 957 834 4 973 833 4 986 451 4 986 451 4 986 451 

Francja 7 655 794 7 572 222 7 484 090 7 392 712 7 392 712 7 392 712 

Włochy 4 024 567 3 980 634 3 934 305 3 886 268 3 886 268 3 886 268 

Cypr 52 155 51 585 50 985 50 362 50 362 50 362 

Łotwa 176 500 206 565 236 630 266 695 266 695 266 695 

Litwa 402 952 426 070 449 189 472 307 472 307 472 307 

Luksemburg 33 943 33 652 33 341 33 015 33 015 33 015 

Węgry 1 295 776 1 297 535 1 298 579 1 298 791 1 298 791 1 298 791 

Malta 5 365 5 306 5 244 5 180 5 180 5 180 

Niderlandy 809 722 800 883 791 561 781 897 781 897 781 897 

Austria 706 071 706 852 707 242 707 183 707 183 707 183 

Polska 3 079 652 3 115 887 3 152 121 3 188 356 3 188 356 3 188 356 

Portugalia 582 466 598 550 614 635 630 719 630 719 630 719 

Rumunia 1 485 801 1 707 131 1 928 460 2 002 237 2 002 237 2 002 237 

Słowenia 140 646 139 110 137 491 135 812 135 812 135 812 

Słowacja 391 608 397 576 403 543 409 511 409 511 409 511 

Finlandia 533 451 535 518 537 295 538 706 538 706 538 706 

Szwecja 709 922 712 820 715 333 717 357 717 357 717 357 

Zjednoczone 
Królestwo 

3 652 541 3 655 113 3 657 684 3 660 255 3 660 255 3 660 255 

 

Or. en 
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Poprawka  108 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[Kwoty pułapów w załączniku III]  [Są dostosowane w zaleŜności od 

przyjęcia/odrzucenia art. 11 zmienionego 

przez PE] 

Or. fr 

Uzasadnienie 

JeŜeli w art. 11 zostaną wprowadzone zmiany dotyczące pułapu, naleŜy odpowiednio zmienić 

załącznik III. 

 

Poprawka  109 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik V a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Załącznik Va 

 Lista upraw, o których mowa w art. 30 

 pszenica zwyczajna jara lub meslin, lub 

orkisz 

 pszenica zwyczajna ozima lub meslin, lub 

orkisz 

 pszenica durum 

 Ŝyto jare 

 Ŝyto ozime 

 jęczmień jary 

 jęczmień ozimy 

 owies jary 

 owies ozimy 

 kukurydza 

 ryŜ 
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 ziarno sorgo 

 gryka lub proso, lub mozga kanaryjska 

 maniok lub maranta, lub salep, lub 

topinambur, lub słodkie ziemniaki 

 rzepak lub rzepik 

 słonecznik 

 nasiona soi 

 orzeszki ziemne 

 siemię lniane 

 inne nasiona oleiste lub owoce oleiste 

 lucerna lub esparceta, lub koniczyna, lub 

łubin, lub wyka, lub nostrzyk, lub groszek 

zwyczajny i komonica 

 groch lub ciecierzyca, lub fasola, lub 

soczewica, lub inne warzywa strączkowe 

 ziemniaki 

 burak cukrowy 

 trzcina cukrowa 

 kukurydza słodka 

 chmiel 

 len 

 konopie 

 tytoń 

 pomidory 

 cebula lub szalotka, lub czosnek, lub pory, 

lub inne warzywa cebulowe 

 kapusta lub kalafiory, lub kalarepa, lub 

kapusta włoska, lub podobne jadalne 

warzywa kapustne 

 sałata 

 cykoria 

 marchew lub rzepa, lub buraki sałatkowe, 

lub salsefia, lub selery, lub rzodkiewki, 

lub podobne korzenie jadalne 

 ogórki lub korniszony 

 warzywa strączkowe 
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 awokado 

 melon lub papaja 

 szafran 

 tymianek lub bazylia, lub melisa, lub 

mięta, lub oregano, lub rozmaryn, lub 

szałwia 

 szarańczyn strąkowy 

 bawełna 

Or. en 

 

Poprawka  110 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VI 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Załącznik zostaje skreślony. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

PoniewaŜ w art. 36 ustalono jednakową wartość dla wszystkich państw członkowskich, 

załącznik ta nie ma juŜ racji bytu. 
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UZASADNIENIE 
Europa funkcjonuje w swoistym kontekście społecznym, gospodarczym, finansowym i 
środowiskowym, który wymaga podjęcia działań politycznych na wszystkich poziomach. 
Dotyczy to m.in. rolnictwa i środowiska wiejskiego, gdzie wspólna polityka musi zostać 
poddana procesowi odwaŜnych zmian, by móc stawić czoła obecnym i przyszłym 
wyzwaniom. 
 
Europejscy rolnicy muszą nadal mieć środki pozwalające im na zapewnienie obywatelom 
niezbędnego samozaopatrzenia w wystarczającą ilość Ŝywności i produktów odpowiedniej 
jakości i po przystępnej cenie. 
 
Oznacza to konieczność pogodzenia działalności rolniczej ze zrównowaŜoną produkcją oraz 
nakreślenie wizji przyszłości rolnictwa europejskiego, w której konkurencyjność musi iść w 
parze ze zrównowaŜonym rozwojem, zaś zrównowaŜony rozwój nie sprowadza się jedynie do 
kwestii środowiska naturalnego, lecz wiąŜe się takŜe z opłacalnością rolnictwa w 
perspektywie długoterminowej zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. 
Przejście do rolnictwa bardziej przyjaznego dla środowiska naturalnego w Europie jest tym 
samym nieodzownym warunkiem dla jego zdolności do przetrwania.  
 
Rolnictwo europejskie musi pozostać konkurencyjne wobec głównych partnerów handlowych 
Unii, którzy otrzymują wysokie subwencje i/lub podlegają mniej rygorystycznym normom 
produkcji. 
 
Sektor rolnictwa moŜe i powinien wnosić istotny wkład w realizację nowej strategii „Europa 
2020” w obszarze przeciwdziałania zmianie klimatu, innowacji i tworzenia miejsc pracy. 
Dlatego teŜ szczególną uwagę naleŜy poświęcić obszarom wiejskim, w szczególności 
obszarom o najmniej korzystnych warunkach gospodarowania, dąŜąc do ich oŜywienia pod 
względem społecznym i gospodarczym w oparciu o zasadę zrównowaŜonego rozwoju. 
 
Nowa polityka dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Europie powinna opierać się na 
podejściu bazującym na trzech elementach: zasadności, sprawiedliwości i efektywności. 
Oznacza to, Ŝe środki muszą być przydzielane na cele uznane za korzystne dla strony 
dokonującej płatności i społeczeństwa, Ŝe podział środków między rolników, regiony i 
państwa członkowskie musi być dokonywany w moŜliwie najsprawiedliwszy sposób oraz Ŝe 
środki muszą być jak najlepiej wykorzystywane z myślą o osiągnięciu poŜądanych wyników. 
 
Mając na uwadze duŜe zróŜnicowanie rolnictwa europejskiego, które naleŜy zachować oraz 
konieczność utrzymania wspólnych ram prawnych w celu wdraŜania polityki rolnej i rozwoju 
obszarów wiejskich, niezbędne jest, aby zasada pomocniczości odzwierciedlała odpowiednią 
równowagę pomiędzy tymi dwoma aspektami.  
Ponadto konieczne jest maksymalne uproszenie wszystkich przepisów bez uszczerbku dla 
wymogów w odniesieniu do wykorzystania środków publicznych. 
 
W ubiegłym roku podczas rozpatrywania sprawozdań Lyon i Dess Parlament Europejski 
zatwierdził większością głosów pakiet ogólnych wytycznych politycznych, które zostały 
dokładnie przeanalizowane. 
 
Teraz w związku z przedstawieniem przez Komisję Europejską wniosków legislacyjnych, to 
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Parlament Europejski powinien zająć stanowisko w kwestii podstawowych środków i 
instrumentów politycznych umoŜliwiających realizację ustanowionych celów, w tym 
przypadku w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego przepisy 
dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach 
wspólnej polityki rolnej, czyniąc to w sposób komplementarny i w powiązaniu z II filarem 
wspólnej polityki rolnej. 
 

Rolnik czynny zawodowo 

Sprawozdawca podziela opinię, Ŝe pomoc ze środków publicznych powinna być przyznawana 
jedynie tym podmiotom, w przypadku których działalność rolnicza stanowi zasadniczą lub 
dominującą część prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, na zasadach określanych 
przez kaŜde państwo członkowskie. Sprawozdawca przedstawia jednocześnie listę podmiotów 
i rodzajów działalności związanych z posiadaniem gruntu, które utracą moŜliwość korzystania 
z płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej, są wśród nich m.in. lotniska, 
przedsiębiorstwa handlu nieruchomościami, pola golfowe, kempingi, przedsiębiorstw 
górnicze itp.  
 
Maksymalne pułapy i stopniowe zmniejszanie 

Sprawozdawca popiera propozycję Komisji dotyczącą stosowania stawki zmniejszenia o 20% 
w przypadku transzy wynoszącej od 150 000 EUR do 200 000 EUR i o 40% w przypadku 
transzy wynoszącej od 200 000 EUR do 250 000 EUR, lecz proponuje podwyŜszenie tej 
stawki z 70% do 80% dla transzy ponad 250 000 EUR. Sprawozdawca popiera równieŜ 
stworzenie maksymalnego pułapu 300 000 EUR.  
 
Sprawozdawca popiera propozycję Komisji dotyczącą odejmowania od kwot, odnośnie do 
których powyŜsze stawki zmniejszenia mają być stosowane, wydatków na wynagrodzenia i 
inne składki na zabezpieczenie społeczne, upatrując w tym impuls do tworzenia i 
zachowywania miejsc pracy na obszarach wiejskich.  Spółdzielnie powinny być zwolnione z 
zastosowania tego przepisu. W przypadku innych form wspólnego gospodarowania gruntami 
powinna istnieć moŜliwość korzystania z formuły obliczania płatności bezpośrednich 
uwzględniającej wartość określoną indywidualnie dla kaŜdego z członków danego podmiotu, 
w odniesieniu do której powinna być stosowana właściwa stawka zmniejszenia. 
 
Elastyczność między dwoma filarami 

Sprawozdawca uwaŜa, Ŝe mechanizmy wsparcia przewidziane w dwóch filarach wspólnej 
polityki rolnej powinny być ze sobą powiązane i bardziej spójne. Zwiększa moŜliwość 
przesunięć z I do II filaru, gdy wielkość środków finansowych przypisanych do tych filarów 
róŜni się znacznie między poszczególnymi państwami członkowskimi. 
 
W związku z tym proponuje moŜliwość przesunięcia z I do II filaru bez dofinansowania ze 
strony państw członkowskich niewykorzystanych środków na element „ekologizacji” zawarty 
w płatnościach bezpośrednich ("greening") oraz płatności dla obszarów o ograniczeniach 
naturalnych. 
Państwa członkowskie o mniej korzystnej sytuacji finansowej w odniesieniu do II filaru 
powinny móc dokonywać przesunięć do 20% swoich kopert krajowych zgodnie z tą samą 
procedurą. 
 
Łączna wartość przesunięć, z wyłączeniem transferu kwot niewykorzystanych w ramach 
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elementu „ekologizacji”, nie moŜe przekroczyć 20%.  
 
System płatności podstawowych 

W celu uproszczenia stosowania nowego systemu płatności podstawowych sprawozdawca 
proponuje, aby państwa członkowskie stosujące całkowicie odrębny system wsparcia zostały 
automatycznie włączone do nowego systemu. Ponadto proponuje, aby prawo do płatności w 
pierwszym roku mieli rolnicy, którzy aktywowali co najmniej jedno uprawnienie do płatności 
w 2009 r., 2010 r. lub 2011 r., a nie jedynie w 2011 r., jak proponuje Komisja. 
 
Element „ekologizacji” zawarty w płatnościach bezpośrednich („greening”) 

Państwa członkowskie, które zamierzają wzmocnić element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, otrzymają moŜliwość przypisania na ten cel ponad 30% swoich 
kopert krajowych. 
 
Sprawozdawca zwiększył elastyczność w zakresie elementu „ekologizacji” poszerzając 
moŜliwości korzystania z płatności w ramach elementu „ekologizacji” oraz uproszczając 
wdraŜanie systemu. Dla zapewnienia tej elastyczności wprowadzono środki pozwalające 
rolnikom na otrzymywanie płatności w ramach elementu „ekologizacji” na zasadzie 
równowaŜności, w oparciu o środki dostępne w II filarze lub w oparciu o ekologiczny system 
certyfikacji gospodarstw rolnych, a ponadto dzięki wprowadzeniu dostosowań pozwalających 
na istotne uproszczenie.  
 
– Nowe środki: 
 
a) Kwalifikowalność „ipso facto” obszarów wchodzących w zakres środków rolno-
środowiskowych do elementu „ekologizacji” zawartego w płatnościach bezpośrednich; 
 
b) Wprowadzenie ekologicznego systemu certyfikacji gospodarstw rolnych, na warunkach, 
które określi Komisja, jako opcji kwalifikowalności automatycznej w ramach elementu 
„ekologizacji” zawartego w płatnościach bezpośrednich; 
 
d) Kwalifikowalność upraw trwałych, takich jak gaje oliwne, winnice i sady owocowe, do 
płatności w ramach elementu „ekologizacji”, pod warunkiem stosowania praktyk 
agronomicznych słuŜących ochronie i zachowaniu gleby, np. zazieleniania obszarów 
uprawnych, i zajmowania przez nie ponad 80% łącznego obszaru kwalifikowanego w 
gospodarstwach rolnych o powierzchni mniejszej niŜ 50 hektarów. Obszary upraw trwałych, 
na których stosowane są takie praktyki agronomiczne są zwolnione ze stosowania przepisów 
dotyczących obszarów proekologicznych. 
 
– Uproszczenie środków zaproponowanych przez Komisję: 
 
a) Dywersyfikacja upraw 
Gospodarstwa rolne o powierzchni od 5 do 20 hektarów będą musiały mieć dwie róŜnego 
rodzaju uprawy, przy czym Ŝadna z nich nie moŜe przekroczyć 90% gruntów uprawnych.  W 
przypadku gospodarstw rolnych powyŜej 20 hektarów utrzymany zostaje wymóg co najmniej 
trzech róŜnych rodzajów upraw, przy czym Ŝadna z nich nie moŜe obejmować więcej niŜ 70% 
gruntów uprawnych, a dwie uprawy razem nie mogą przekraczać 95% gruntów rolnych. 
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W odniesieniu do gospodarstw rolnych o powierzchni poniŜej 50 hektarów wymóg ten nie 
będzie obowiązywał, jeŜeli 80% obszaru kwalifikowalnego będą stanowiły trwałe uŜytki 
zielone, pastwiska i uprawy trwałe.  
 
b) Trwałe uŜytki zielone 
Dla celów równowaŜności do koncepcji trwałych uŜytków rolnych zaliczono tradycyjne 
pastwiska mające charakter trwały i będące przedmiotem ekstensywnej produkcji.  
 
c) Obszar proekologiczny 
Komisja proponuje, aby 7 % kwalifikujących się hektarów gospodarstwa rolnego stanowił 
obszar proekologiczny. Sprawozdawca proponuje, aby przepisy te miały zastosowanie jedynie 
do gospodarstw rolnych powyŜej 20 hektarów. Ponadto proponuje, aby w przypadku, gdy 
obszar proekologiczny przylega do podobnego obszaru w sąsiednim gospodarstwie rolnym, 
wielkość odpowiednio kwalifikujących się hektarów gospodarstwa rolnego ulegała 
indywidualnemu zmniejszeniu z 7% do 5%. Sprawozdawca proponuje wreszcie, aby uprawy 
wiąŜące azot mogły być wliczane do wymaganego odsetka obszaru proekologicznego.  
 
Młodzi rolnicy 

Sprawozdawca proponuje, aby 25%-owe zwiększenie uprawnień do płatności dla młodych 
rolników zostało ograniczone do 50 hektarów dla wszystkich państw członkowskich.   
 
Wsparcie powiązane z produkcją 

Sprawozdawca dodaje element zatrudnienia do zaproponowanych przez Komisję wymogów 
uzyskania wsparcia powiązanego z produkcją. 
 
Biorąc pod uwagę znacznie utrzymania zatrudnienia w niektórych regionach Europy, 
sprawozdawca proponuje zachowanie szczególnych uprawnień. 
 
Ponadto proponuje, aby państwa członkowskie mogły podejmować decyzję o odsetku 
rocznych pułapów krajowych udostępnianym na sfinansowanie wsparcia powiązanego z 
produkcją do 1 sierpnia kaŜdego roku, a nie tylko do w latach 2013 i 2016, jak proponuje 
Komisja. 
 

System dla drobnych producentów rolnych 

Uwzględniając róŜnice między państwami członkowskimi w kwestii drobnych producentów 
rolnych, sprawozdawca proponuje dobrowolność stosowania tych przepisów. JednakŜe 
proponuje, aby niezaleŜnie od średniej krajowej odsetek brany pod uwagę przy określaniu 
wysokości płatności rocznej w ramach tego systemu mógł sięgać 25% zamiast 15% 
proponowanych przez Komisję. Ponadto uwaŜa, Ŝe kwota odpowiadająca średniej płatności 
krajowej na hektar powinna być mnoŜona przez pięć, a nie przez trzy i Ŝe maksymalna kwota 
płatności na rolnika powinna nie przekraczać 1500 EUR, a nie 1000 EUR, jak proponuje 
Komisja. 
 
Pułapy krajowe  
Nowa struktura wspólnej polityki rolnej proponowana przez Komisję ma na celu krótko- i 
średnioterminowe ujednolicenie poziomu wsparcia między rolnikami, regionami i państwami 
członkowskimi. Propozycja Komisji posuwa się jednak znacznie dalej w przypadku 
ujednolicenia wysokości wsparcia w ramach jednego państwa członkowskiego niŜ to ma 
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miejsce w przypadku ujednolicenia między państwami członkowskimi. Odnośnie do 
pierwszego ujednolicenia Komisja opowiada się bowiem za tym, aby do 2019 r. wszystkie 
płatności na szczeblu krajowym lub regionalnym miały jednakową wartość, tj. 0% 
zróŜnicowania. Z drugiej strony jej propozycja rozdziału środków finansowych między 
państwa członkowskie oscyluje między 57% powyŜej średniej UE 27 i 47% poniŜej tej 
średniej (z wyjątkiem Malty). To oznacza zróŜnicowanie przekraczające łącznie 100%. 
 
W celu większej konwergencji między tymi dwoma współczynnikami sprawozdawca 
postuluje o dobrowolny mechanizm łagodzenia procesu osiągania wewnętrznej konwergencji 
i drugi mechanizm przyspieszenia – nawet jeśli jeszcze niewielkiej – konwergencji między 
państwami członkowskimi.  
 
W tym kontekście sprawozdawca proponuje, aby średni poziom wsparcia na państwo 
członkowskie, wyraŜony w euro na hektar, był zbliŜony do rzeczywistej średniej, a nie do 
90% średniej, jak proponuje Komisja. Tym samym sprawozdawca proponuje, aby państwa 
członkowskie znajdujące się poniŜej 70% średniej unijnej odzyskały 30% tej róŜnicy,  
państwa mieszczące się w przedziale od 70% do 80% tej średniej odzyskały 25% tej róŜnicy, 
zaś państwa znajdujące się między 80% a średnią odzyskały 10% róŜnicy. śadne państwo 
członkowskie nie moŜe pod Ŝadnym względem znajdować się poniŜej 65% średniej unijnej. 
Proces ten powinien być finansowany proporcjonalnie przez państwa członkowskie 
znajdujące się powyŜej średniej UE 27, przy zapewnieniu, Ŝe Ŝadne z nich nie spadnie poniŜej 
tej średniej z racji stosowania powyŜszego mechanizmu. 
 
Ujednolicenie płatności w ramach jednego państwa członkowskiego lub jednego regionu 

W niektórych państwach członkowskich czy regionach gwałtowny spadek wsparcia w ciągu 
krótkiego okresu czasu moŜe zagrozić opłacalności działalności wielu gospodarstw rolnych, 
niosąc za sobą powaŜne konsekwencje gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Dla 
złagodzenia tego moŜliwego negatywnego wpływu państwa członkowskie będą mogły 
określić przedział zróŜnicowania dla konwergencji płatności w wysokości 20% w stosunku do 
średniej i ograniczyć indywidualne zmniejszenie płatności podstawowych do maksimum 30% 
w okresie 2014-2019.  
 
Niniejsze sprawozdanie powstało w oparciu o ogólną pulę finansową dla wspólnej polityki 
rolnej zaproponowaną przez Komisję w ramach przyszłych wieloletnich ram finansowych. 
Wprowadzenie istotnych zmian do przedmiotowego wniosku będzie oznaczało konieczność 
przeglądu treści niniejszego sprawozdania. 
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PR_COD_1amCom 
 

Objaśnienie uŜywanych znaków 

 * Procedura konsultacji 
 *** Procedura zgody 
 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 
 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 
 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 
 
(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu). 
 

 
 
 
 

Poprawki do projektu aktu 

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla słuŜb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych słuŜb technicznych. 
 
W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...]. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0627), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42 i 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, na mocy których Komisja przedłoŜyła wniosek Parlamentowi (C7-
0340/2011), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez luksemburską Izbę 
Deputowanych, w której to opinii stwierdzono, Ŝe projekt aktu ustawodawczego nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości, 

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 8 marca 2012 r.1, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
25 kwietnia 2012 r.2, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 maja 2012 r.3, 

– uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji 
Rozwoju, Komisji BudŜetowej, Komisji Kontroli BudŜetowej, Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa śywności oraz Komisji 
Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2012), 

1. przyjmuje poniŜsze stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca uwagę, Ŝe określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi 
jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie moŜe zostać uznana za ostateczną do 
momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020; 

                                                 
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
3 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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3. zwraca się do Komisji o ponowne przedłoŜenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;  

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a takŜe parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Odniesienie 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 42 i 43, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 42 i art. 43 ust. 2, 

Or. en 

Uzasadnienie 

Doprecyzowanie. Ta sama podstawa prawna powinna być stosowana do wszystkich aktów 

ustawodawczych pakietu reform. 

 
 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Punkt 21 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich. 
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, róŜnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności 
gospodarczej w postaci nowych 
gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji w działalność pozarolniczą ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju i 
konkurencyjności obszarów wiejskich. 
Środek dotyczący rozwoju gospodarstw 
rolnych i działalności gospodarczej 
powinien ułatwiać młodym rolnikom 
rozpoczęcie działalności i strukturalne 
dostosowanie ich gospodarstw po 
rozpoczęciu działalności, róŜnicowanie 
działalności w kierunku działalności 
pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie 
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MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich. 
NaleŜy takŜe wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka naleŜy uzaleŜnić 
wsparcie od przedłoŜenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz załoŜenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuŜszy niŜ pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa naleŜy 
ustanowić wsparcie w formie rocznych 
płatności dla rolników uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, ustanowionym w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi, który nie uczestniczy w 
przedmiotowym programie. 

MŚP prowadzących działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich. 
NaleŜy takŜe wspierać rozwój małych 
gospodarstw, których działalność jest 
potencjalnie gospodarczo rentowna. W 
celu zapewnienia rentowności nowej 
działalności gospodarczej wspieranej w 
ramach tego środka naleŜy uzaleŜnić 
wsparcie od przedłoŜenia planu 
operacyjnego. Wsparcie na rzecz załoŜenia 
nowego przedsiębiorstwa powinno 
obejmować jedynie początkowy okres 
działalności przedsiębiorstwa i nie 
powinno stać się pomocą operacyjną. Z 
tego względu w przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na udzielanie 
pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna 
być udzielana przez okres dłuŜszy niŜ pięć 
lat. Ponadto w celu zachęcania do 
restrukturyzacji sektora rolnictwa naleŜy 
ustanowić wsparcie dla rolników, którzy 
zobowiązują się do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi. Aby środek ten był bardziej 
atrakcyjny, wsparcie takie powinno być 
udzielane w formie wypłaty jednorazowej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. odpowiednie poprawki do art. 20 ust. 1, 2 i 7. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Punkt 28 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
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nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównowaŜonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do słuŜenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i róŜnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów i 
utraconych dochodów wynikających z 
podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z 
zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające z 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla 
środowiska i klimatu. Wspólne działanie 
powoduje jednak dodatkowe koszty 
transakcyjne, które naleŜy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, Ŝe rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dąŜyć do wyposaŜenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
programowania 2007-2013 wydawać co 
najmniej 25 % całkowitego wkładu 
EFRROW na kaŜdy program rozwoju 
obszarow wiejskich na rzecz działań 

nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównowaŜonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 
wzrastającego wśród społeczeństwa popytu 
na usługi w zakresie ochrony środowiska. 
Powinny one dodatkowo zachęcać 
rolników i inne osoby gospodarujące 
gruntami do słuŜenia całemu 
społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub 
dalsze stosowanie praktyk rolnych 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu i do przystosowania się do 
niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą 
stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i 
jego właściwości, zasobów naturalnych, 
gleby i róŜnorodności genetycznej. W tym 
kontekście powinno zwrócić się szczególną 
uwagę na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz na 
dodatkowe potrzeby systemów rolniczych 
o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych kosztów 
i utraconych dochodów wynikających 
z podjętych zobowiązań i powinny 
obejmować wyłącznie zobowiązania 
wykraczające poza odpowiednie 
obowiązkowe normy i wymogi, w tym 
wymogi ekologizacji płatności 
bezpośrednich, zgodne z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”. W wielu 
sytuacjach synergie wynikające ze 
zobowiązań podjętych wspólnie przez 
grupę rolników lub grupę innych osób 
gospodarujących gruntami 
zwielokrotniają korzyść dla środowiska i 
klimatu. Wspólne działanie powoduje 
jednak dodatkowe koszty transakcyjne, 
które naleŜy odpowiednio 
zrekompensować. W celu 
zagwarantowania, Ŝe rolnicy i inne osoby 
gospodarujące gruntami są w stanie 
prawidłowo zrealizować podjęte 
zobowiązania, państwa członkowskie 
powinny dąŜyć do wyposaŜenia ich w 
konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa 
członkowskie powinny utrzymać poziom 
wysiłków podjętych w okresie 
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związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo 
ekologiczne i płatności na rzecz obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami.  

programowania 2007-2013 i wydawać co 
najmniej 30 % całkowitego wkładu 
EFRROW w kaŜdy program rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne oraz 
rolnictwo ekologiczne i płatności na rzecz 
obszarów objętych wdraŜaniem dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1, 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa2 lub dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej3.    

 _____________ 

 1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7. 

 2 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7. 

 3 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. odpowiednie poprawki do art. 29 i art. 64 ust. 5a. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Punkt 30 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Płatności z tytułu przejścia na 
rolnictwo ekologiczne lub utrzymania 
takiego rolnictwa powinny zachęcać 
rolników do udziału w takich programach, 
tym samym odpowiadając na rosnące 
zapotrzebowanie społeczeństwa na 

(30) Płatności z tytułu przejścia na 
rolnictwo ekologiczne lub utrzymania 
takiego rolnictwa powinny zachęcać 
rolników do udziału w takich programach, 
tym samym odpowiadając na rosnące 
zapotrzebowanie społeczeństwa na 
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stosowanie praktyk rolniczych przyjaznych 
dla środowiska i na wysokie standardy 
dotyczące dobrostanu zwierząt. W celu 
zwiększenia synergii w korzyściach w 
zakresie róŜnorodności biologicznej 
płynących z tego środka naleŜy zachęcać 
do zawierania umów zbiorowych i do 
współpracy między rolnikami, aby objąć 
więcej obszarów przyległych. W celu 
uniknięcia masowego powrotu rolników do 
rolnictwa konwencjonalnego naleŜy 
wspierać zarówno środki związane z 
przechodzeniem na rolnictwo ekologiczne, 
jak i z utrzymaniem takiego rolnictwa. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych poniesionych 
kosztów i utraconych dochodów 
wynikających z podjętego zobowiązania i 
powinny obejmować wyłącznie 
zobowiązania wykraczające poza 
odpowiednie obowiązkowe normy i 
wymogi. 

stosowanie praktyk rolniczych przyjaznych 
dla środowiska i na wysokie standardy 
dotyczące dobrostanu zwierząt. W celu 
zwiększenia synergii w korzyściach w 
zakresie róŜnorodności biologicznej 
płynących z tego środka naleŜy zachęcać 
do zawierania umów zbiorowych i do 
współpracy między rolnikami lub innymi 
osobami gospodarującymi gruntami, aby 
objąć więcej obszarów przyległych. W celu 
uniknięcia masowego powrotu rolników do 
rolnictwa konwencjonalnego naleŜy 
wspierać zarówno środki związane z 
przechodzeniem na rolnictwo ekologiczne, 
jak i z utrzymaniem takiego rolnictwa. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych poniesionych 
kosztów i utraconych dochodów 
wynikających z podjętego zobowiązania i 
powinny obejmować wyłącznie 
zobowiązania wykraczające poza 
odpowiednie obowiązkowe normy i 
wymogi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. odpowiednia poprawka do art. 30 

 
 
 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Punkt 33 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33)  W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
naleŜy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 

(33)  W celu zapewnienia efektywnego 
wykorzystywania funduszy Unii i równego 
traktowania rolników obszary górskie i 
inne obszary z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
naleŜy zdefiniować według obiektywnych 
kryteriów. W przypadku obszarów z 
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ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi. W 
celu ułatwienia stopniowego znoszenia 
płatności na obszarach, które wskutek 
zastosowania tych kryteriów nie będą juŜ 
uwaŜane za obszary z ograniczeniami 
naturalnymi, naleŜy przyjąć procedurę 
przejściową.  

ograniczeniami naturalnymi powinny to 
być kryteria biofizyczne poparte 
wiarygodnymi dowodami naukowymi. W 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
naleŜy umieścić orientacyjny wykaz takich 
kryteriów. Do dnia 31 grudnia 2015 r. 
Komisja powinna przedstawić wniosek 
ustawodawczy w sprawie obowiązkowych 
kryteriów biofizycznych i odpowiednich 
wartości progowych, które naleŜy 
stosować w przyszłości do wytyczania 
obszarów, jak równieŜ w sprawie 
odpowiednich zasad zawęŜania wyboru i 
ustaleń przejściowych.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Komisja przedstawi oddzielny wniosek ustawodawczy w sprawie obowiązkowych kryteriów 

biofizycznych do wytyczania obszarów ze znacznymi ograniczeniami naturalnymi, gdy tylko 

będą dostępne wszelkie dane potrzebne do oceny skutków stosowania tych kryteriów i 

odpowiednich progów, ale nie później niŜ do końca 2015 r. Do tego czasu państwa 

członkowskie będą mogły utrzymać lub dostosować swoje obecne wytyczenia, w zaleŜności od 

tego, co uznają za najbardziej odpowiednie, z poszanowaniem postanowień zawartego w 

Marrakeszu porozumienia WTO w sprawie rolnictwa. 

 
 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Punkt 53 a preambuły (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (53a) Aby ułatwić programowanie, w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
naleŜy przewidzieć podział kwot w 
kolejnych latach według państw 
członkowskich. NaleŜy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu w odniesieniu do 
niezbędnego dostosowania załącznika w 
związku z decyzjami państw 
członkowskich o przeniesieniu funduszy 
między EFRG i EFRROW. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Decyzja o podziale środków pomiędzy państwa członkowskie nie powinna być podejmowana 

na podstawie aktu wykonawczego, ale powinna stanowić element aktu ustawodawczego (zob. 

poprawki do art. 64). 

 
 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) „ramy monitorowania i oceny”: ogólne 
podejście wypracowane przez Komisję i 
państwa członkowskie, określające 
ograniczoną liczbę wspólnych wskaźników 
odnoszących się do stanu wyjściowego 
oraz realizacji finansowej, produktów, 
rezultatów i oddziaływania programów; 

f) „ramy monitorowania i oceny”: ogólne 
podejście wypracowane przez Komisję i 
państwa członkowskie, określające 
ograniczoną liczbę wspólnych wskaźników 
odnoszących się do stanu wyjściowego, 
produktów, rezultatów i oddziaływania 
oraz realizacji finansowej programów; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu doprecyzowanie.  

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównowaŜonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 
politykę spójności i wspólną politykę 
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do 

EFRROW przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” przez promowanie 
zrównowaŜonego rozwoju obszarów 
wiejskich w całej Unii w sposób 
uzupełniający inne instrumenty wspólnej 
polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), 
politykę spójności i wspólną politykę 
rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do 
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przekształcania sektora rolnego Unii w 
sektor bardziej zrównowaŜony 
terytorialnie i środowiskowo, przyjazny dla 
klimatu i odporny na jego zmianę oraz 
innowacyjny. 

rozwoju sektora rolnego Unii bardziej 
zrównowaŜonego terytorialnie i 
środowiskowo, przyjaznego dla klimatu i 
odpornego na jego zmianę oraz 
innowacyjnego, a takŜe do rozwoju 
istotnych obszarów wiejskich. 

Or. en 

Uzasadnienie 

PoniewaŜ cele EFRROW wymienione w art. 4 i 5 dotyczą równieŜ środków przeznaczonych 

dla obszarów wiejskich spoza sektora rolnego, to zadania EFRROW naleŜy sformułować w 

sposób lepiej uwzględniający te obszary.  

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 4 – punkt 1 
 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) poprawy konkurencyjności rolnictwa; 1) poprawy konkurencyjności rolnictwa i 
leśnictwa; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie naleŜy ograniczać celu konkurencyjności do sektora rolnego.  

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) poprawa konkurencyjności wszystkich 
rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 
rentowności gospodarstw rolnych, ze 
szczególnym naciskiem na następujące 
obszary: 

2) poprawa konkurencyjności wszystkich 
rodzajów gospodarki rolnej oraz leśnictwa 
i zwiększenie rentowności gospodarstw 
rolnych, ze szczególnym naciskiem na 
następujące obszary: 
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a) ułatwianie restrukturyzacji 
gospodarstw rolnych stojących przed 
powaŜnymi problemami strukturalnymi, a 
szczególnie gospodarstw rolnych o niskim 
poziomie uczestnictwa w rynku, 
gospodarstw prowadzących działalność o 
charakterze rynkowym w określonych 
sektorach i gospodarstw wymagających 
zróŜnicowania produkcji rolnej; 

a) wspieranie inwestycji w innowacyjne 
technologie rolnicze, ułatwianie ich 
upowszechniania i stosowania w praktyce; 

b) ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze 
rolnym. 

b) ułatwianie wchodzenia do sektora 
rolnego nowych, w pełni 
wykwalifikowanych uczestników, w tym 
poprzez wymianę pokoleń; 

 c) poprawa gospodarczej wydajności 
wszystkich gospodarstw rolnych, 
zwiększenie ich udziału w rynku, 
ukierunkowania i róŜnicowania; 

 d) ułatwianie restrukturyzacji 
gospodarstw rolnych stojących przed 
powaŜnymi problemami strukturalnymi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zakres pojęcia konkurencyjności powinien zostać rozszerzony tak, aby odpowiadał zakresowi 

wyzwań dotyczących rentowności gospodarstw rolnych w całej UE.  

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 4 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4) odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie 
ekosystemów zaleŜnych od rolnictwa i 
leśnictwa, ze szczególnym naciskiem na 
następujące obszary: 

4) odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie 
ekosystemów, na które ma wpływ 
rolnictwo i leśnictwo, ze szczególnym 
naciskiem na następujące obszary: 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Doprecyzowanie językowe 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 4 – litera (a a) (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  aa) poprawa dobrostanu zwierząt; 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 5 – litera d) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) redukcja emisji podtlenku azotu i 
metanu z rolnictwa; 

d) redukcja emisji gazów cieplarnianych i 
amoniaku z rolnictwa oraz poprawa 
jakości powietrza; 

Or. en 

Uzasadnienie 

NaleŜy zastosować szersze pojęcie redukcji gazów cieplarnianych. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 5 – litera e) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e)  promowanie pochłaniania dwutlenku 
węgla w rolnictwie i leśnictwie;  

e) promowanie zachowania i pochłaniania 
dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie; 

Or. en 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera j) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) plan wskaźników, zawierający dla 
kaŜdego priorytetu Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich zawartego w 
programie wskaźniki i wybrane środki 
wraz z planowanymi produktami i 
zaplanowanymi wydatkami, w rozbiciu na 
wydatki publiczne i prywatne;  

j) plan wskaźników, zawierający dla 
kaŜdego priorytetu Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich zawartego w 
programie wskaźniki i wybrane środki 
wraz z planowanymi produktami 
ukierunkowanymi na procesy i na 
politykę, a takŜe z zaplanowanymi 
wydatkami, w rozbiciu na wydatki 
publiczne i prywatne;  

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby zapewnić wyraźny związek między celami polityki rozwoju obszarów wiejskich i 

dowodami w dokumentach programowania uzasadniającymi szczegółowe cele wymagające 

interwencji, naleŜy nadal koncentrować się na celach polityki w pomiarach produktów 

programu. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) oddzielny szczegółowy plan 
wskaźników zawierający planowane 
produkty i planowane wydatki, w podziale 
na publiczne i prywatne. 

c) oddzielny szczegółowy plan 
wskaźników zawierający planowane 
produkty ukierunkowane na procesy i na 
politykę, a takŜe planowane wydatki, w 
podziale na publiczne i prywatne.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby zapewnić wyraźny związek między celami polityki rozwoju obszarów wiejskich i 
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dowodami w dokumentach programowania uzasadniającymi szczegółowe cele wymagające 

interwencji, naleŜy nadal koncentrować się na celach polityki w pomiarach produktów 

programu. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  1a. Uznaje się, Ŝe zatwierdzenie, o którym 
mowa w ust. 1, zostało udzielone, jeŜeli 
Komisja nie podjęła decyzji w sprawie 
wniosku w terminie dwóch miesięcy od 
momentu jego otrzymania.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Dokonywanie zmian w programie nie powinno podlegać długotrwałym procedurom 

decyzyjnym. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  1a. Wsparcie moŜe równieŜ obejmować 
koszty wynikające z działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów w ramach 
systemów jakości, o których mowa w ust. 1 
lit. a) i b).  

Or. en 

Uzasadnienie 

Działania informacyjne i promocyjne stanowią waŜny składnik systemów jakości i powinny 

być kwalifikowane, aby zwiększyć atrakcyjność tych systemów dla rolników poszukujących 

dostępu do lokalnych rynków. 



 

PE474.053v01-00 18/53 PR\881155PL.doc 

PL 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) poprawiają ogólną efektywność 
gospodarstwa rolnego; 

a) poprawiają ogólną efektywność 
gospodarstwa rolnego, w tym efektywność 
wykorzystania zasobów i bilans gazów 
cieplarnianych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z priorytetem 5 naleŜy doprecyzować pojęcie „ogólnej efektywności” gospodarstwa 

pod względem „ekologicznego wzrostu gospodarczego”. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) dotyczą infrastruktury związanej z 
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa, w 
tym dostępu do gruntów rolnych i leśnych, 
scalania i poprawy gruntów, dostaw energii 
i gospodarki wodnej; lub 

c) dotyczą infrastruktury związanej z 
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa, w 
tym dostępu do gruntów rolnych i leśnych, 
scalania i poprawy gruntów, dostaw energii 
i wody oraz gospodarki wodnej; lub 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) są inwestycjami nieprodukcyjnymi 
związanymi z wypełnianiem zobowiązań 

d) są inwestycjami nieprodukcyjnymi 
związanymi z wypełnianiem zobowiązań 
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rolno- i leśnośrodowiskowych, ze stanem 
ochrony róŜnorodności biologicznej 
gatunków i siedlisk lub podwyŜszającymi 
uŜyteczność publiczną obszaru Natura 
2000 lub innego obszaru o wysokiej 
wartości przyrodniczej, który zostanie 
określony w programie. 

rolno- i leśnośrodowiskowych, ze stanem 
ochrony róŜnorodności biologicznej 
gatunków i siedlisk oraz ze 
zrównowaŜonym gospodarowaniem 
zasobami zwierzyny łownej lub 
podwyŜszającymi uŜyteczność publiczną 
obszaru Natura 2000 lub innego obszaru o 
wysokiej wartości przyrodniczej, który 
zostanie określony w programie.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Wspieranie zasobów zwierzyny łownej poprzez zrównowaŜone zarządzanie moŜe znacznie 

przyczynić się do realizacji polityki UE w dziedzinie róŜnorodności biologicznej. Ponadto w 

pewnych regionach zasoby zwierzyny łownej stanowią najwaŜniejsze – jeŜeli nie jedyne – 

dostępne zasoby o wartości handlowej. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  4a. Wsparcia moŜna udzielić na 
inwestycje dokonywane przez rolników w 
celu dostosowania się do nowo 
wprowadzonych norm Unii w dziedzinie 
ochrony środowiska, zdrowia publicznego, 
zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu 
zwierząt i bezpieczeństwa pracy. Muszą to 
być normy nowo wprowadzone do 
prawodawstwa krajowego wdraŜającego 
prawo Unii i muszą one nakładać na 
praktykę rolniczą nowe obowiązki lub 
ograniczenia mające znaczny wpływ na 
typowe koszty działalności gospodarstwa 
rolnego i dotyczące znacznej liczby 
rolników. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Obecne rozporządzenie zapewnia wsparcie na dostosowanie się do nowych norm 

wspólnotowych (zob. art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005). NaleŜy utrzymać ten sam 

przepis, ale ograniczyć go do wsparcia szczególnych inwestycji dokonywanych przez 

rolników.  

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) roczne płatności dla rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, ustanowionym w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr DP/2012 
(zwanym dalej „programem dla drobnych 
producentów rolnych”), którzy 
definitywnie przekazali swoje 
gospodarstwo innemu rolnikowi. 

c) jednorazowe wypłaty dla rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, ustanowionym w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr DP/2012 
(zwanym dalej „programem dla drobnych 
producentów rolnych”), którzy 
definitywnie przekazali swoje 
gospodarstwo innemu rolnikowi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. poprawka do art. 20 ust. 7.  

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c a) (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) świadczenia emerytalne dla rolników, 
którzy definitywnie przekazali swoje 
gospodarstwo innemu rolnikowi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

NaleŜy utrzymać obecny system wczesnych emerytur i nie ograniczać go wyłącznie do 
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drobnych producentów rolnych. NaleŜy natomiast dostosować go do podwyŜszonego wieku 

emerytalnego i przekształcić w zryczałtowaną płatność, ograniczoną do maksymalnej kwoty 

35 000 EUR (co odpowiada połowie obecnej maksymalnej kwoty i połowie maksymalnej 

kwoty przeznaczonej na podejmowanie działalności przez młodych rolników). 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (ii) 
udziela się rolnikom lub członkom 
gospodarstwa rolnego róŜnicującym 
działalność w kierunku działalności 
pozarolniczej lub mikroprzedsiębiorstwom 
i małym przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich. 

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (ii) 
udziela się rolnikom lub członkom 
gospodarstwa rolnego róŜnicującym 
działalność w kierunku działalności 
pozarolniczej lub mikroprzedsiębiorstwom 
i małym przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich, w tym w sektorze turystyki. 

Or. en 

Uzasadnienie 

  

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit piąty 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wsparcia w ramach ust. 1 lit. c) udziela się 
rolnikom uczestniczącym w systemie dla 
drobnych producentów rolnych od 
przynajmniej jednego roku w chwili 

składania przez nich wniosków o 

przyznanie pomocy oraz jeśli zobowiązują 
się oni do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi. Wsparcie wypłacane jest od 
daty przekazania gospodarstwa do dnia 31 

Wsparcia w ramach ust. 1 lit. c) udziela się 
rolnikom uczestniczącym w systemie dla 
drobnych producentów rolnych od 
przynajmniej jednego roku w chwili 

składania przez nich wniosków o 

przyznanie pomocy oraz jeśli zobowiązują 
się oni do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi. Wsparcie obliczane jest od daty 
przekazania gospodarstwa do dnia 31 
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grudnia 2020 r. grudnia 2020 r. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wsparcie dla drobnych producentów rolnych przekazujących swoje gospodarstwo powinno 

przyjmować formę jednorazowej wypłaty. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit piąty a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wsparcia w ramach ust. 1 lit. ca) udziela 
się rolnikom, którzy prowadzili 
działalność rolniczą przez co najmniej 10 
lat, mają nie mniej niŜ 65 lat, zobowiązują 
się do definitywnego przekazania innemu 
rolnikowi całego gospodarstwa wraz z 
odpowiednimi uprawnieniami do 
płatności i definitywnie zaprzestają 
prowadzenia komercyjnej działalności 
rolniczej.  

Or. en 

Uzasadnienie 

NaleŜy utrzymać obecny system wczesnych emerytur i nie ograniczać go wyłącznie do 

drobnych producentów rolnych. NaleŜy natomiast dostosować go do podwyŜszonego wieku 

emerytalnego i przekształcić w zryczałtowaną płatność, ograniczoną do maksymalnej kwoty 

35 000 EUR (co odpowiada połowie obecnej maksymalnej kwoty i połowie maksymalnej 

kwoty przeznaczonej na podejmowanie działalności przez młodych rolników). 
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Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 20 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wsparcie w ramach ust. 1 lit. a) podpunkt 
(i) moŜe równieŜ być ukierunkowane na 
dzierŜawienie gruntów przez młodych 
rolników i udzielane w formie gwarancji 
bankowej w przypadku umowy dzierŜawy 
gruntów i dofinansowania 
oprocentowania. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Oprócz proponowanej zryczałtowanej płatności na wsparcie rozpoczęcia działalności 

gospodarczej młodych rolników naleŜy zachęcać państwa członkowskie do ułatwiania tym 

rolnikom dostępu do ziemi, gdyŜ brak tego dostępu stanowi powaŜną przeszkodę w zakładaniu 

gospodarstw rolnych w wielu regionach europejskich. Zapewnienie gwarancji bankowych w 

ramach funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich moŜe dać młodym rolnikom dostęp do 

długoterminowych umów dzierŜawy gruntów (i umoŜliwić wpłacenie zaliczki), co jednocześnie 

jest efektywne pod względem kosztów z punktu widzenia wydatków publicznych.  

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 20 – ustęp 7 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Wsparcie na mocy pkt 1 lit. c) jest równe 
120 % rocznej płatności, którą beneficjent 
otrzymał w ramach systemu dla małych 
producentów rolnych. 

7. Wsparcie na mocy pkt 1 lit. c) jest równe 
120 % rocznej płatności, którą beneficjent 
otrzymał w ramach systemu dla małych 
producentów rolnych, obliczanej za okres 
od daty przekazania gospodarstwa do dnia 
31 grudnia 2020 r. Odpowiednia kwota 
wypłacana jest w formie jednorazowej 
wypłaty. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Wsparcie dla drobnych producentów rolnych przekazujących swoje gospodarstwo powinno 

przyjmować formę jednorazowej wypłaty. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 20 – ustęp 7 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7a. Wsparcia w ramach ust. 1 lit. ca) 
udziela się w formie jednorazowej wypłaty 
do maksymalnej kwoty określonej w 
załączniku I.  

Or. en 

Uzasadnienie 

NaleŜy utrzymać obecny system wczesnych emerytur i nie ograniczać go wyłącznie do 

drobnych producentów rolnych. NaleŜy natomiast dostosować go do podwyŜszonego wieku 

emerytalnego i przekształcić w zryczałtowaną płatność, ograniczoną do maksymalnej kwoty 

35 000 EUR (co odpowiada połowie obecnej maksymalnej kwoty i połowie maksymalnej 

kwoty przeznaczonej na podejmowanie działalności przez młodych rolników). 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) inwestycje związane z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycje w energię odnawialną; 

b) inwestycje związane z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycje w agroturystykę i odnawialne 
źródła energii; 

Or. en 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) inwestycje organów publicznych w 
infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych; 

e) przeznaczone do uŜytku publicznego 
inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną, 
informację turystyczną, drobną 
infrastrukturę turystyczną, marketing 
usług turystyki wiejskiej i oznaczanie 
miejsc turystycznych; 

Or. en 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ograniczenia własności lasów określone 
w art. 36-40 nie mają zastosowania do 
lasów tropikalnych i subtropikalnych oraz 
terenów zalesionych terytoriów Azorów, 
Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych 
wysp Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 oraz 
francuskich departamentów zamorskich. 

2. Ograniczenia własności lasów określone 
w art. 23-27 nie mają zastosowania do 
lasów tropikalnych i subtropikalnych oraz 
terenów zalesionych terytoriów Azorów, 
Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych 
wysp Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 oraz 
francuskich departamentów zamorskich. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Korekta techniczna. 
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Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 23 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierŜawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie 
dziesięciu lat. 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierŜawcom gruntów, innym osobom 
gospodarującym gruntami, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia utraconych 
dochodów z działalności rolniczej i 
kosztów utrzymania, w tym wczesnego i 
późnego oczyszczania, przez okres 
maksymalnie piętnastu lat. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Z przyczyn historycznych związanych z praktyką wypasu i zbioru drewna w niektórych 

państwach członkowskich gruntami wspólnymi zarządzają osoby, które wspólnie je 

wykorzystują, co nie stanowi ani własności publicznej, ani prywatnej. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 24 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierŜawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
załoŜenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie trzech lat. 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierŜawcom gruntów, innym osobom 
gospodarującym gruntami, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
załoŜenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie pięciu lat. 

Or. en 
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Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 24 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
uŜytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie. 
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości 
rolniczego uŜytkowania gruntów. 

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
uŜytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie. 
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości 
zrównowaŜonego rolniczego uŜytkowania 
gruntów. 

Or. en 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 25 – ustęp 1 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym, parapublicznym i 
publicznym właścicielom lasów, gminom, 
lasom państwowym i ich stowarzyszeniom; 
obejmuje ono koszty: 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym, parapublicznym i 
publicznym właścicielom lasów, innym 
osobom gospodarującym gruntami, 
gminom, lasom państwowym i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty: 

Or. en 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 26 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
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udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym, 
gminom i ich stowarzyszeniom. W 
przypadku lasów państwowych wsparcia 
moŜna równieŜ udzielać niezaleŜnym od 
budŜetu państwa podmiotom 
zarządzającym tymi lasami. 

udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym, 
innym osobom gospodarującym gruntami, 
gminom i ich stowarzyszeniom. W 
przypadku lasów państwowych wsparcia 
moŜna równieŜ udzielać niezaleŜnym od 
budŜetu państwa podmiotom 
zarządzającym tymi lasami. 

Or. en 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 27 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 
na rzecz inwestycji zwiększających 
potencjał leśny lub związanych z 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 
terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
departamentów zamorskich wsparcia 
moŜna równieŜ udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.  

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 
innym osobom gospodarującym gruntami, 
gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 
na rzecz inwestycji zwiększających 
potencjał leśny lub związanych z 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 
terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
departamentów zamorskich wsparcia 
moŜna równieŜ udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.  

Or. en 
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Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego. 
Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP. 

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego. Nie 
udziela się wsparcia grupom producentów, 
które nie spełniają kryteriów określonych 
w definicji MŚP. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Doprecyzowanie językowe. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 29 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012, jak równieŜ 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie. 

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012, i 
wszystkie odpowiednie obowiązki 
ustanowione na mocy rozdziału 2 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, jak 
równieŜ odpowiednie minimalne wymogi 
dotyczące stosowania nawozów i środków 
ochrony roślin oraz inne odpowiednie 
wymogi obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Doprecyzowanie. Wszelkie środki rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny wykraczać poza 

wymogi związane z ekologizacją. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 29 – ustęp 6 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą równieŜ obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%. 

6. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą równieŜ obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników lub 
grupę innych osób gospodarujących 
gruntami, maksymalny poziom wynosi 
30%. 

 Nie udziela się wsparcia z EFRROW z 
tytułu zobowiązań, o których mowa w 
rozdziale 2 tytułu III rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012.  

Or. en 

Uzasadnienie 

NaleŜy wykluczyć podwójne płatności z tytułu ekologizacji i środków 

rolnośrodowiskowoklimatycznych. Powinna istnieć odrębna zachęta do podejmowania 

zobowiązań grupowych, a takŜe do współpracy między innymi osobami gospodarującymi 

gruntami lub między rolnikami a innymi osobami gospodarującymi gruntami. Zapis powinien 

być spójny z brzmieniem art. 29 ust. 1. 
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Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 30 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą równieŜ obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań. W przypadku gdy 
zobowiązania podejmowane są przez grupę 
rolników, maksymalny poziom wynosi 
30%. 

4. Płatności udzielane są corocznie i 
rekompensują beneficjentom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą równieŜ obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań. W przypadku gdy 
zobowiązania podejmowane są przez grupę 
rolników lub grupę innych osób 
gospodarujących gruntami, maksymalny 
poziom wynosi 30%. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powinna istnieć odrębna zachęta do podejmowania zobowiązań grupowych, a takŜe do 

współpracy między innymi osobami gospodarującymi gruntami lub między rolnikami a innymi 

osobami gospodarującymi gruntami. Zapis powinien być spójny z brzmieniem art. 29 ust. 1.  

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 32 – ustęp 5 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W latach 2014-2017 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 46 ust. 3, nie kwalifikują się juŜ do 
wsparcia. Płatności te zmniejszają się 
stopniowo, poczynając od 2014 r., w 

5. W okresie czterech lat państwa 
członkowskie mogą w ramach 
omawianego środka przyznawać płatności 
rolnikom na obszarach, które w okresie 
programowania 2007-2013 kwalifikowały 
się na mocy art. 36 lit. a) pkt (ii) 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, ale 
wskutek nowego wytyczenia obszarów, o 
którym mowa w art. 33 ust. 3, nie 
kwalifikują się juŜ do wsparcia. Płatności 
te zmniejszają się stopniowo, poczynając 
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którym przyznaje się 80% płatności 
otrzymanej w 2013 r., a kończąc na 20% 
płatności w 2017 r. 

od pierwszego roku, w którym przyznaje 
się 80% płatności otrzymanej w 2013 r., a 
kończąc na czwartym roku, w którym 
przyznaje się 20% tej płatności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Płatności powinny być stopniowo obniŜane przez okres czterech lat, ale państwom 

członkowskim moŜna zostawić margines swobody w kwestii decyzji o dacie wejścia w Ŝycie 

nowego wytyczenia obszarów. Odniesienie do art. 33 ust. 3 to poprawka techniczna. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 32 – ustęp 6 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W państwach członkowskich, które do 
dnia 1 stycznia 2014 r. nie skończyły 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, do rolników otrzymujących 
płatności na obszarach, które 
kwalifikowały się do tych płatności w 
okresie 2007-2013, zastosowanie ma ust. 
5. Po ukończeniu wytyczenia obszarów 
rolnicy na obszarach, które wciąŜ się 
kwalifikują do wsparcia, otrzymują pełne 
płatności w ramach tego środka. Rolnicy 
na obszarach, które juŜ się nie 
kwalifikują, otrzymują nadal płatności 
zgodnie z ust. 5. 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 33 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W celu kwalifikowania się do płatności 3. Państwa członkowskie wyznaczają 
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na mocy art. 32 obszary inne niŜ obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 66 % uŜytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej. 
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).  

obszary, inne niŜ obszary górskie, 
charakteryzujące się znacznymi 
ograniczeniami naturalnymi jako obszary 
kwalifikowalne do uzyskania płatności na 
podstawie art. 32. Obszary te 
charakteryzują znaczne ograniczenia 
naturalne, zwłaszcza niska wydajność 
gleby lub trudne warunki klimatyczne, 
oraz fakt, Ŝe utrzymanie ekstensywnej 
działalności rolniczej ma duŜe znaczenie 
dla gospodarowania gruntami.  

Przy wytyczaniu obszarów, których 
dotyczy niniejszy ustęp, państwa 
członkowskie przeprowadzają procedurę 
zawęŜania wyboru, w oparciu o 
obiektywne kryteria, w celu wykluczenia 
obszarów, na których znaczne 
ograniczenia naturalne wspomniane w 
akapicie pierwszym zostały 
udokumentowane, ale przezwycięŜono je 
dzięki inwestycjom lub działalności 
gospodarczej. 

Orientacyjne kryteria biofizyczne do 
wytyczania obszarów o znacznych 
ograniczeniach naturalnych wymieniono 
w załączniku II. 

 Do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja 
przedstawi wniosek ustawodawczy 
dotyczący obowiązkowych kryteriów 
biofizycznych i odpowiednich wartości 
progowych, które naleŜy stosować przy 
wytyczaniu obszarów w przyszłości, a 
takŜe odpowiednich zasad 
dostosowawczych i rozwiązań 
przejściowych.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Komisja powinna przedłoŜyć odrębny wniosek ustawodawczy w sprawie obowiązkowych 

kryteriów biofizycznych do wytyczania obszarów o znacznych ograniczeniach naturalnych, 

gdy tylko dostępne będą wszystkie dane niezbędne do oceny skutków tego rodzaju kryteriów i 

odpowiednich wartości progowych. Do tego czasu państwa członkowskie powinny stosować 

kryteria wytyczania obszarów zgodne z postanowieniami zawartego w Marrakeszu 

porozumienia WTO w sprawie rolnictwa. 

 



 

PE474.053v01-00 34/53 PR\881155PL.doc 

PL 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 33 – ustęp 5 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie załączają do 
swoich programów rozwoju obszarów 
wiejskich: 

5. Państwa członkowskie załączają do 
swoich programów rozwoju obszarów 
wiejskich obowiązujące lub zmienione 
wytyczenie obszarów zgodnie z ust. 2, 3 i 
4.  

a) obowiązujące lub zmienione wytyczenie 
obszarów zgodnie z ust. 2 i ust. 4;  

 

b) nowe wytyczenie obszarów, o których 
mowa w ust. 3. 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Komisja powinna przedłoŜyć odrębny wniosek ustawodawczy w sprawie obowiązkowych 

kryteriów biofizycznych do wytyczania obszarów o znacznych ograniczeniach naturalnych, 

gdy tylko dostępne będą wszystkie dane niezbędne do oceny skutków tego rodzaju kryteriów i 

odpowiednich wartości progowych. Do tego czasu państwa członkowskie powinny stosować 

kryteria wytyczania obszarów zgodne z postanowieniami zawartego w Marrakeszu 

porozumienia WTO w sprawie rolnictwa. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 34 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt 
obejmują jedynie te zobowiązania, które 
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia 
(UE) nr HR/2012 oraz inne odpowiednie 
obowiązkowe wymogi ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Te 
odpowiednie wymogi są określone w 
programie. 

2. Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt 
obejmują jedynie te zobowiązania, które 
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia 
(UE) nr HR/2012 oraz inne odpowiednie 
obowiązkowe wymogi ustanowione 
ustawodawstwem Unii. Te odpowiednie 
wymogi są określone w programie. 

Przedmiotowe zobowiązania podejmowane Przedmiotowe zobowiązania podejmowane 
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są na okres jednego roku z moŜliwością 
przedłuŜenia. 

są na okres jednego roku do siedmiu lat z 
moŜliwością przedłuŜenia. 

Or. en 

 
 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, gminom 
i ich stowarzyszeniom dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe. 
Podmioty zarządzające lasami 
państwowymi równieŜ mogą korzystać ze 
wsparcia, o ile są niezaleŜne od budŜetu 
państwa. 

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, gminom 
i ich stowarzyszeniom oraz innym osobom 
gospodarującym gruntami dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe. 
Podmioty zarządzające lasami 
państwowymi równieŜ mogą korzystać ze 
wsparcia, o ile są niezaleŜne od budŜetu 
państwa. 

Or. en 

 
 
 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera g) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) wspólnego podejścia do projektów 
środowiskowych i ciągłych praktyk w 
zakresie ochrony środowiska; 

g) skoordynowanego podejścia do 
projektów środowiskowych i stosowanych 
obecnie praktyk w zakresie ochrony 
środowiska; 

Or. en 
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Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit pierwszy 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. b) udziela się 
wyłącznie nowo powstałym klastrom i 
sieciom, a takŜe tym, które podejmują 
działalność nową dla nich. 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)  
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio rolnikom, na rzecz składek z 
tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i 
roślin od strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi oraz chorobami 
zwierząt lub roślin lub inwazją 
szkodników; 

a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio rolnikom lub grupom 
rolników, na rzecz składek z tytułu 
ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin od 
strat gospodarczych spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 
oraz chorobami zwierząt lub roślin lub 
inwazją szkodników; 

Or. en 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)  
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, incydentem 
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środowiskowym; środowiskowym lub niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, w tym suszami; 

Or. en 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)  
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają powaŜnego spadku 
dochodów. 

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania lub na 
rzecz systemów ubezpieczeń, zapewniające 
rekompensatę dla rolników, którzy 
doświadczają powaŜnego spadku 
dochodów. 

Or. en 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 37 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz 
wspólnego inwestowania” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego prawem krajowym, który 
umoŜliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
rekompensaty wypłacane są tym rolnikom, 
którzy ponieśli straty gospodarcze 
spowodowane wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, lub incydentem 
środowiskowym bądź którzy doświadczają 
powaŜnego spadku dochodów. 

2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz 
wspólnego inwestowania” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego prawem krajowym, który 
umoŜliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
rekompensaty wypłacane są tym rolnikom, 
którzy ponieśli straty gospodarcze 
spowodowane wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, incydentem 
środowiskowym lub niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi bądź którzy 
doświadczają powaŜnego spadku 
dochodów.  
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Or. en 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 37 – ustęp 4 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  4a. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie średniookresowy 
przegląd wdraŜania środków zarządzania 
ryzykiem oraz w razie potrzeby 
odpowiednie wnioski ustawodawcze 
mające na celu udoskonalenie przepisów.  

Or. en 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 38 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niŜ 30% 
średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z 
trzech lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyŜszej i najniŜszej. 

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników, bądź na środki 
przyjęte zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE 
w celu zwalczenia lub powstrzymania 
choroby roślin lub inwazji szkodników, 
które powodują spadek rocznej produkcji o 
ponad 30 % w porównaniu ze średnią 
roczną produkcją danego rolnika. Średnią 
roczną produkcję oblicza się w oparciu o 
liczby z poprzednich trzech lat lub z 
poprzednich pięciu lat z pominięciem 
wartości najwyŜszej i najniŜszej, lub – w 
naleŜycie uzasadnionych wyjątkowych 
okolicznościach – w oparciu o liczby z 
określonego roku wybranego z 
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poprzednich pięciu lat. 

 Pomiar rozmiarów zaistniałych strat moŜe 
być dostosowany do specyfiki 
poszczególnych rodzajów produkcji, z 
wykorzystaniem: 

 a) wskaźników biologicznych (ilość 
utraconej biomasy) lub wskaźników 
ekwiwalentu utraty produkcji ustalonych 
na szczeblu gospodarstwa, na szczeblu 
lokalnym, regionalnym lub krajowym, lub 

 b) wskaźników pogodowych (ilość 
opadów, temperatura itp.) ustalonych na 
szczeblu lokalnym, regionalnym lub 
krajowym. 

Or. en 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 39 – nagłówek 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Fundusze wspólnego inwestowania 
dotyczące chorób zwierząt i roślin oraz 
incydentów środowiskowych  

Fundusze wspólnego inwestowania 
dotyczące chorób zwierząt i roślin, 
incydentów środowiskowych oraz 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych 

Or. en 

Uzasadnienie 

Artykuł ten obejmuje równieŜ niekorzystne zjawiska klimatyczne, w tym susze. NaleŜy zatem 

przeformułować tytuł artykułu. 
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Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 39 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, w 
szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat w przypadku 
kryzysu oraz w zakresie zarządzania i 
monitorowania zgodności z tymi zasadami. 

2. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zasady zarządzania tymi 
funduszami, w szczególności w zakresie 
przyznawania rolnikom rekompensat w 
przypadku kryzysu oraz w zakresie 
zarządzania i monitorowania zgodności z 
tymi zasadami. Państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o uzupełnieniu 
funduszy wspólnego inwestowania o 
systemy ubezpieczeń.  

Or. en 

Uzasadnienie 

W niektórych przypadkach uzupełnieniu funduszy wspólnego inwestowania o systemy 

ubezpieczeń moŜe podnieść skuteczność systemów zarządzania ryzykiem. Państwa 

członkowskie powinny mieć taką moŜliwość.  

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 39 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku chorób zwierząt 
rekompensata finansowa na mocy art. 37 
ust. 1 lit. b) moŜe być przyznana tylko w 
odniesieniu do chorób wymienionych w 
wykazie chorób zwierząt sporządzonym 
przez Światową Organizację Zdrowia 
Zwierząt lub w załączniku do decyzji Rady 
90/424/EWG. 

4. W przypadku chorób zwierząt 
rekompensata finansowa na mocy art. 37 
ust. 1 lit. b) moŜe być przyznana tylko w 
odniesieniu do chorób wymienionych w 
wykazie chorób zwierząt sporządzonym 
przez Światową Organizację Zdrowia 
Zwierząt lub w załączniku do decyzji Rady 
90/424/EWG oraz do chorób pszczół. 

Or. en 
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Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 40 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
moŜna przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyŜszej i 
najniŜszej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niŜ 70% 
utraconych dochodów. 

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
moŜna przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyŜszej i 
najniŜszej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania lub z systemu 
ubezpieczenia na rzecz rolników 
rekompensują nie więcej niŜ 70% 
utraconych dochodów. 

Or. en 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 46 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zuŜycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające moŜna uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 
Ŝe dana inwestycja ma charakter 

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się nowe 
inwestycje, w tym modernizację 
istniejących systemów mającą na celu 
bardziej racjonalne zuŜycie wody. Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących minimalnych 
norm racjonalnego zuŜycia wody i wpływu 
urządzeń nawadniających na środowisko 
zgodnie z art. 90. 
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zrównowaŜony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Proponowane odmienne traktowanie starych i nowych państw członkowskich jest 

nieuzasadnione. Nowe urządzenia nawadniające oraz inwestycje w modernizowane, bardziej 

wydajne urządzenia naleŜy traktować jak wydatki kwalifikowalne, jeśli tylko spełniają one 

określone kryteria racjonalnego zuŜycia wody i wpływu na środowisko, które Komisja 

powinna dokładniej zdefiniować w drodze aktu delegowanego. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 64 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
dokonuje podziału kwot, o których mowa 
w ust. 1, na poszczególne lata według 
państw członkowskich, po odliczeniu 
kwoty, o której mowa w ust. 2, i z 
uwzględnieniem przesunięcia funduszy, o 
którym mowa w art. 14 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012. Przy 
podziale kwot na poszczególne lata 
Komisja uwzględnia: 

4. W załączniku Ia ustala się podział kwot, 
o których mowa w ust. 1, na poszczególne 
lata według państw członkowskich, po 
odliczeniu kwoty, o której mowa w ust. 2, i 
z uwzględnieniem przesunięcia funduszy, o 
którym mowa w art. 14 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012.  

a) obiektywne kryteria związane z celami, 
o których mowa w art. 4; oraz 

 

b) wyniki w przeszłości.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Podział środków finansowych na państwa członkowskie naleŜy ustalić w załączniku do aktu 

prawnego. Niezbędne zmiany w tym załączniku moŜe wprowadzać Komisja w drodze aktów 

delegowanych. 
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Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 64 – ustęp 5 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Poza kwotami, o których mowa w ust. 4, 
akt wykonawczy, o którym mowa w tym 
ustępie, obejmuje takŜe środki pienięŜne 
przekazane EFRROW zgodnie z art. 7 ust. 
2 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
DP/2012. 

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 90, 
dotyczących zmiany załącznika Ia, w 
stosownych przypadkach, w celu objęcia 
nim środków pienięŜnych przekazanych 
EFRROW zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 14 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niezbędne zmiany w załączniku Ia moŜe wprowadzać Komisja w drodze aktów delegowanych. 

Zmiany te dotyczą w szczególności kwot przekazanych między filarami przy zastosowaniu 

zasady ograniczania płatności i elastyczności oraz przeniesienia niewykorzystanych funduszy 

ze środków na ekologizację, które naleŜy przydzielić na środki 

rolnośrodowiskowoklimatyczne. 

 
 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 64 – ustęp 6 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Do celów przydzielania rezerwy na 
wykonanie, o której mowa w art. 20 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
dostępne dochody przeznaczone na 
określony cel zgromadzone zgodnie z art. 
45 rozporządzenia (UE) nr HR/2012 na 
rzecz EFRROW, dodaje się do kwot, o 
których mowa w art. 18 rozporządzenia 
(UE) nr [CSF/2012]. Rozdziela się je 
między państwa członkowskie 
proporcjonalnie do ich udziału w 
całkowitej kwocie wsparcia z EFRROW. 

6. Dostępne dochody przeznaczone na 
określony cel zgromadzone zgodnie z art. 
45 rozporządzenia (UE) nr HR/2012 na 
rzecz EFRROW rozdziela się między 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
ich udziału w całkowitej kwocie wsparcia z 
EFRROW. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Rezerwę na wykonanie, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], naleŜy 

skasować (zob. odpowiednia poprawka w opinii sporządzonej przez Salvatore Caronnę). 

 
 
 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 65 – ustęp 4 – litera a a) (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) 60% środków 
rolnośrodowiskowoklimatycznych, o 
których mowa w art. 29; wkład ten moŜna 
zwiększyć do 90% w przypadku 
programów dotyczących regionów słabiej 
rozwiniętych, regionów najbardziej 
oddalonych oraz mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wiele państw członkowskich korzysta z dostępnej obecnie moŜliwości zwiększenia stopy 

współfinansowania w osi drugiej. Nowe rozporządzenie powinno równieŜ umoŜliwiać 

zwiększenie wsparcia ze strony Wspólnoty na środki rolnośrodowiskowoklimatyczne. 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 65 – ustęp 4 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  4a. W drodze wkład odstępstwa od ust. 3 
stawka wkładu EFFROW wynosi 100% w 
przypadku środków przeniesionych do 
EFRROW na mocy art. 14 rozporządzenia 
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(UE) nr DP/2012 . 

 Fundusze uzyskane w wyniku 
zastosowania art. 14 ust. 1a 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012 
rezerwuje się na środki, o których mowa w 
art. 29.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie naleŜy wymagać współfinansowania w przypadku środków przekazanych dobrowolnie z 

pierwszego i drugiego filara zgodnie z zasadą elastyczności zapisaną w rozporządzeniu w 

sprawie płatności bezpośrednich ani w przypadku przeniesionych do EFFROW 

niewykorzystanych środków na ekologizację , które naleŜy wykorzystać wyłącznie na 

wspieranie środków rolnośrodowiskowoklimatycznych.  

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 65 – ustęp 5 – akapit piąty a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  5a. Kwotę równą co najmniej 30 % 
łącznego wkładu EFRROW w program 
rozwoju obszarów wiejskich rezerwuje się 
na środki określone w art. 29, 30 i 31.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Z myślą o jak najwydajniejszym dostarczaniu dóbr publicznych za pośrednictwem 

ukierunkowanych płatności naleŜy przewidzieć obowiązkowy minimalny odsetek środków 

rolnośrodowiskowoklimatycznych nie tylko w preambule, ale równieŜ w odpowiednim 

artykule. Ze względu na proponowane przeniesienie niewykorzystanych funduszy ze środków 

na ekologizację do środków rolnośrodowiskowoklimatycznych naleŜy nieznacznie zwiększyć 

minimalny odsetek na środki osi drugiej, przewidziany obecnie na 25%. W przepisie tym nie 

naleŜy umieszczać wsparcia dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, gdyŜ 

stanowi ono kompensatę za niekorzystne warunki naturalne, które nie są powiązane z 

Ŝadnymi dodatkowymi wymogami (środowiskowymi).  
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Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 65 – ustęp 6 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  6a. Krajowy wkład w kwalifikowalne 
wydatki publiczne moŜna zastąpić 
wkładami prywatnymi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pomimo zwiększenia stawek finansowania ze środków Wspólnoty przewidzianych w 

rozporządzeniu (UE) nr 1312/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 

2011 r. wiele państw członkowskich utraciło planowane wsparcie z EFFROW z powodu 

rygorystycznych ograniczeń budŜetowych i braku środków na krajowy wkład w wydatki na 

rozwój obszarów wiejskich. Państwa członkowskie powinny zatem mieć moŜliwość 

zastąpienia swojego wkładu finansowego wkładem z funduszy prywatnych (np. środkami z 

fundacji lub wkładem ze strony beneficjentów).  

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 74 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zgodnie z niniejszym tytułem wspólny 
system monitorowania i oceny jest 
opracowywany wspólnie przez Komisję i 
państwa członkowskie oraz jest 
przyjmowany przez Komisję w drodze 
aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 91. 

Zgodnie z niniejszym tytułem wspólny 
system monitorowania i oceny jest 
opracowywany wspólnie przez Komisję i 
państwa członkowskie. Komisja przyjmuje 
akty delegowane dotyczące metod pracy i 
wskaźników, jakie naleŜy stosować w tym 
systemie, zgodnie z art. 90. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dobór właściwych wskaźników ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla monitorowania i oceny 

programów rozwoju obszarów wiejskich, ale równieŜ dla koordynacji z innymi programami 

objętymi wspólnymi ramami strategicznymi oraz dla wspólnego monitorowania wspólnych 
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celów. Jest to decyzja o znaczeniu ogólnym, którą naleŜy przyjąć w drodze aktów 

delegowanych.  

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Załącznik I – wiersz piąty – kolumna trzecia i czwarta 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

70 000 - Na młodego rolnika na mocy art. 
33 ust. 1 lit. a) pkt (i) 
70 000 - Na przedsiębiorstwo na mocy art. 
33 ust. 1 lit. a) pkt (ii) 
15 000 - Na małe gospodarstwo na mocy 
art. 33 ust. 1 lit. a) pkt (iii) 

70 000 – Na młodego rolnika na mocy art. 
20 ust. 1 lit. a) pkt (i) 
70 000 – Na przedsiębiorstwo na mocy art. 
20 ust. 1 lit. a) pkt (ii) 
15 000 – Na małe gospodarstwo na mocy 
art. 20 ust. 1 lit. a) pkt (iii) 
35 000 – Na odchodzącego na emeryturę 
na mocy art. 20 ust. 1 lit. ca) 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obecny system przechodzenia na wcześniejszą emeryturę naleŜy utrzymać, a nie ograniczać 

go do rolników prowadzących drobne gospodarstwa. NaleŜy go jednak dostosować do 

wyŜszego wieku przechodzenia na emeryturę i przekształcić w system płatności 

zryczałtowanych, ograniczonych do maksimum 35 000 EUR (co odpowiada połowie obecnej 

maksymalnej kwoty i połowie maksymalnej kwoty przyznawanej młodym rolnikom na 

rozpoczęcie działalności). 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Załącznik I a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję 

 

 
Poprawka 

ZAŁĄCZNIK Ia 
 

Krajowe koperty finansowe, o których mowa w art. 64 
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(mln EUR)  
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belgia 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 

Bułgaria 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 

Republika 
Czeska 

432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 

Dania 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 

Niemcy 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 

Estonia 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 

Irlandia 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 

Grecja 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 

Hiszpania 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 

Francja 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 

Włochy 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 

Cypr 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 

Łotwa 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 

Litwa 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 

Luksemburg 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 

Węgry 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 

Malta 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 

Niderlandy 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 

Austria 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 

Polska 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 

Portugalia 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 

Rumunia 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 

Słowenia 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 

Słowacja 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 

Finlandia 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 

Szwecja 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 

Zjednoczone 
Królestwo 

362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 

Or. en 

 

Uzasadnienie 

O podziale środków między państwa członkowskie nie powinno się decydować w akcie 

wykonawczym, ale w akcie ustawodawczym (zob. poprawki do art. 64). Klucz dystrybucji 

zastosowany w okresie 2007-2013 jest podstawą do określenia podziału zasobów finansowych 

między państwa członkowskie. Odpowiednie kwoty dostosowano do łącznych funduszy na 

rozwój obszarów wiejskich proponowanych we wniosku Komisji w sprawie przyszłych 

wieloletnich ram finansowych.  
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Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Załącznik II – nagłówek 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kryteria biofizyczne na potrzeby 
wytyczania obszarów z ograniczeniami 
naturalnymi 

Orientacyjne kryteria biofizyczne na 
potrzeby wytyczania obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi 

Or. en 

Uzasadnienie 

Komisja powinna przedłoŜyć odrębny wniosek ustawodawczy w sprawie obowiązkowych 

kryteriów biofizycznych do wytyczania obszarów o znacznych ograniczeniach naturalnych, 

gdy tylko dostępne będą wszystkie dane niezbędne do oceny skutków tego rodzaju kryteriów i 

odpowiednich wartości progowych. Do tego czasu kryteria ustalone w tym załączniku są 

kryteriami orientacyjnymi. 
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UZASADNIENIE 

 
Europa funkcjonuje w swoistym kontekście społecznym, gospodarczym, finansowym i 
środowiskowym, który wymaga podjęcia działań politycznych na wszystkich poziomach. 
Dotyczy to m.in. rolnictwa i środowiska wiejskiego, gdzie wspólna polityka musi zostać 
poddana procesowi odwaŜnych zmian, by móc stawić czoła obecnym i przyszłym 
wyzwaniom. 
 
Europejscy rolnicy muszą nadal mieć środki pozwalające im na zapewnienie obywatelom 
niezbędnego samozaopatrzenia w wystarczającą ilość Ŝywności i produktów odpowiedniej 
jakości i po przystępnej cenie. 
 
Oznacza to konieczność pogodzenia działalności rolniczej ze zrównowaŜoną produkcją oraz 
nakreślenie wizji przyszłości rolnictwa europejskiego, w której konkurencyjność musi iść w 
parze ze zrównowaŜonym rozwojem, zaś zrównowaŜony rozwój nie sprowadza się jedynie do 
kwestii środowiska naturalnego, lecz wiąŜe się takŜe z opłacalnością rolnictwa w 
perspektywie długoterminowej zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. 
Przejście do rolnictwa bardziej przyjaznego dla środowiska naturalnego w Europie jest tym 
samym nieodzownym warunkiem dla jego zdolności do przetrwania.  
 
Rolnictwo europejskie musi pozostać konkurencyjne wobec głównych partnerów handlowych 
Unii, którzy otrzymują wysokie subwencje i/lub podlegają mniej rygorystycznym normom 
produkcji. 
 
Sektor rolnictwa moŜe i powinien wnosić istotny wkład w realizację nowej strategii „Europa 
2020” w obszarze przeciwdziałania zmianie klimatu, innowacji i tworzenia miejsc pracy, 
dlatego teŜ szczególną uwagę naleŜy poświęcić obszarom wiejskim, w szczególności 
obszarom o najmniej korzystnych warunkach gospodarowania, dąŜąc do ich oŜywienia pod 
względem społecznym i gospodarczym w oparciu o zasadę zrównowaŜonego rozwoju. 
 
Nowa polityka dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Europie powinna opierać się na 
podejściu bazującym na trzech elementach: zasadności, sprawiedliwości i efektywności, tj. 
przydzielaniu środków na cele uznane za korzystne dla strony dokonującej płatności i 
społeczeństwa, dokonywaniu podziału środków między rolników, regiony i państwa 
członkowskie w moŜliwie najsprawiedliwszy sposób oraz jak najlepszym wykorzystywaniu 
środków z myślą o osiągnięciu poŜądanych wyników. 
 
Mając na uwadze duŜe zróŜnicowanie rolnictwa europejskiego, które naleŜy zachować oraz 
konieczność utrzymania wspólnych ram prawnych w celu wdraŜania polityki rolnej i rozwoju 
obszarów wiejskich, niezbędne jest, aby zasada pomocniczości odzwierciedlała odpowiednią 
równowagę pomiędzy tymi dwoma aspektami. Ponadto konieczne jest maksymalne 
uproszenie wszystkich przepisów bez uszczerbku dla wymogów w odniesieniu do 
wykorzystania środków publicznych.  
 
W ubiegłym roku podczas rozpatrywania sprawozdań Lyon i Dess Parlament Europejski 
zatwierdził większością głosów pakiet ogólnych wytycznych politycznych, które zostały 
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dokładnie przeanalizowane. 
 
Teraz w związku z przedstawieniem przez Komisję Europejską wniosków legislacyjnych, to 
Parlament Europejski powinien zająć stanowisko w kwestii podstawowych środków i 
instrumentów politycznych umoŜliwiających realizację ustanowionych celów, w tym 
przypadku w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW), czyniąc to w sposób komplementarny i w powiązaniu z I filarem 
wspólnej polityki rolnej.  
 
W związku z tym sprawozdawca proponuje wyjaśnić i doprecyzować cele i priorytety w 
zakresie zasobów ludzkich, lasów, innowacji – ze szczególnym naciskiem na 
konkurencyjność obszarów wiejskich i przedsiębiorstw rolnych – dobrostanu zwierząt, 
zanieczyszczeń gazowych i kwestii dwutlenku węgla. 
 
Młodzi rolnicy 
Sprawozdawca podziela zdanie, Ŝe dynamika działalności rolniczej wpływa istotnie na rozwój 
obszarów wiejskich i Ŝe z tego powodu naleŜy zwrócić specjalną uwagę na odmłodzenie 
przedsiębiorczości wiejskiej, bądź to przez wymianę pokoleń bądź w wyniku pojawienia się 
nowych podmiotów gospodarczych. 
 
Dlatego teŜ, aby ułatwić i uatrakcyjnić podejmowanie działalności przez młodych rolników 
oraz w uzupełnieniu do środków zaproponowanych w sprawozdaniu dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich, sprawozdawca proponuje stworzenie 
zachęt do przezwycięŜenia największej – zdaniem sprawozdawcy – trudności związanej z 
podejmowaniem działalności przez młodych ludzi, a mianowicie dostępu do ziemi, poprzez 
przewidzenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów kredytów wraz z odsetkami lub 
gwarancji bankowych na dzierŜawę gruntów.  
 
Przekazanie działalności 
Sprawozdawca uwaŜa, Ŝe procedury dotyczące przekazywania działalności powinny być 
zdecydowanie prostsze i mniej kosztowne niŜ to miało miejsce do tej pory. Jego propozycja 
obejmuje wprowadzenie jednorazowej płatności w wysokości nieprzekraczającej 50% 
dodatku na zagospodarowanie dla młodych rolników oferowanej rolnikom powyŜej 65 roku 
Ŝycia, którzy przekaŜą swoje gospodarstwo rolne i związane z tym uprawnienia do płatności 
innym rolnikom. 
 
Restrukturyzacja gospodarstw rolnych 
W celu pobudzenia i ułatwienia restrukturyzacji gospodarstw rolnych, wymiany pokoleń i 
podejmowania działalności przez nowych rolników sprawozdawca proponuje równieŜ 
udoskonalenie zaproponowanego przez Komisję mechanizmu poprzez przekształcenie rocznej 
płatności do 2020  r. równej 120 % kwoty odpowiadającej maksymalnej kwocie wsparcia 
przyznanej rolnikom, którzy przystąpili do statutu drobnego rolnika ustanowionego w 
rozporządzeniu w sprawie płatności bezpośrednich, w płatność jednorazową, co zwiększy 
efekt zachęty i ograniczy biurokrację. 
 
Inwestycje 
Sprawozdawca uwaŜa, Ŝe naleŜy zwiększyć zakres działań uznawanych za kwalifikowane do 
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celów inwestycji w gospodarstwa, działalność rolniczą i pozarolniczą oraz inną 
infrastrukturę./  
 
PowyŜsza propozycja powinna w szczególności objąć inwestycje modernizacyjne konieczne z 
uwagi na nowe wymogi sanitarne oraz inwestycje w celu promowania efektywności 
energetycznej lub zmniejszania ograniczeń o charakterze rolno-klimatycznym lub 
przeciwdziałania im, jak np. w przypadku nowych systemów nawadniania lub modernizacji 
istniejących systemów w celu zapewnienia bardziej racjonalnego zuŜycia wody bądź energii, 
z zastrzeŜeniem, Ŝe wszystkie te inwestycje będą generowały zatrudnienie i przyczynią się do 
zatrzymania ludności na obszarach wiejskich. 
 
Środki rolno-środowiskowe 
W odniesieniu do środków rolno-środowiskowych sprawozdawca uwaŜa, Ŝe powinny być one 
finansowane z obowiązkowego minimalnego przydziału środków budŜetowych w wysokości 
30%, który powinien objąć równieŜ rolnictwo ekologiczne i płatności z tytułu sieci Natura 
2000 i ramowej dyrektywy wodnej.  
 
Sprawozdawca wprowadza zasadę, Ŝe wszystkie środki rolno-środowiskowe wprowadzane w 
ramach programów rozwoju obszarów wiejskich przygotowywanych przez państwa 
członkowskie muszą wykraczać pod względem wartości dodanej dla środowiska naturalnego 
poza element „ekologizacji” przewidziany w pierwszym filarze lub poza środki wchodzące w 
zakres płatności na rzecz praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska w ramach 
płatności bezpośrednich, co zapewni komplementarność między dwoma filarami wspólnej 
polityki rolnej.  
 
Lasy  
Sprawozdawca proponuje poszerzenie grupy podmiotów korzystających z wsparcia 
związanego z lasami i ujęcia w niej podmiotów zarządzających lasami wspólnotowymi, które 
nie posiadają statusu własności publicznej lub prywatnej. Ponadto proponuje wydłuŜenie 
wsparcia przewidzianego na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych z 10 do 15 lat i 
wydłuŜenie wsparcia na zakładanie systemów rolno-leśnych z trzech do pięciu lat.  
 
Obszary ze znacznymi ograniczeniami naturalnymi 
W odniesieniu do wytyczenia „obszarów, innych niŜ obszary górskie, charakteryzujących się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi” sprawozdawca proponuje inne podejście niŜ 
Komisja, biorąc pod uwagę fakt, Ŝe do dnia opracowania niniejszego sprawozdania 
niemoŜliwe było uzyskanie danych pozwalających na ocenę praktycznych konsekwencji 
wynikających ze stosowania kryteriów zaproponowanych przez Komisję.  
 
W związku z powyŜszym sprawozdawca proponuje, aby państwa członkowskie wytyczały 
stosowne obszary w oparciu o kryteria określające znaczne ograniczenia naturalne, zgodne z 
zaleceniami Trybunału Obrachunkowego i zobowiązaniami podjętymi przez UE w ramach 
Światowej Organizacji Handlu. Do tego celu moŜna wykorzystać wykaz referencyjnych 
kryteriów biofizycznych zamieszczony w Załączniku II.   
 
Zarządzanie ryzykiem 
W kwestii systemu zarządzania ryzykiem sprawozdawca zaleca rozszerzenie stosowania 
mechanizmu ubezpieczeń i innych instrumentów systemu i wprowadza moŜliwość 
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wyjątkowego wykorzystania lokalnych, regionalnych lub krajowych wskaźników 
klimatycznych i biologicznych w celu oszacowania strat, które nie mogłyby zostać 
potwierdzone na poziomie gospodarstwa rolnego. Susza jako niekorzystne zjawisko 
klimatyczne zostaje uznana za kwalifikowalną do wsparcia udzielanego w ramach funduszy 
wspólnego inwestowania dotyczących incydentów środowiskowych. Fundusze wspólnego 
inwestowania mogą być wykorzystywane w celu wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych spowodowanych wystąpieniem nie tylko choroby 
zwierząt, lecz takŜe choroby pszczół. 
 
Stawki współfinansowania 
Jeśli chodzi o stawki wkładu EFRROW w finansowanie środków rolno-środowiskowych, 
sprawozdawca proponuje ich zmianę z 50% i 85%, proponowanych przez Komisję, na 60% i 
90%, odpowiednio dla większości regionów i regionów słabiej rozwiniętych, regionów 
najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego. 
 
Sprawozdawca proponuje przesunięcie do drugiego filaru niewykorzystanych środków na 
element „ekologizacji” w ramach płatności bezpośrednich w celu sfinansowania środków 
rolno-środowiskowych, bez dodatkowego współfinansowania krajowego. Ponadto proponuje 
równieŜ, aby środki, które państwa członkowskie mogą przesunąć z I do II filaru zgodnie z 
art. 14 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich były 
zwolnione z współfinansowania krajowego. 
Sprawozdawca wprowadza takŜe moŜliwość współfinansowania krajowego pokrytego w 
całości ze środków prywatnych. 
 
Krajowe pule środków 
Wreszcie, wobec braku propozycji ze strony Komisji dotyczącej wysokości podziału środków 
na rozwój obszarów wiejskich między państwa członkowskie w okresie 2014-2020 
sprawozdawca, wypełniając tę lukę, przedstawia propozycję przygotowaną w oparciu o 
propozycję Komisji dotyczącą budŜetu dla wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 i 
tym klucz podziału uŜyty w poprzednim okresie programowania, jako Ŝe nie stwierdził 
istotnej zmiany tych załoŜeń.  
 
Niniejsze sprawozdanie powstało w oparciu o ogólną pulę finansową dla wspólnej polityki 
rolnej zaproponowaną przez Komisję w ramach przyszłych wieloletnich ram finansowych. 
Wprowadzenie istotnych zmian do przedmiotowego wniosku będzie oznaczało konieczność 
przeglądu treści niniejszego sprawozdania.  
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Objaśnienie uŜywanych znaków 

 * Procedura konsultacji  
 *** Procedura zgody 
 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 
 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 
 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 
(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.) 
 

 
 
 
 

Poprawki do projektu aktu 

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla słuŜb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych słuŜb technicznych. 
 
W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 

drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...]. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej; 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0628), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0341/2011), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
25 kwietnia 2012 r.1, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z dnia 8 marca 2012 r.2, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 maja 2012 r.3, 

– uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji 
Rozwoju Regionalnego, Komisji Kontroli BudŜetowej, Komisji Rozwoju oraz Komisji 
BudŜetowej (A7-0000/2012), 

1. przyjmuje poniŜsze stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca uwagę, Ŝe określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi dla 
władzy ustawodawczej jedynie wskazówkę i nie moŜe zostać uznana za ostateczną do 
momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020. 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a takŜe parlamentom narodowym. 

                                                 
1  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
2  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
3  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 3 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Aby uzupełnić lub zmienić niektóre, 
inne niŜ istotne, elementy niniejszego 
rozporządzenia, Komisji powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
dotyczących akredytacji agencji 
płatniczych oraz organów koordynujących, 
określenia zakresu systemu doradztwa 
rolniczego, środków finansowanych z 
budŜetu Unii w ramach interwencji 
publicznej, zmniejszeń oraz zawieszeń 
zwrotów naleŜności na rzecz państw 
członkowskich, kompensacji pomiędzy 
wydatkami i przychodami w ramach 
funduszy, odzyskiwania długów, kar 
nakładanych na beneficjentów w 
przypadku gdy nie spełniają oni warunków 
kwalifikujących, przepisów dotyczących 
zabezpieczeń, przepisów dotyczących 
funkcjonowania zintegrowanego systemu 
zarządzania i kontroli, środków 
wyłączonych z kontroli transakcji, kar 
stosowanych w ramach zasady wzajemnej 
zgodności, przepisów dotyczących 
utrzymywania trwałych uŜytków 
zielonych, przepisów dotyczących terminu 
operacyjnego oraz kursu walutowego 
stosowanego przez państwa nie naleŜące 
do strefy euro oraz treści wspólnych ram 
oceniania środków przyjętych w ramach 
WPR. Szczególnie istotne jest, aby 
Komisja przeprowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas prac 
przygotowawczych, w tym równieŜ 
konsultacje z ekspertami. W trakcie 
przygotowania i opracowania aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne i odpowiednie przekazywanie 
na czas właściwych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

(3) Aby uzupełnić lub zmienić niektóre, 
inne niŜ istotne, elementy niniejszego 
rozporządzenia, Komisji powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
dotyczących akredytacji agencji 
płatniczych oraz organów koordynujących, 
określenia zakresu systemu doradztwa 
rolniczego, środków finansowanych z 
budŜetu Unii w ramach interwencji 
publicznej, zmniejszeń oraz zawieszeń 
zwrotów naleŜności na rzecz państw 
członkowskich, kompensacji pomiędzy 
wydatkami i przychodami w ramach 
funduszy, odzyskiwania długów, kar 
administracyjnych nakładanych na 
beneficjentów w przypadku gdy nie 
spełniają oni warunków kwalifikujących, 
przepisów dotyczących zabezpieczeń, 
przepisów dotyczących funkcjonowania 
zintegrowanego systemu zarządzania i 
kontroli, środków wyłączonych z kontroli 
transakcji, kar stosowanych w ramach 
zasady wzajemnej zgodności, przepisów 
dotyczących utrzymywania trwałych 
uŜytków zielonych i pastwisk, przepisów 
dotyczących terminu operacyjnego oraz 
kursu walutowego stosowanego przez 
państwa nie naleŜące do strefy euro oraz 
treści wspólnych ram oceniania środków 
przyjętych w ramach WPR. W trakcie 
przygotowania i opracowania aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne i odpowiednie przekazywanie 
na czas właściwych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
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 (Te dwie poprawki, w których zastępuje 

się termin „kara” terminem „kara 

administracyjna” i termin „trwałe uŜytki 

zielone” terminem „trwałe uŜytki zielone i 

pastwiska”, mają zastosowanie w całym 

tekście; przyjęcie ich będzie wymagało 

wprowadzenia odpowiednich zmian w 

całym dokumencie.) 

Or. en 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 5 a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Niniejsze rozporządzenie powinno w 

stosownych przypadkach przewidywać 

wyłączenia w przypadku siły wyŜszej i 

wyjątkowych okoliczności. W związku z 

rozporządzeniami dotyczącymi rolnictwa 

wykładni pojęcia siły wyŜszej naleŜy 

dokonywać w świetle orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości. 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 37 a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (37a) Oprócz rozporządzenia (WE, 

Euratom) nr 2988/95 bardziej szczegółowe 

przepisy naleŜy ustanowić w niniejszym 

rozporządzeniu dotyczącym 

nieprawidłowości w zakresie wspólnej 

polityki rolnej. Beneficjenta, który 

otrzyma pomoc bez spełnienia kryteriów 

kwalifikowalności czy zobowiązań 

dotyczących przyznania tej pomocy, naleŜy 

uznać za bezprawnie uzyskującego 
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korzyść. Korzyści takie naleŜy cofnąć 

zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE, 

Euratom) nr 2988/95. Aby zniechęcić 

beneficjentów do nieprzestrzegania 

wymogów, kary administracyjne w 

rozumieniu art. 5 rozporządzenia (WE, 

Euratom) nr 2988/95 naleŜy stosować w 

formie zmniejszenia pomocy lub 

wykluczenia z jej otrzymywania, w 

szczególności w sytuacjach obejmujących 

nieprawidłowości dokonane celowo lub 

będące skutkiem zaniedbania. Te kary 

administracyjne mogą wpływać na pomoc, 

w przypadku której warunki 

kwalifikowalności zostały spełnione lub 

zobowiązania dopełnione. Jednak waŜne 

jest, aby w razie nieprawidłowości 

związanych z tytułem III rozdziału 2 

rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 

(Płatności bezpośrednie) suma wszystkich 

wycofań i zmniejszeń pomocy nie 

przekraczała kwoty, o której mowa we 

wspomnianym rozdziale. 

Or. en 

Uzasadnienie 

NaleŜy wyjaśnić związek między rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2988/95 i art. 65 

omawianego rozporządzenia. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 53 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(53) Państwa członkowskie muszą w pełni 
wdroŜyć wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania, tak by moŜna je było 
stosować na poziomie gospodarstw oraz 
zagwarantować równe traktowanie 
rolników.  

(53) Państwa członkowskie muszą w pełni 
wdroŜyć wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania, tak by moŜna je było 
stosować na poziomie gospodarstw oraz 
zagwarantować równe traktowanie 
rolników. Komisja powinna wydać 

wytyczne w sprawie wykładni przepisów 

dotyczących identyfikacji i rejestracji 
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zwierząt dla celów wzajemnej zgodności, 

które to wytyczne powinny w razie 

potrzeby zapewniać elastyczność na 

poziomie gospodarstw, aby osiągnąć 

niezbędną równowagę między 

zachowaniem ducha przepisów a 

stosowaniem proporcjonalnych kar 

administracyjnych jedynie w przypadku 

niezgodności dającej się bezpośrednio i 

jednoznacznie przypisać do danych 

beneficjentów, w szczególności w 

odniesieniu do powtarzających się awarii 

wykorzystywanej technologii. 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 54 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(54) W przypadku dyrektywy 2000/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2000 r. ustanawiającej 

ramy wspólnotowego działania w 

dziedzinie polityki wodnej, przepisy 

dotyczące stosowania zasady wzajemnej 

zgodności będą w pełni obowiązywać 

dopiero wówczas, gdy wszystkie państwa 

członkowskie wdroŜą je w pełni, w 

szczególności w zakresie jasnych 

wymogów obowiązujących rolników. 

Zgodnie z dyrektywą, wspomniane 

wymogi na szczeblu gospodarstw będą 

stosowane najpóźniej od dnia 1stycznia 

2013 r. 

skreślony 

Or. it 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 55 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(55) W przypadku dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 

21 października 2009 r. ustanawiającej 

ramy wspólnotowego działania na rzecz 

zrównowaŜonego stosowania pestycydów, 

przepisy dotyczące stosowania zasady 

wzajemnej zgodności będą w pełni 

obowiązywać dopiero wówczas, gdy 

wszystkie państwa członkowskie wdroŜą je 

w pełni, w szczególności w zakresie 

jasnych wymogów obowiązujących 

rolników. Zgodnie z dyrektywą, 

wspomniane wymogi na poziomie 

gospodarstw będą stosowane stopniowo i 

zgodnie z harmonogramem, a przede 

wszystkim ogólne przepisy dotyczące 

integrowanej ochrony roślin będą 

stosowane najpóźniej od dnia 1 stycznia 

2014 r. 

skreślony 

Or. it 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. O ile niniejsze rozporządzenie nie 

stanowi inaczej, definicje terminów 
„rolnik”, „działalność rolnicza”, „obszar 
rolniczy”, „gospodarstwo rolne” 
ustanowione w art. 4 rozporządzenia (UE) 
nr xxx/xxx [DP] stosuje się do celów 
niniejszego rozporządzenia. 

1. Definicje terminów „rolnik”, 
„działalność rolnicza” i „obszar rolniczy” 
ustanowione w art. 4 rozporządzenia (UE) 
nr xxx/xxx [DP] stosuje się do celów 
niniejszego rozporządzenia. 

Or. it 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Definicję terminu „gospodarstwo” 

ustanowioną w art. 4 rozporządzenia (UE) 

xxx/xxx [DP] stosuje się do celów 

niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem 

celu tytułu VI, jak przewidziano w art. 91 

ust. 3. 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Do celów niniejszego rozporządzenia 

„sektorowe prawodawstwo rolne” oznacza 

kaŜdy obowiązujący akt przyjęty na 

podstawie art. 43 Traktatu w ramach 

wspólnej polityki rolnej, jak równieŜ – w 

stosownych przypadkach – wszelkie akty 

delegowane lub wykonawcze przyjęte na 

podstawie tych aktów. 

Or. en 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Pojęcie „siły wyŜszej” oraz 
nadzwyczajnych okoliczności, uŜywane w 

2. Pojęcie „siły wyŜszej” oraz 
nadzwyczajnych okoliczności, uŜywane w 
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niniejszym rozporządzeniu w związku z 
rozporządzeniem (UE) nr xxx/xxx [DP], 
rozporządzeniem (UE) xxx/xxx [sCMO] 
oraz rozporządzeniem (UE) xxx/xxx [RD] 
moŜe mieć zastosowanie w szczególności 
w przypadku: 

niniejszym rozporządzeniu w związku z 
rozporządzeniem (UE) nr xxx/xxx [DP], 
rozporządzeniem (UE) xxx/xxx [sCMO] 
oraz rozporządzeniem (UE) xxx/xxx [RD] 
moŜe mieć zastosowanie na przykład w 
przypadku: 

Or. it 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ea) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) choroby roślin dotykającej całości lub 

części obszaru uprawnego naleŜącego do 

danego beneficjenta;  

Or. it 

Uzasadnienie 

Mimo iŜ proponuje się rodzaj otwartego wykazu, do oceny indywidualnie dla kaŜdego 

przypadku, nie ma Ŝadnego odniesienia do takiej moŜliwości, pomimo Ŝe występuje ona 

niestety zbyt powtarzalnie w gospodarstwie rolnym. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EFRG i EFRROW, w zakresie, w jakim ich 
to dotyczy, mogą finansować bezpośrednio 
z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu, 
środki: przygotowawcze, monitorowania, 
wspierania administracyjnego i 
technicznego, oceny, audytu i kontroli 
niezbędne do realizacji wspólnej polityki 
rolnej. 

Nie dotyczy wersji polskiej. 



 

PR\894822PL.doc 13/62 PE483.834v01-00 

 PL 

Or. it 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Agencje płatnicze to słuŜby lub organy 
państw członkowskich odpowiedzialne za 
zarządzanie wydatkami, o których mowa w 
art. 4 ust. 1 oraz art. 5 oraz za ich kontrolę. 

1. Agencje płatnicze to słuŜby lub organy 
państw członkowskich odpowiedzialne za 
wspólne zarządzanie wszystkimi 

wydatkami, o których mowa w art. 4 ust. 1 
oraz art. 5 oraz za ich wspólną kontrolę. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Agencja płatnicza, jeśli jest akredytowana, musi zajmować się zarządzaniem oboma filarami. 

Obecny system zarządzania nie przyczynił się do zwiększenia skuteczności systemu 

wypłacania pomocy. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) poświadczenie wiarygodności dotyczące 
zarządzania w odniesieniu do 
kompletności, rzetelności i prawdziwości 
sprawozdań rocznych, prawidłowości 
funkcjonowania systemów kontroli 
wewnętrznej, a takŜe legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących ich 
podstawę oraz przestrzegania zasady 
naleŜytego zarządzania finansami; 

b) poświadczenie wiarygodności dotyczące 
zarządzania w odniesieniu do 
kompletności, rzetelności i prawdziwości 
sprawozdań rocznych, prawidłowości 
funkcjonowania systemów kontroli 
wewnętrznej, opartych na wymiernych 

kryteriach efektywności, a takŜe legalności 
i prawidłowości transakcji stanowiących 
ich podstawę oraz przestrzegania zasady 
naleŜytego zarządzania finansami; 

Or. it 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit drugi – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy akredytowano więcej 
niŜ jedną agencję płatniczą, państwo 
członkowskie wyznacza organ, zwany 
dalej „organem koordynującym”, któremu 
przydziela następujące zadania: 

W przypadku gdy na mocy porządku 

konstytucyjnego danego państwa 

członkowskiego akredytowano więcej niŜ 
jedną agencję płatniczą, państwo 
członkowskie wyznacza organ, zwany 
dalej „organem koordynującym”, któremu 
przydziela następujące zadania: 

Or. it 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera ca) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) obowiązków agencji płatniczych w 

odniesieniu do interwencji publicznej, jak 

równieŜ charakteru ich zobowiązań w 

dziedzinie zarządzania i kontroli;  

Or. it 

Uzasadnienie 

Obowiązki agencji płatniczych i charakter ich zobowiązań powinny być określane za pomocą 

aktów delegowanych, a nie wykonawczych.  

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) obowiązków agencji płatniczych w 

odniesieniu do interwencji publicznej, jak 

skreślona 
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równieŜ zakresu ich zobowiązań w 

dziedzinie zarządzania i kontroli; 

Or. it 

Uzasadnienie 

Obowiązki agencji płatniczych i charakter ich zobowiązań powinny być określane za pomocą 

aktów delegowanych, a nie wykonawczych. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 

wiarygodności dotyczącego zarządzania w 

zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących ich 
podstawę jak równieŜ przestrzegania 

zasady naleŜytego zarządzania finansami. 

1. Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wybrany w 

drodze publicznej procedury przetargowej 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia sporządzoną zgodnie z 

przyjętymi w skali międzynarodowej 

standardami kontroli opinię na temat 
kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania 
wprowadzonych systemów kontroli, jak 

równieŜ legalności i prawidłowości 
transakcji stanowiących ich podstawę. 
Opinia ta określa między innymi, czy 

badanie podaje w wątpliwość twierdzenia 

zawarte w poświadczeniu wiarygodności 

dotyczącym zarządzania, o którym mowa 

w art. 7 ust. 3 lit. b).  

Or. en 

 



 

PE483.834v01-00 16/62 PR\894822PL.doc 

PL 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja – w drodze aktów 

wykonawczych – ustanawia przepisy 

dotyczące statusu jednostek 
certyfikujących, szczególnych zadań – w 
tym kontroli, które mają one obowiązek 
przeprowadzać, jak równieŜ świadectw i 
sprawozdań oraz odpowiednich 
dokumentów towarzyszących, 
sporządzanych przez przedmiotowe 
jednostki. Przedmiotowe akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 112 

ust. 3. 

2. Komisji powierza się uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 111 regulujących przyjmowanie 

przepisów dotyczących statusu jednostek 
certyfikujących, szczególnych zadań – w 
tym kontroli, które mają one obowiązek 
przeprowadzać, jak równieŜ świadectw i 
sprawozdań oraz odpowiednich 
dokumentów towarzyszących, 
sporządzanych przez przedmiotowe 
jednostki. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0209/2011 z 

dnia 25.5.2011 r.) w ramach procesu dostosowywania do Traktatu z Lizbony. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
system doradztwa dla beneficjentów w 
zakresie zarządzania gruntami i 
gospodarstwem (zwany dalej „systemem 
doradztwa rolniczego”), prowadzony przez 
jeden lub większą liczbę wyznaczonych 
organów. Wyznaczone organy mogą być 
zarówno publiczne, jak i prywatne. 

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
system doradztwa dla beneficjentów w 
zakresie zarządzania gruntami i 
gospodarstwem (zwany dalej „systemem 
doradztwa rolniczego”), prowadzony przez 
jeden lub większą liczbę wybranych 
organów. Wybrane organy mogą być 
zarówno publiczne, jak i prywatne. 

Or. it 
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Uzasadnienie 

Działalność doradczą mogą prowadzić takŜe organy prywatne, które na zasadzie 

pomocniczości horyzontalnej wraz z administracją publiczną zajmują się czynnościami 

związanymi ze świadczeniem  pomocy w ramach WPR. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wymogi lub działania związane z 

łagodzeniem zmiany klimatu oraz 

odnośnymi działaniami dostosowawczymi, 

róŜnorodnością biologiczną, ochroną wód, 

zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin, oraz 

innowacjami, przynajmniej w zakresie 

określonym w załączniku I do niniejszego 

rozporządzenia; 

skreślona 

Or. it 

Uzasadnienie 

Ten element powinien być do wyboru. Zostaje w związku z tym przeniesiony do ust. 3. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera ca) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) zrównowaŜony rozwój działalności 

gospodarczej gospodarstw rolnych 

zgodnie z wszystkimi proponowanymi w 

programach rozwoju obszarów wiejskich 

środkami, takimi jak modernizacja 

gospodarstwa, dąŜenie do 

konkurencyjności, integracja sektorowa, 

innowacyjność i ukierunkowanie na 

rynek; 

Or. it 
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Uzasadnienie 

NaleŜy poszerzyć działalność doradczą, która jest niezbędna do realizacji celów WPR, 

zwłaszcza tych, które są proponowane w terenie w ramach programów rozwoju obszarów 

wiejskich. Rozwój doradztwa naleŜy włączyć w rozszerzanie tzw. gospodarki opartej na 

wiedzy (badania – doradztwo – szkolenie – rynek), ale przede wszystkim musi ono wyjść poza 

dotychczasową koncepcję ścisłego powiązania z warunkowością i środkami obowiązkowymi, 

aby wspierać bardziej ambitne i innowacyjne cele WPR. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zrównowaŜony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw rolnych, 
określony przez państwa członkowskie 
oraz przynajmniej małych gospodarstw 
rolnych uczestniczących w systemie dla 
drobnych producentów rolnych, o którym 
mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx[DP]. 

d) zrównowaŜony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych, 
określony przez państwa członkowskie 
oraz przede wszystkim małych 
gospodarstw rolnych uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP]. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Ten element powinien być do wyboru. Zostaje w związku z tym przeniesiony do ust. 3. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zrównowaŜony rozwój działalności 

gospodarczej gospodarstw rolnych innych 

niŜ gospodarstwa, o których mowa w ust. 

2 lit. d); 

skreślona 

Or. it 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera ba) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) co najmniej wymogi lub działania 

związane z łagodzeniem zmiany klimatu 

oraz odnośnymi działaniami 

dostosowawczymi, z róŜnorodnością 

biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem 

chorób zwierząt i roślin oraz 

innowacyjnością, w zakresie określonym 

w załączniku I do niniejszego 

rozporządzenia; 

Or. it 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie gwarantują, Ŝe 
doradcy systemu doradztwa rolniczego są 
odpowiednio wykwalifikowani i odbywają 

regularne szkolenia. 

1. Państwa członkowskie gwarantują, Ŝe 
doradcy systemu doradztwa rolniczego są 
odpowiednio wykwalifikowani, a ich 

wiedza fachowa jest regularnie 
uaktualniana. 

Or. it 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Właściwy organ krajowy przekazuje 
beneficjentom, w stosownych przypadkach 
przy pomocy środków elektronicznych, 
odpowiedni wykaz wyznaczonych 

3. Właściwy organ krajowy przekazuje 
potencjalnym beneficjentom, w 
stosownych przypadkach przy pomocy 
środków elektronicznych, odpowiedni 
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organów. wykaz wybranych organów.  

Or. it 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu zagwarantowania prawidłowego 
działania systemu doradztwa rolniczego, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących przepisów mających na celu 
zapewnienie jego całkowitej gotowości 
operacyjnej. Wspomniane przepisy mogą 
odnosić się między innymi do kryteriów 
jego dostępności dla rolników. 

1. W celu zagwarantowania prawidłowego 
działania systemu doradztwa rolniczego 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących przepisów mających na celu 
zapewnienie jego całkowitej gotowości 
operacyjnej. Poprawka merytoryczna nie 
dotyczy wersji polskiej 

Or. it 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja moŜe przyjąć – w drodze aktów 

wykonawczych – przepisy dotyczące 

jednolitego wdroŜenia systemu doradztwa 

rolniczego. Przedmiotowe akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 112 ust. 3. 

skreślony 

Or. it 

Uzasadnienie 

Zakres stosowania jest zbyt szeroki i istnieje ryzyko pomylenia z aktami delegowanymi 
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przewidzianymi w art. 8 ust. 1. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EFRG nie pokrywa wydatków związanych 
z kosztami administracyjnymi i kosztami 
zatrudnienia, poniesionych przez państwa 
członkowskie i przez beneficjentów 
ubiegających się o środki z EFRG. 

EFRG nie moŜe pokrywać wydatków 
związanych z kosztami administracyjnymi 
i kosztami zatrudnienia, poniesionych 
przez państwa członkowskie i przez 
beneficjentów ubiegających się o środki z 
EFRG. 

Or. it 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Środki finansowane na podstawie art. 6 
lit. c) mają na celu: dostarczenie Komisji 
sposobów zarządzania unijnymi rynkami 
rolnymi w kontekście globalnym; 
zapewnienie monitorowania 
agroekonomicznego gruntów rolnych oraz 
stanu upraw, aby umoŜliwić dokonywanie 
szacunków, w szczególności w odniesieniu 
do plonów i produkcji rolnej; umoŜliwienie 
dostępu do takich szacunków w kontekście 
międzynarodowym, na przykład w ramach 
projektów róŜnych organizacji w ramach 
Narodów Zjednoczonych lub innych 
agencji międzynarodowych; przyczynienie 
się do przejrzystości rynków światowych 
oraz zapewnienie monitorowania 
technologicznego systemu 
agrometeorologicznego. 

1. Środki finansowane na podstawie art. 6 
lit. c) mają na celu: dostarczenie Komisji 
sposobów zarządzania unijnymi rynkami 
rolnymi w kontekście globalnym; 
zapewnienie monitorowania 
agroekonomicznego gruntów rolnych oraz 
stanu upraw, aby umoŜliwić dokonywanie 
szacunków, w szczególności w odniesieniu 
do plonów i produkcji rolnej; umoŜliwienie 
dostępu do takich szacunków w kontekście 
międzynarodowym, na przykład w ramach 
projektów róŜnych organizacji w ramach 
Narodów Zjednoczonych lub innych 
agencji międzynarodowych; przyczynienie 
się do przejrzystości rynków światowych 
oraz zapewnienie monitorowania systemu 
agrometeorologicznego. 

Or. it 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wszelkie instrumenty prawne 
wnioskowane przez Komisję i przyjęte 
przez Parlament Europejski i Radę, Radę 
lub Komisję, mające wpływ na budŜet 
EFRG, uwzględniają kwotę, o której mowa 
w art. 16. 

Wszelkie instrumenty prawne 
wnioskowane przez Komisję i przyjęte 
przez Parlament Europejski i Radę, Radę 
lub Komisję, mające wpływ na budŜet 
EFRG, muszą uwzględniać kwotę, o której 
mowa w art. 16. 

Or. it 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Rada, stanowiąc na podstawie wniosku 
Komisji przedstawionego nie później niŜ 
dnia 31 marca roku kalendarzowego, 
którego dotyczą dostosowania, o których 
mowa w ust. 1, ustala te dostosowania nie 
później niŜ dnia 30 czerwca tego samego 
roku kalendarzowego. 

2. Rada i Parlament Europejski, stanowiąc 
na podstawie wniosku Komisji 
przedstawionego nie później niŜ dnia 31 
marca roku kalendarzowego, którego 
dotyczą dostosowania, o których mowa w 
ust. 1, ustalają te dostosowania nie później 
niŜ dnia 30 czerwca tego samego roku 
kalendarzowego. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0209/2011 z dnia 25.5.2011 

r.) w ramach procesu dostosowywania do Traktatu z Lizbony. 
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Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. JeŜeli do dnia 30 czerwca dowolnego 
roku, wysokość dostosowania nie została 
ustalona, Komisja określa ją – w drodze 
aktu wykonawczego – oraz informuje o 
tym bezzwłocznie Radę. Przedmiotowy akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
112 ust. 2. 

3. JeŜeli do dnia 30 czerwca dowolnego 
roku, wysokość dostosowania nie została 
ustalona, Komisja określa ją – w drodze 
aktu wykonawczego – oraz informuje o 
tym bezzwłocznie Radę i Parlament 

Europejski. Przedmiotowy akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
112 ust. 2. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0209/2011 z dn. 25.5.2011 r.) 

w ramach procesu dostosowywania do Traktatu z Lizbony. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Najpóźniej w dniu 1 grudnia, na 

wniosek Komisji oparty na nowych 

informacjach znajdujących się w jej 

posiadaniu, Rada moŜe dostosować 
wysokość dostosowań płatności 
bezpośrednich ustalonych zgodnie z art. 2 
lub 3. 

4. JeŜeli po przyjęciu decyzji, o której 

mowa w ust 2 i 3, udostępnione zostaną 

nowe znaczące informacje, najpóźniej do 

dnia 1 grudnia Komisja Europejska moŜe 

w oparciu o te informacje dostosować 
wysokość dostosowań płatności 
bezpośrednich ustalonych zgodnie z ust. 2 
lub 3, w drodze aktów wykonawczych i bez 

stosowania procedury, o której mowa w 

art. 112 ust. 2 lub 3. 

Or. it 
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Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Przed zastosowaniem niniejszego 

artykułu, uwzględnia się moŜliwość 

skorzystania z kwoty zatwierdzonej przez 

władzę budŜetową na poczet rezerwy na 
wypadek kryzysów w sektorze rolniczym, 
o której mowa w ust. 14 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
o współpracy w sprawach budŜetowych i o 
naleŜytym zarządzaniu finansowym.  

6. Przed przedstawieniem wniosku, o 

którym mowa w ust. 2, Komisja bada, czy 

warunki uruchomienia rezerwy na 
wypadek kryzysów w sektorze rolniczym, 
o której mowa w ust. 14 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją 
o współpracy w sprawach budŜetowych i o 
naleŜytym zarządzaniu finansowym, są 

spełnione i w przypadku ich spełnienia 

przedstawia stosowny wniosek.  

Or. it 

Uzasadnienie 

Celem niniejszej poprawki jest dopilnowanie, aby dyscyplina budŜetowa nie była 

wykorzystywana jako substytut dla rezerwy kryzysowej, gdy nadzwyczajna sytuacja na rynku 

prowadzi do przewidywania zwiększonych wydatków na środki, o których mowa w art. 159 

rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku.  

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. JeŜeli, w trakcie opracowywania budŜetu 
na rok budŜetowy N, pojawia się ryzyko, 
Ŝe kwota, o której mowa w art. 16, zostanie 
przekroczona w odniesieniu do roku 
budŜetowego N, Komisja proponuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 

Radzie środki konieczne do 
zagwarantowania przestrzegania tej kwoty. 

2. JeŜeli, w trakcie opracowywania budŜetu 
na rok budŜetowy N, pojawia się ryzyko, 
Ŝe kwota, o której mowa w art. 16, zostanie 
przekroczona w odniesieniu do roku 
budŜetowego N, Komisja proponuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
środki konieczne do zagwarantowania 
przestrzegania tej kwoty. 

Or. it 
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Uzasadnienie 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0209/2011 z dn. 25.5.2011 r.) 

w ramach procesu dostosowywania do Traktatu z Lizbony. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W kaŜdej chwili gdy Komisja uzna, Ŝe 
istnieje ryzyko przekroczenia kwoty, o 
której mowa w art. 16 oraz Ŝe w ramach 
swoich uprawnień nie jest w stanie podjąć 
wystarczających środków w celu 
poprawienia sytuacji, wnioskuje ona o 
podjęcie innych środków gwarantujących 
przestrzeganie wyŜej wymienionej kwoty. 
Środki te przyjmuje Rada na podstawie 

art. 43 ust. 3 Traktatu lub Parlament 
Europejski i Rada na podstawie art. 43 ust. 
2 Traktatu. 

3. W kaŜdej chwili gdy Komisja uzna, Ŝe 
istnieje ryzyko przekroczenia kwoty, o 
której mowa w art. 16 oraz Ŝe w ramach 
swoich uprawnień nie jest w stanie podjąć 
wystarczających środków w celu 
poprawienia sytuacji, wnioskuje ona o 
podjęcie innych środków gwarantujących 
przestrzeganie wyŜej wymienionej kwoty. 
Środki te przyjmują Parlament Europejski i 
Rada na podstawie art. 43 ust. 2 Traktatu. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0209/2011 z dn. 25.5.2011 r.) 

w ramach procesu dostosowywania do Traktatu z Lizbony. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Nie naruszając przepisów art. 30 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr RD/xxx, 
dotyczących kwalifikowalności do 
otrzymania wsparcia, wydatki finansowane 
w ramach EFRROW nie podlegają 
Ŝadnemu innemu finansowaniu z budŜetu 

Nie naruszając przepisów art. 29 i 30 
rozporządzenia (UE) nr RD/xxx, 
dotyczących kwalifikowalności do 
otrzymania wsparcia, wydatki finansowane 
w ramach EFRROW nie podlegają 
Ŝadnemu innemu finansowaniu z budŜetu 
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Unii Unii  

Or. it 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 4 % wkładu 
EFRROW na dany program. MoŜe ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zaleŜności od dostępności 
środków budŜetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2 % wkładu EFRROW na dany 
program.   

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 7% wkładu 
EFRROW na dany program. MoŜe ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zaleŜności od dostępności 
środków budŜetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.  

Or. it 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie, które z uwagi 

na federalny system rządów przedstawią 

liczne programy rozwoju obszarów 

wiejskich, mogą skompensować kwoty 

niewykorzystane do dnia 31 grudnia 

drugiego roku następującego po roku, w 

którym podjęto zobowiązanie budŜetowe w 

ramach co najmniej jednego programu 

rozwoju obszarów wiejskich, kwotami 

wydatkowanymi ponad te pułapy w 

ramach innych programów rozwoju 

obszarów wiejskich. JeŜeli po dokonaniu 
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takiej kompensacji pozostaną jeszcze 

kwoty do umorzenia, są one 

proporcjonalnie przenoszone na programy 

rozwoju obszarów wiejskich, w których 

wydatki mają opóźnienia. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0209/2011 z dn. 25.5.2011 r.) 

w ramach procesu dostosowywania do Traktatu z Lizbony. Zasada ta ma podstawowe 

znaczenie dla niepenalizowania państw, które mają federacyjny system sprawowania rządów 

konstytucyjnych, umoŜliwiający im stosowanie zasady umarzania w celu skrócenia terminów i 

uproszczenia procedur. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłoŜyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja moŜe 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych. 

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłoŜyły informacje na 
temat ilości kontroli przeprowadzonych na 

mocy art. 61 oraz ich wyniku, a państwa 
członkowskie przekroczą ten termin, 
Komisja moŜe zawiesić – zgodnie z zasadą 

proporcjonalności, biorąc pod uwagę 

stopień opóźnienia i zgodnie ze 

szczegółowymi zasadami, które przyjęła na 

podstawie art. 48 ust. 5 – płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 18 lub 
płatności okresowe, o których mowa w art. 
35, w odniesieniu do których nie przesłano 
na czas odpowiednich informacji 
statystycznych. 

Or. en 
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Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Działania te mają na celu przekazywanie 
spójnych, obiektywnych i całościowych 
informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz 
Unii, w celu przedstawienia ogólnego 
obrazu wspólnej polityki rolnej. 

Działania te mają na celu przekazywanie 
spójnych, obiektywnych i całościowych 
informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz 
Unii, w celu przedstawienia prawdziwego 

ogólnego obrazu wspólnej polityki rolnej. 

Or. it 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Komisja moŜe określić – w drodze 

aktów wykonawczych – dodatkowe 

informacje dotyczące zobowiązań 
ustanowionych w art. 46 jak równieŜ 
szczególne warunki stosowane do 
informacji zapisywanych w księgach 
prowadzonych przez agencje płatnicze. 
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje 

się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 112 ust. 3. 

6. Komisji powierza się uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 111 dotyczących dodatkowych 

informacji na temat zobowiązań 
ustanowionych w art. 46, jak równieŜ 

szczególnych warunków stosowanych do 
informacji zapisywanych w księgach 
prowadzonych przez agencje płatnicze.  

Or. it 

Uzasadnienie 

Obowiązek, o którym mowa w art. 46, naleŜy uzupełnić w drodze aktów delegowanych.  
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Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Komisji powierza się uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 111 dotyczących przyjmowania 

dodatkowych przepisów odnośnie do 

płacenia przez państwa członkowskie 

beneficjentom odsetek za zwłokę, jak 

przewiduje art. 42 ust. 2. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 2, naleŜy uzupełnić w drodze aktów delegowanych. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 7 – litera c) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zasad dotyczących wypłacania 

beneficjentom odsetek za zwłokę, o 

których mowa w art. 42 ust. 2, przez 

państwa członkowskie. 

skreślona 

Or. it 

Uzasadnienie 

Obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 2, naleŜy uzupełnić w drodze aktów delegowanych. 

Ten punkt zostaje przeniesiony do art. 48 ust. 6a (nowy) – akty delegowane.  
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Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W odpowiednim czasie przed 
przeprowadzeniem kontroli na miejscu 
Komisja powiadamia o niej dane państwo 
członkowskie lub państwo członkowskie, 
na którego terenie kontrola ma się odbyć. 
Przedstawiciele danego państwa 
członkowskiego mogą brać udział w tych 
kontrolach. 

2. W odpowiednim czasie przed 
przeprowadzeniem kontroli na miejscu 
Komisja powiadamia o niej dane państwo 
członkowskie lub państwo członkowskie, 
na którego terenie kontrola ma się odbyć, 

oraz koordynuje kontrole w celu 

zmniejszenia ich negatywnego wpływu na 

agencje płatnicze. Przedstawiciele danego 
państwa członkowskiego mogą brać udział 
w tych kontrolach.  

Or. en 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 51 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Akredytowane agencje płatnicze 
przechowują dokumenty potwierdzające 
dokonane płatności oraz dokumenty 
związane z przeprowadzeniem kontroli 
administracyjnych i kontroli bezpośrednich 
wymaganych przepisami Unii oraz 
udostępniają Komisji powyŜsze dokumenty 
i informacje. 

Akredytowane agencje płatnicze 
przechowują dokumenty potwierdzające 
dokonane płatności oraz dokumenty 
związane z przeprowadzeniem kontroli 
administracyjnych i kontroli bezpośrednich 
wymaganych przepisami Unii oraz 
udostępniają Komisji powyŜsze dokumenty 
i informacje. Tego rodzaju dokumenty 

potwierdzające mogą być przechowywane 

w formie elektronicznej. 

Or. it 
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Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja moŜe – w drodze aktów 

wykonawczych – ustanowić przepisy 
dotyczące: 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 

ustanawiających przepisy dotyczące: 

Or. en 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) warunków dotyczących 

elektronicznego przechowywania 

dokumentów potwierdzających, o których 

mowa w pierwszym akapicie art. 51, w tym 

formy i czasu trwania tego 

przechowywania. 

Or. en 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Akty wykonawcze, określone w akapicie 
pierwszym, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3. 

skreślony 

Or. it 
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Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 2  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja dokonuje oszacowania kwot 
podlegających wyłączeniu z 
uwzględnieniem stwierdzonego stopnia 
niezgodności. Komisja uwzględnia 
odpowiednio naturę i wagę naruszenia oraz 

stratę finansową poniesioną przez Unię. 

2. Komisja dokonuje oszacowania kwot 
podlegających wyłączeniu z 
uwzględnieniem stwierdzonego stopnia 
niezgodności. Komisja uwzględnia 
odpowiednio naturę i wagę naruszenia.  

Or. it 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 54 – ustęp 3 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy porozumienie nie zostało 
osiągnięte, państwo członkowskie moŜe 
zwrócić się w terminie czterech miesięcy o 
rozpoczęcie procedury zmierzającej do 
wypracowania wspólnego stanowiska 
stron. Jej wyniki stanowią treść 
sprawozdania przekazywanego Komisji i 
rozpatrywanego przez nią przed podjęciem 
ewentualnej decyzji o odmowie 
finansowania. 

W przypadku gdy porozumienie nie zostało 
osiągnięte, państwo członkowskie moŜe 
zwrócić się w terminie czterech miesięcy o 
rozpoczęcie procedury zmierzającej do 
wypracowania wspólnego stanowiska 
stron. Jej wyniki stanowią treść 
sprawozdania przekazywanego Komisji, 
która musi je uwzględnić przed podjęciem 
ewentualnej decyzji o odmowie 
finansowania. 

Or. it 

Uzasadnienie 

W ten sposób kłądzie się większy nacisk na organ pojednawczy w ramach procedury kontroli 

zgodnościrozliczeń.  
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Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 

– ustanawia szczegółowe przepisy 

dotyczące wdraŜania: 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 

ustanawiających cele dla poszczególnych 

etapów procedury rozliczania rachunków, 

odnośnych funkcji i zakresu 

odpowiedzialności wszystkich 

zaangaŜowanych stron, a takŜe przepisy 
dotyczące: 

Or. en 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 55 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Akty wykonawcze, określone w akapicie 

pierwszym, przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 112 ust. 3. 

skreślony 

Or. it 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 56 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku wszelkich nienaleŜnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od stwierdzenia wspomnianej 

1. W przypadku wszelkich nienaleŜnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od pierwszej wzmianki o nienaleŜnej 
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nieprawidłowości oraz zapisuje 

odpowiednie kwoty w księdze dłuŜników 
agencji płatniczej. 

płatności w sprawozdaniu z kontroli czy w 

podobnym dokumencie lub, w stosownych 

przypadkach, od otrzymania tego 

sprawozdania czy podobnego dokumentu 

przez agencję płatniczą lub organ 

odpowiedzialny za dany zwrot. 

Odpowiednie kwoty są jednocześnie 

zapisywane w księdze dłuŜników agencji 
płatniczej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Termin „stwierdzenie” jest bardzo ogólny i moŜe prowadzić do trudności w stosowaniu. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 57 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku zwrotu do budŜetu Unii, o 
którym mowa w ust. 1, państwo 
członkowskie moŜe zatrzymać 10 % 

odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego 
zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem 
kwot dotyczących nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które moŜna przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym danego państwa 
członkowskiego. 

W przypadku zwrotu do budŜetu Unii, o 
którym mowa w ust. 1, państwo 
członkowskie moŜe zatrzymać 20% 
odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego 
zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem 
kwot dotyczących nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które moŜna przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym danego państwa 
członkowskiego. 

Or. it 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 60 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
skuteczne systemy zarządzania i kontroli w 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
skuteczne i proporcjonalne systemy 
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celu zapewnienia zgodności z 
prawodawstwem regulującym systemy 
wsparcia Unii. 

zarządzania i kontroli oparte na analizie 

ryzyka w celu zapewnienia zgodności z 
prawodawstwem regulującym systemy 
wsparcia Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 60 – ustęp 4 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja moŜe – w drodze aktów 

wykonawczych – przyjąć przepisy mające 

na celu jednolite stosowanie ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu. 

W celu zapewnienia prawidłowego i 

sprawnego osiągnięcia celów określonych 

w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu Komisja 

jest uprawniona do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 111 

ustanawiających szczególne zobowiązania 

państw członkowskich. 

Or. en 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 60 – ustęp 4 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje 

się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 112 ust. 3. 

skreślony 

Or. it 
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Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 61 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. System kontroli ustanowiony przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 60 
ust. 2 obejmuje, o ile nie przewidziano 
inaczej, systematyczne kontrole 
administracyjne wszystkich wniosków o 
przyznanie pomocy i jest uzupełniany o 
kontrole na miejscu. 

1. System kontroli ustanowiony przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 60 
ust. 2 obejmuje, o ile nie przewidziano 
inaczej, systematyczne kontrole 
administracyjne wszystkich wniosków o 
przyznanie pomocy oraz wniosków o 

płatności i jest uzupełniany o kontrole na 
miejscu. 

Or. it 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 61 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku kontroli na miejscu, 
właściwy organ pobiera próbę kontrolną z 
całej populacji wnioskodawców, 
składającą się, w stosownych przypadkach, 
z próby losowej oraz próby wybranej na 
podstawie analizy ryzyka w celu 
otrzymania reprezentatywnego wskaźnika 
błędu, obejmującego równieŜ najczęstsze 

błędy. 

2. W przypadku kontroli na miejscu, 
właściwy organ pobiera próbę kontrolną z 
całej populacji wnioskodawców, 
składającą się, w stosownych przypadkach, 
z próby losowej oraz próby wybranej na 
podstawie analizy ryzyka w celu 
otrzymania reprezentatywnego wskaźnika 
błędu, obejmującego równieŜ obszary, w 

których ryzyko wystąpienia błędu jest 

największe. 

 W trosce o poszanowanie zasady 

proporcjonalności kontroli naleŜy 

uwzględniać takie elementy, jak: 

 – finansowe rozmiary operacji; 

 – pozytywne wyniki poprzednich audytów 

systemów zarządzania i kontroli; 

 – wiarygodność organów krajowych 

wybranych do przeprowadzenia kontroli; 

 – dobrowolne poddanie się systemom 
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zarządzania certyfikowanym w oparciu o 

normy uznane na szczeblu 

międzynarodowym. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Zasadnicze znaczenie ma wyszczególnienie pewnych czynników, które są punktem wyjścia 

koniecznym dla zagwarantowania proporcjonalności kontroli. 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 61 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Państwa członkowskie mogą 

ograniczyć liczbę kontroli na miejscu w 

przypadku, gdy współczynnik błędu jest na 

dopuszczalnym poziomie, a systemy 

zarządzania i kontroli działają 

prawidłowo. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 111 określające 

szczegółowe warunki i zasady, które mają 

stosować państwa członkowskie. Ponadto 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 111 

ustanawiających zasady dotyczące 

minimalnej liczby kontroli na miejscu 

niezbędnych do skutecznego zarządzania 

ryzykiem, jak równieŜ określających 

warunki, w jakich państwa członkowskie 

mają zwiększyć liczbę takich kontroli. 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 64 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu zapewnienia poprawnego i 1. W celu zapewnienia poprawnego i 
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skutecznego prowadzenia kontroli oraz 
zagwarantowania, Ŝe weryfikacja 
warunków kwalifikujących 
przeprowadzana jest w skuteczny, spójny i 
niedyskryminacyjny sposób, który chroni 
interesy finansowe Unii, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących przypadków, gdy beneficjenci 

lub ich przedstawiciele uniemoŜliwiają 

przeprowadzenie kontroli. 

skutecznego prowadzenia kontroli oraz 
zagwarantowania, Ŝe weryfikacja 
warunków kwalifikujących 
przeprowadzana jest w skuteczny, spójny i 
niedyskryminacyjny sposób, który chroni 
interesy finansowe Unii, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących w szczególności 

następujących kwestii:  

 a) przepisów dotyczących sytuacji, w 

których beneficjenci lub ich 

przedstawiciele uniemoŜliwiają 

przeprowadzenie kontroli; 

 b) przepisów dotyczących kontroli 

administracyjnych i kontroli na miejscu, 

jakie mają przeprowadzać państwa 

członkowskie, obejmujących właściwe i 

proporcjonalne podejście oparte na 

analizie ryzyka w odniesieniu do 

przestrzegania obowiązków, zobowiązań 

oraz kryteriów kwalifikowalności 

wynikających ze stosowania przepisów 

Unii; 

 c) reguł i metod składania sprawozdań 

z przeprowadzonych kontroli i weryfikacji 

oraz ich wyników; 

 d) przepisów dotyczących wyznaczania 

organów odpowiedzialnych za 

przeprowadzanie kontroli zgodności, jak 

równieŜ dotyczących treści i częstotliwości 

takich kontroli oraz etapu sprzedaŜy, do 

którego się odnoszą; 

 e) jeŜeli wymaga tego właściwe 

zarządzanie systemem, przepisów 

wprowadzających dodatkowe wymogi 

dotyczące procedur celnych, w 

szczególności ustanowionych w 

rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008; 

 f) w odniesieniu do konopi, o czym mowa 

w art. 38 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 

[DP], zasad dotyczących szczególnych 

środków kontroli oraz metod określania 
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poziomu tetrahydrokanabinolu; 

 g) w odniesieniu do bawełny, o czym 

mowa w art. 42 rozporządzenia (UE) nr 

xxx/xxx[DP], systemu kontroli 

zatwierdzonych organizacji 

międzybranŜowych; 

 h) w odniesieniu do wina, o czym mowa w 

rozporządzeniu (UE) nr sCMO/xxx, zasad 

pomiaru obszarów oraz zasad 

odnoszących się do kontroli, jak równieŜ 

przepisów dotyczących szczególnych 

procedur finansowych mających na celu 

usprawnienie kontroli; 

 i) testów i metod, które naleŜy stosować do 

ustalania kryteriów kwalifikowania 

produktów do interwencji publicznej i 

przechowywania prywatnego, jak równieŜ 

stosowania procedur przetargowych w 

obu przypadkach. 

Or. en 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 64 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja przyjmuje – w drodze 

aktów wykonawczych – wszelkie 

konieczne zasady, których celem jest 

zapewnienie jednolitego stosowania 

niniejszego rozdziału na terytorium Unii. 

Zasady te mogą w szczególności odnosić 

się do: 

a) przepisów dotyczących kontroli na 

miejscu i kontroli administracyjnych 

przeprowadzanych przez państwa 

członkowskie w odniesieniu do 

przestrzegania obowiązków, zobowiązań 

oraz kryteriów kwalifikowalności 

wynikających z przepisów Unii; 

b) przepisów dotyczących 

skreślony 
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minimalnego poziomu kontroli na miejscu 

niezbędnych do skutecznego zarządzania 

ryzykiem, jak równieŜ warunków, na 

podstawie których państwa członkowskie 

mogą zwiększyć ilość takich kontroli lub 

zmniejszyć ich ilość, w przypadku gdy 

systemy zarządzania i kontroli działają 

właściwie, a współczynnik błędów 

znajduje się na dopuszczalnym poziomie; 

c) reguł i metod składania 

sprawozdań z przeprowadzonych kontroli 

i weryfikacji oraz ich wyników; 

d) organów odpowiedzialnych za 

przeprowadzanie kontroli zgodności, jak 

równieŜ do treści i częstotliwości tych 

kontroli oraz etapu wprowadzania do 

obrotu do którego się odnoszą; 

e) sytuacji, gdy wymagają tego 

szczególne potrzeby w zakresie właściwego 

zarządzania systemem, przepisów 

wprowadzających dodatkowe wymogi 

dotyczące procedur celnych, w 

szczególności ustanowionych w 

rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008. 

f) przepisów w odniesieniu do 

konopi, o których mowa w art. 38 

rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP], 

zasad dotyczących szczególnych środków 

kontroli oraz metod określania poziomu 

tetrahydrokanabinolu; 

g) przepisów w odniesieniu do 

bawełny, o których mowa w art. 42 

rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP], 

systemu kontroli zatwierdzonych 

organizacji międzybranŜowych; 

h) przepisów w odniesieniu do wina, 

o których mowa w rozporządzeniu (UE) 

nr sCMO/xxx, zasad pomiaru obszarów, 

jak równieŜ przepisów odnoszących się 

kontroli oraz do szczególnych procedur 

finansowych mających na celu 

usprawnienie kontroli; 

i) testów i metod stosowanych do 

ustalenia kryteriów kwalifikowania 
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produktów w ramach interwencji 

publicznej i przechowywania prywatnego, 

jak równieŜ stosowania procedur 

przetargowych, zarówno w odniesieniu do 

interwencji publicznej jak i 

przechowywania prywatnego. 

Akty wykonawcze, określone w akapicie 

pierwszym, przyjmowane są zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 112 ust. 3, lub odpowiednio w 

odnośnym artykule rozporządzenia (UE) 

nr xxx/xxx[DP], rozporządzenia (UE) nr 

xxx/xxx [RD] lub rozporządzenia (UE) nr 

xxx/xxx[sCMO]. 

Or. en 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 65 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku stwierdzenia, Ŝe 
beneficjent nie spełnia kryteriów 
kwalifikowalności lub zobowiązań 

związanych z warunkami przyznania 

pomocy, określonymi w sektorowym 
prawodawstwie rolnym, pomoc zostaje 
wycofana w całości lub w części. 

1. W przypadku stwierdzenia, Ŝe 
beneficjent nie spełnia wszystkich lub 

niektórych kryteriów kwalifikowalności 
dotyczących danego systemu wsparcia 
określonych w sektorowym 
prawodawstwie rolnym, odnośna 

nienaleŜna część pomocy zostaje wycofana 
w całości.  

Or. en 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 65 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W szczególności, w przypadku 

nieprzestrzegania kryteriów 



 

PE483.834v01-00 42/62 PR\894822PL.doc 

PL 

kwalifikowalności dotyczących 

policzalnych jednostek, takich jak hektary 

gruntu czy liczba zwierząt, pomoc zostaje 

wycofana w całości w przypadku tych 

jednostek, dla których kryteria 

kwalifikowalności nie zostały spełnione. 

Or. en 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 65 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. JeŜeli pomoc jest uzaleŜniona od 

spełnienia określonych zobowiązań i 

zostanie stwierdzone, Ŝe dany beneficjent 

nie spełnia tych zobowiązań, związana z 

nimi pomoc zostaje wycofana w całości 

lub w części.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Ustęp 1 zostaje rozbity na dwa ustępy: jeden dotyczący nieprzestrzegania „warunków 

kwalifikujących” i drugi dotyczący nieprzestrzegania „zobowiązań”, poniewaŜ w kaŜdym z 

tych przypadków konsekwencje powinny być inne.  

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 65 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. JeŜeli prawo Unii tak stanowi, państwa 
członkowskie nakładają kary polegające na 
zastosowaniu zmniejszeń lub wykluczeń z 
płatności lub części płatności przyznanych 
w związku ze spełnieniem 
przedmiotowych kryteriów 

2. JeŜeli akty ustawodawcze w rozumieniu 

art. 289 ust. 3 Traktatu tak stanowią – w 

stosownych przypadkach, z zastrzeŜeniem 

bardziej szczegółowych informacji 

podanych w aktach delegowanych – 
państwa członkowskie nakładają takŜe kary 
administracyjne polegające na 
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kwalifikowalności lub zobowiązań. zastosowaniu zmniejszeń lub wykluczeń z 
płatności lub części płatności przyznanych 
w związku ze spełnieniem 
przedmiotowych kryteriów 
kwalifikowalności lub zobowiązań.  

Or. en 

Uzasadnienie 

NaleŜy sprecyzować, Ŝe zasadę stosowania kar moŜna wprowadzić jedynie w aktach 

ustawodawczych (termin, który zgodnie z art. 289 ust. 3 TFUE obejmuje tylko akty przyjęte w 

drodze zwykłej lub specjalnej procedury ustawodawczej), a dalsze szczególowe dane 

dotyczące stosowania tych kar moŜna następnie określić w drodze aktów wykonawczych lub 

aktów delegowanych. 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 65 – ustęp 2 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Kwota zmniejszenia jest stopniowana w 

zaleŜności od dotkliwości, zasięgu, 

trwałości i powtarzalności stwierdzonej 

niezgodności, a nawet moŜe prowadzić do 
całkowitego wykluczenia z jednego lub 
kilku systemów pomocy lub środków 
pomocy na rok kalendarzowy lub na więcej 
lat.  

2. Te kary administracyjne mogą nawet 
prowadzić do całkowitego wykluczenia z 
jednego lub kilku systemów pomocy lub 
środków pomocy na rok kalendarzowy lub 
na więcej lat. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zasadę proporcjonalności (kara stopniowana zgodnie z wagą wykroczenia itd.) naleŜy 

stosować nie tylko do kar nakładanych na mocy ust. 2, ale równieŜ w odniesieniu do wycofań, 

o których mowa w ust. 1a.  
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Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 65 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Kwoty, których dotyczy wycofanie, o 

którym mowa w ust. 1 lub których dotyczą 
kary, o których mowa w ust. 2, są 
odzyskiwane w całości. 

3. Kwoty, których dotyczy wycofanie i 
kary administracyjne, o których mowa w 
poprzednich ustępach, są odzyskiwane w 
całości. 

Or. en 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 65 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Kwoty, których dotyczy wycofanie, o 

którym mowa w ust. 1a, oraz kary 

administracyjne, o których mowa w ust. 2, 

są stopniowane w zaleŜności od wagi, 

zasięgu, czasu trwania i powtarzalności 

stwierdzonej niezgodności. 

Or. en 

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 65 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 65a 

 Wycofania i zmniejszenia dotyczące 

płatności za praktyki rolnicze korzystne 

dla klimatu i środowiska naturalnego 

 NiezaleŜnie od art. 65 suma wycofań i 

zmniejszeń stosowanych zgodnie z tym 

artykułem w wyniku niewywiązywania się 



 

PR\894822PL.doc 45/62 PE483.834v01-00 

 PL 

z obowiązków, o których mowa w tytule 

III rozdział 2 rozporządzenia... (Płatności 

bezpośrednie) nie przekracza kwoty 

płatności, o której mowa we 

wspomnianym rozdziale. 

Or. en 

Uzasadnienie 

„Ekologiczną” płatność, o której mowa w tytule III rozdział 2 rozporządzenia w sprawie 

płatności bezpośrednich, naleŜy wyraźnie oddzielić od płatności podstawowej. Szczegółowe 

zasady dotyczące zmniejszeń i wycofań w odniesieniu do płatności „ekologicznej” nie 

powinny prowadzić do faktycznego zwiększenia odsetka środków przeznaczonych na tę 

płatność. Nieprzestrzeganie wymogów ekologicznych nie powinno zatem mieć wpływu na 

płatność podstawową. 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 66 – ustęp 1 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zawieszenia prawa do uczestnictwa w 
systemie wsparcia, wykluczenia z płatności 
lub jej zawieszania lub teŜ współczynnika 
zmniejszenia pomocy, płatności lub dopłat 
lub jakichkolwiek innych kar, w 

szczególności w przypadku 
nieprzestrzegania terminów lub gdy 
produkty, ich wielkość lub ilość nie 
odpowiadają podanym we wniosku, nie 
dokonano oceny systemu lub nie 
przekazano wymaganych informacji, 
podano nieprawidłowe informacje lub 
przekazano je po terminie; 

a) zawieszenia prawa do uczestnictwa w 
systemie wsparcia, wykluczenia z płatności 
lub jej zawieszenia lub teŜ zastosowania 
współczynnika zmniejszenia pomocy, 
płatności lub dopłat w przypadku 
nieprzestrzegania terminów lub gdy 
produkty, ich wielkość lub ilość nie 
odpowiadają podanym we wniosku, nie 
dokonano oceny systemu lub nie 
przekazano wymaganych informacji, 
podano nieprawidłowe informacje lub 
przekazano je po terminie; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Rodzaje sankcji mających zastosowanie oraz ujęte tu rodzaje naruszeń powinny być określone 

w aktach ustawodawczych, a wykaz, który będzie podawany w aktach delegowanych, nie 

powinien pozostawać otwarty. 
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Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) wycofywania lub zawieszania 
zatwierdzenia lub uznania, w 

szczególności, w przypadkach gdy podmiot 
gospodarczy, organizacja producentów, 
zrzeszenie organizacji producentów, grupa 
producentów lub organizacja 
międzybranŜowa nie dotrzymuje swoich 
zobowiązań lub przestaje spełniać 
wymagane warunki, w tym w zakresie 
powiadamiania; 

g) wycofywania lub zawieszania 
zatwierdzenia lub uznania, w przypadkach 
gdy podmiot gospodarczy, organizacja 
producentów, zrzeszenie organizacji 
producentów, grupa producentów lub 
organizacja międzybranŜowa nie 
dotrzymuje zobowiązań lub przestaje 
spełniać wymagane warunki, w tym w 
zakresie powiadamiania; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Rodzaje sankcji mających zastosowanie oraz ujęte tu rodzaje naruszeń powinny być określone 

w aktach ustawodawczych, a wykaz, który będzie podawany w aktach delegowanych, nie 

powinien pozostawać otwarty. 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 66 – ustęp 2 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) procedury i kryteria techniczne 

odnośnie do środków i kar, o których 
mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia 
nieprzestrzegania któregokolwiek z 
zobowiązań wynikających ze stosowania 
odnośnego prawodawstwa; 

a) procedury odnośnie do środków i kar, o 
których mowa w ust. 1, w przypadku 
stwierdzenia nieprzestrzegania 
któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających ze stosowania odnośnego 
prawodawstwa; 

Or. en 
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Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 66 – ustęp 2 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przepisy i procedury dotyczące 
odzyskiwania nienaleŜnych płatności 
przyznanych w wyniku stosowania 
odnośnego prawodawstwa. 

b) procedury dotyczące odzyskiwania 
nienaleŜnych płatności przyznanych w 
wyniku stosowania odnośnego 
prawodawstwa. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zakres aktów wykonawczych powinien być precyzyjnie określony, aby uniknąć ich 

pokrywania się z aktami delegowanymi przyjętymi zgodnie z ust. 1. 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 68 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Przy tworzeniu swojego 

zintegrowanego systemu państwa 

członkowskie maksymalnie wykorzystują 

technologię, szczególnie w związku z 

kontrolami wzajemnej zgodności. 

Or. en 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 73 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie mogą 

postanowić, Ŝe wniosek o przyznanie 

pomocy lub wniosek o płatność 

spełniające wymogi ustanowione w ust. 1 
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mają zachować waŜność przez szereg lat, 

pod warunkiem Ŝe zainteresowani 

beneficjenci mają obowiązek zgłaszania 

wszystkich zmian dotyczących uprzednio 

przekazanych informacji. WaŜność 

wieloletniego wniosku jest jednak 

uzaleŜniona od corocznego potwierdzenia 

przez beneficjenta w formie oświadczenia 

o uczestnictwie. 

Or. en 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 75 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie, za pomocą 
agencji płatniczych lub organów przez nie 
upowaŜnionych, przeprowadzają kontrole 
administracyjne dotyczące wniosków o 
przyznanie pomocy zgodnie z art. 61, w 
celu weryfikacji kryteriów 
kwalifikowalności do otrzymania wsparcia. 
Wspomniane kontrole uzupełniane są przez 
kontrole na miejscu.  

1. Państwa członkowskie, za pomocą 
agencji płatniczych lub organów przez nie 
upowaŜnionych, przeprowadzają kontrole 
administracyjne dotyczące wniosków o 
przyznanie pomocy zgodnie z art. 61, w 
celu weryfikacji kryteriów 
kwalifikowalności do otrzymania wsparcia. 
Wspomniane kontrole uzupełniane są przez 
kontrole na miejscu, których celem jest 

monitorowanie poziomu nieodłącznego 

ryzyka i których liczba jest dostosowywana 

w zaleŜności od nieodłącznego ryzyka i od 

ryzyka związanego z kontrolą. 

Or. en 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 75 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do celów kontroli na miejscu państwa 
członkowskie sporządzają plan kontroli 

2. Do celów kontroli na miejscu państwa 
członkowskie sporządzają plan kontroli 
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wyrywkowej gospodarstw rolnych i 

beneficjentów. 
wyrywkowej losowo wybranych 

beneficjentów, co pozwala skupić się 

głównie na wnioskach obarczonych 

wysokim ryzykiem. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zamiast „gospodarstw rolnych i beneficjentów” lepiej objąć kontrolą wyrywkową jedynie 

beneficjentów, poniewaŜ zostali oni juŜ określeni w poprzednim art. 74. 

 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 76 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W drodze odstępstwa od ust. 2 państwa 

członkowskie mogą podjąć decyzję – z 

uwzględnieniem ryzyka nadpłaty – o 

wypłaceniu do 50% w przypadku płatności 

określonej w tytule III rozdziału 2 

rozporządzenia ... (Płatności 

bezpośrednie) oraz 75% w przypadku 

wsparcia udzielanego w ramach rozwoju 

obszarów wiejskich, o czym mowa w art. 

68 ust. 2, po zakończeniu kontroli 

administracyjnych przewidzianych w art. 

61 ust. 1. Procentowa wielkość płatności 

jest taka sama dla wszystkich 

beneficjentów w ramach danego środka 

lub grupy operacji.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Rolnicy w wielu krajach muszą często w ostatniej chwili zmieniać plany dotyczące siewu np. z 

powodu warunków klimatycznych. Oznacza to, Ŝe kontrole mogą być uruchamiane dość późno 

i Ŝe mogą one równieŜ kończyć się dość późno. Opóźnienia w płatnościach sprawiają 

beneficjentom powaŜne problemy.  
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Poprawka  83 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 76 – ustęp 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Komisja Europejska moŜe, na wniosek 

jednego lub kilku państw członkowskich w 

przypadku zaistnienia nadzwyczajnych 

okoliczności i jeŜeli pozwalają na to środki 

budŜetowe, udzielić zgody na wypłacenie 

zaliczek nawet przed dniem 16 

października. 

Or. it 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 77 – ustęp 1 – litera aa) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) przepisów w odniesieniu do 

wykorzystywania technologii podczas 

tworzenia zintegrowanego systemu 

zapewniającego optymalizację systemów;  

Or. en 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 91 – ustęp 2 – litera a)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) niezgodność jest wynikiem działania lub 
zaniechania, które moŜna przypisać 
danemu beneficjentowi; 

a) niezgodność jest wynikiem działania lub 
zaniechania, które moŜna bezpośrednio i 
jednoznacznie przypisać danemu 
beneficjentowi; 
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Or. en 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 91 – ustęp 3 a (nowy)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie mogą 

ustanowić system ostrzegawczy, w ramach 

którego zainteresowani beneficjenci 

otrzymają wstępne pisemne ostrzeŜenie, 

aby mogli zlikwidować nieprawidłowość, 

zanim zostanie nałoŜona jakaś kara 

administracyjna. Taki system 

ostrzegawczy ma zastosowanie jedynie w 

przypadku stwierdzenia pierwszej 

niezgodności, której nie uznaje się za 

powaŜną. Wpływ takiego systemu 

ogranicza się do pociągnięcia do 

odpowiedzialności za daną niezgodność 

odnośnego beneficjenta. Po pisemnych 

ostrzeŜeniach systematycznie następują 

właściwe kontrole w celu sprawdzenia, czy 

dana niezgodność została usunięta. 

Or. en 

 

Poprawka  87 

Proposta di regulation 

Artykuł 93 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Bez uszczerbku dla art. 97 technicznych 

awarii systemów identyfikacji i rejestracji 

zwierząt, o których mowa w załączniku II 

(wymogi podstawowe w zakresie 

zarządzania, SMR 7 i SMR 8), nie uwaŜa 

się za niezgodność, którą moŜna przypisać 

beneficjentowi, i awarie te nie skutkują 

nałoŜeniem kary administracyjnej.  
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Or. en 

Uzasadnienie 

Przy nakładaniu sankcji na rolników naleŜy uwzględnić fakt, Ŝe elektroniczny system 

identyfikacji moŜe powodować błędy. Rolnicy nie powinni być karani za awarie techniczne, 

nad którymi nie mają kontroli.  

 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 93 – akapit trzeci  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiającą ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie 

polityki wodnej uznaje się za część 

załącznika II od momentu wdroŜenia jej 

przez wszystkie państwa członkowskie i 

określenia zobowiązań odnoszących się do 

rolników. Aby uwzględnić wspomniane 

elementy, Komisja posiada uprawnienia 

do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 111 w celu zmiany załącznika II w 

okresie dwunastu miesięcy od momentu 

otrzymania zgłoszenia o wdroŜeniu 

dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 

państwo członkowskie. 

skreślony 

Or. it 

Uzasadnienie 

W tej dziedzinie natomiast, poza obowiązkowymi aspektami stosowanymi przez państwa 

członkowskie, konieczne jest w przyszłości przeprowadzenie harmonizacji przepisów na 

szczeblu europejskim w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. 
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Poprawka  89 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 93 – akapit czwarty  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 21 

października 2009 r. ustanawiającą ramy 

wspólnotowego działania rzecz 

zrównowaŜonego stosowania pestycydów 

uznaje się za część załącznika II od 

momentu wdroŜenia jej przez wszystkie 

państwa członkowskie i określenia 

zobowiązań odnoszących się do rolników. 

Aby uwzględnić wspomniane elementy, 

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 

celu zmiany załącznika II w okresie 

dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się 

w dniu otrzymania zgłoszenia o wdroŜeniu 

dyrektywy oraz określeniu zobowiązań 

odnoszących się do integrowanej ochrony 

roślin od ostatniego państwa 

członkowskiego. 

skreślony 

Or. it 

Uzasadnienie 

W tej dziedzinie natomiast, poza obowiązkowymi aspektami stosowanymi przez państwa 

członkowskie, konieczne jest w przyszłości przeprowadzenie harmonizacji przepisów na 

szczeblu europejskim w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. 

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 93 – akapit ósmy  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ponadto Komisja – w drodze aktów 

delegowanych – przyjmuje metody 

określania odsetka gruntów będących 
trwałymi uŜytkami zielonymi oraz 
uŜytkami rolnymi, który musi zostać 

Komisji powierza się uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 111 dotyczących przyjmowania metod 
określania odsetka gruntów będących 
trwałymi uŜytkami zielonymi oraz 
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utrzymany. Przedmiotowe akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 112 ust. 3. 

uŜytkami rolnymi, który musi zostać 
utrzymany.  

Or. it 

 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 94  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 

szczególności obszary, które nie są juŜ 

wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub 
regionalnym – normy minimalne 
obowiązujące beneficjentów w zakresie 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska na podstawie załącznika II, 
uwzględniając szczególne cechy danych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, uŜytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw. Państwa 
członkowskie nie określają wymogów 
minimalnych, które nie zostały 
ustanowione w załączniku II.  

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze były 
utrzymywane w oparciu o zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub 
regionalnym – normy minimalne 
obowiązujące beneficjentów w zakresie 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska na podstawie załącznika II, 
uwzględniając szczególne cechy danych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, uŜytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw. Państwa 
członkowskie nie określają wymogów 
minimalnych, które nie zostały 
ustanowione w załączniku II.  

Or. it 
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Poprawka  92 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 96 – ustęp 1 – akapit drugi  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać istniejące systemy 
administrowania i kontroli w celu 
zapewnienia zgodności z przepisami 
dotyczącymi zasady wzajemnej zgodności. 

Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać istniejące systemy 
administrowania i kontroli w celu 
zapewnienia zgodności z przepisami 
dotyczącymi zasady wzajemnej zgodności, 
a takŜe określają zestaw dających się 

zweryfikować wymogów i standardów, 

które będą stosowane na poziomie 

gospodarstw. 

Or. en 

 

Poprawka  93 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 96 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy beneficjent 
wywiązuje się z zobowiązań 
ustanowionych w niniejszym tytule. 

3. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy beneficjent 
wywiązuje się ze zobowiązań 
ustanowionych w niniejszym tytule. 
Państwa członkowskie koncentrują się 

przy tym głównie na wnioskach 

obarczonych najwyŜszym ryzykiem 

zgodnie z zasadą proporcjonalności.  

Or. en 
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Poprawka  94 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 97 – ustęp 1 – akapit pierwszy  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Karę określoną w art. 91 stosuje się w 
przypadku wykrycia niezgodności w 
zakresie zasady wzajemnej zgodności w 
jakimkolwiek momencie w ciągu 
odnośnego roku kalendarzowego (zwanego 
dalej „odnośnym rokiem 
kalendarzowym”), jeŜeli niezgodność tę 
moŜna bezpośrednio przypisać 
beneficjentowi, który złoŜył w odnośnym 
roku kalendarzowym wniosek o przyznanie 
pomocy lub wniosek o płatność. 

1. Karę określoną w art. 91 stosuje się w 
przypadku wykrycia niezgodności w 
zakresie zasady wzajemnej zgodności w 
jakimkolwiek momencie w ciągu 
odnośnego roku kalendarzowego (zwanego 
dalej „odnośnym rokiem 
kalendarzowym”), jeŜeli niezgodność tę 
moŜna bezpośrednio i jednoznacznie 
przypisać beneficjentowi, który złoŜył w 
odnośnym roku kalendarzowym wniosek o 
przyznanie pomocy lub wniosek o 
płatność. 

Or. en 

 

Poprawka  95 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 99 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku umyślnej niezgodności 
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niŜ 20 %, a nawet 
moŜe prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat. 

3. W przypadku niezgodności 
spowodowanej powaŜnym zaniedbaniem 

wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niŜ 20%, a nawet 
moŜe prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Utrzymanie terminu „umyślna niezgodność” moŜe rodzić problemy, gdyŜ umyślności nie 

moŜna stwierdzić obiektywnie. 
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Poprawka  96 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W celu zapewnienia, Ŝe zasada 
wzajemnej zgodności stosowana jest w 
skuteczny, spójny i niedyskryminacyjny 
sposób, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 111 dotyczących zasad obliczania i 
stosowania kar. 

2. W celu dopilnowania, Ŝe zasada 
wzajemnej zgodności stosowana jest w 
skuteczny, oparty na analizie ryzyka, 

proporcjonalny, spójny i 
niedyskryminacyjny sposób, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących zasad obliczania i stosowania 
kar. 

Or. en 

 

Poprawka  97 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 107 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja moŜe – w drodze aktów 

wykonawczych – przyjąć środki w celu 
ochrony przepisów Unii, jeŜeli wyjątkowe 
praktyki monetarne związane z walutami 
krajowymi mogą zagraŜać ich stosowaniu. 
W stosownych przypadkach wspomniane 
środki mogą stanowić odstępstwo od 
istniejących zasad. 

1. Komisji powierza się uprawnienia do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 111 dotyczących przyjmowania 

środków w celu ochrony przepisów Unii, 
jeŜeli wyjątkowe praktyki monetarne 
związane z walutami krajowymi mogą 
zagraŜać ich stosowaniu. W stosownych 
przypadkach wspomniane środki mogą 
stanowić odstępstwo od istniejących zasad. 

Or. it 
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Poprawka  98 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ustanawia się wspólne ramy oceny i 
monitorowania w celu pomiaru 
skuteczności wspólnej polityki rolnej. 
Zawierają one wszystkie instrumenty 

związane z monitorowaniem i oceną 

środków wspólnej polityki rolnej, a w 
szczególności  

1. Ustanawia się wspólne ramy oceny i 
monitorowania w celu pomiaru 
skuteczności wspólnej polityki rolnej, a w 
szczególności:  

płatności bezpośrednich określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr DP/xxx, 

a) płatności bezpośrednich określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr DP/xxx,  

środków rynkowych określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx,  

b) środków rynkowych określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx,  

środków rozwoju obszarów wiejskich 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
RD/xxx, 

c) środków rozwoju obszarów wiejskich 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
RD/xxx, 

oraz stosowania zasady wzajemnej 
zgodności określonego w niniejszym 
rozporządzeniu. 

d) oraz stosowania zasady wzajemnej 
zgodności określonej w niniejszym 
rozporządzeniu.  

 Skuteczność środków wspólnej polityki 

rolnej, o których mowa w ust. 1, ocenia się 

w odniesieniu do następujących celów: 

 a) rentownej produkcji Ŝywności, z 

akcentem na dochód z działalności 

rolniczej, wydajność rolnictwa i stabilność 

cen; 

 b) zrównowaŜonego gospodarowania 

zasobami naturalnymi i działań na rzecz 

klimatu, z akcentem na emisję gazów 

cieplarnianych, róŜnorodność 

biologiczną, gleby i wodę; 

 c) zrównowaŜonego rozwoju 

terytorialnego, z akcentem na rozwój 

obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i 

ubóstwo na obszarach wiejskich. 

 W celu zapewnienia skutecznego 

stosowania niniejszego ustępu Komisja 

jest uprawniona do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 111 
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dotyczących zawartości i struktury 

omawianych ram, w tym zestawu 

wskaźników oraz metod ich obliczania.  

Or. en 

 

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Aby zapewnić skuteczną ocenę wyników, 

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 

odniesieniu do treści i struktury 

przedmiotowych ram oceny. 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  100 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 110 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Skuteczność środków wspólnej polityki 

rolnej, o których mowa w ust. 1, ocenia się 

w odniesieniu do następujących celów: 

skreślony 

a) rentownej produkcji Ŝywności, z 

akcentem na dochód z działalności 

rolniczej, wydajność rolnictwa i stabilność 

cen; 

 

b) zrównowaŜonego gospodarowania 

zasobami naturalnymi i działań na rzecz 

klimatu, z akcentem na emisję gazów 

cieplarnianych, róŜnorodność 

biologiczną, gleby i wodę; 

 

c) zrównowaŜonego rozwoju 

terytorialnego, z akcentem na rozwój 

obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i 
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ubóstwo na obszarach wiejskich. 

Or. en 

 

Poprawka  101 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 110 – ustęp 2 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja określa – w drodze aktów 

wykonawczych – zestaw wskaźników na 

potrzeby celów wymienionych w akapicie 

pierwszym. Przedmiotowe akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 112 ust. 3. 

skreślony  

Or. en 

 

Poprawka  102 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – GAEC 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych przypadkach, 
Ŝywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, 
grupy drzew lub pojedyncze drzewa, 
obrzeŜa pól i tarasy, w tym zakaz ścinania 
Ŝywopłotów i drzew podczas okresu 
lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 
młodych i potencjalne środki słuŜące 

zapobieganiu osiedlania się inwazyjnych 
gatunków obcych oraz szkodników. 

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych przypadkach, 
Ŝywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, 
grupy drzew lub pojedyncze drzewa, 
obrzeŜa pól i tarasy, w tym zakaz ścinania 
Ŝywopłotów i drzew podczas okresu 
lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 
młodych.  

Or. en 
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Uzasadnienie 

Zapobieganie osiedlaniu się gatunków inwazyjnych wymaga dobrze zaplanowanych, 

wieloletnich działań, które są bardzo kosztowne. Zapobieganie osiedlaniu się gatunków 

inwazyjnych powinno kwalifikować się do otrzymania wsparcia w ramach środków rozwoju 

obszarów wiejskich. Powinno się na to zezwolić, poniewaŜ koszty zapobiegania osiedlaniu się 

gatunków inwazyjnych są bardzo wysokie i na ich wyrównanie potrzebne jest wsparcie. 

Właśnie dlatego zapobieganie osiedlaniu się gatunków inwazyjnych nie powinno być objęte 

wymogami w zakresie zasady wzajemnej zgodności. 
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UZASADNIENIE 

 
JuŜ w maju 2010 r. w sprawozdaniu z własnej inicjatywy dotyczącym uproszczenia WPR 
(A7-0051/2010) Parlament Europejski opowiedział się za pilną i niepodlegającą przełoŜeniu 
koniecznością uczynienia Ŝycia rolników łatwiejszym. Wymóg ten był wielokrotnie 
zauwaŜany w następujących po sobie sprawozdaniach: w sprawie przyszłości WPR po roku 
2013 (A7-0204/2010) w lipcu 2010 r. oraz w sprawie WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom 
przyszłości związanym z Ŝywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi 
(A7-0202/2011) w maju 2011 r., kiedy to Parlament potwierdził wolę i zaangaŜowanie na 
rzecz uproszczenia skomplikowanej machiny administracyjnej i zmniejszenia kosztów 
ponoszonych przez rolników takŜe w ramach wspólnej polityki rolnej po roku 2013. 
Głównym celem jest zapewnienie zwiększenia skuteczności podejmowanych środków i 
promowanie większej wydajności wykorzystywanych zasobów, aby uczynić europejskie 
rolnictwo bardziej konkurencyjnym, aby utrzymać i tworzyć nowe miejsca pracy oraz aby 
przyczynić się do zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich. 
 
Aby móc sprostać tym ambitnym wyzwaniom, naleŜałoby wspierać gospodarstwa rolne 
poprzez udzielanie bardziej kompletnej pomocy, obejmującej takŜe kwestie związane z 
rynkiem i innowacyjnością, aby umoŜliwić rolnikom poznanie i stosowanie narzędzi 
zwiększania ich konkurencyjności. 
 
NaleŜy znaleźć synergie między finansowaniem WPR a zarządzaniem nią i mechanizmami 
monitorującymi, na podstawie podejścia zakładającego mierzenie postępów z 
wykorzystaniem praktycznych narzędzi, które mogą być proste w uŜyciu dla rolników i które 
przyniosą wyraźne korzyści dla obywateli i konsumentów w UE. 
 
System wystarczająco elastyczny, by radzić sobie z wymogami rynkowymi i 
ewentualnościami, które mogą zakłócić wdraŜanie odpowiednich procedur, będzie bardziej 
dostosowany do potrzeb rolników, poniewaŜ będzie w stanie zagwarantować, Ŝe wady oraz 
odpowiedzialność za nie będą wykrywane na wczesnym etapie, dzięki czemu to nie końcowy 
beneficjent będzie pokrzywdzony. 
 
Wielokrotnie w niniejszym projekcie przywołuje się zasadę proporcjonalności, która 
zastosowana do systemu kar i kontroli stanowi motyw przewodni nowego podejścia, na mocy 
którego działania podejmowane w związku z naruszeniami powinny być proporcjonalne nie 
tylko do naruszeń, lecz takŜe do stopnia opóźnienia i odpowiedzialności, jakie moŜna 
przypisać rolnikowi. 
 
Wreszcie podkreśla się, Ŝe niniejszy projekt sprawozdania został sporządzony w oparciu o 
pułapy określone dla wspólnej polityki rolnej przez Komisję Europejską w ramach 
wieloletnich ram finansowych (komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, BudŜet z 

perspektywy „Europy 2020” COM(2011) 500 final z dn. 29.6.2011 r.). W związku z tym 
dokonanie znacznych zmian w tym komunikacie pociągnie za sobą konieczność zmiany treści 
niniejszego sprawozdania. 
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PR_COD_1amCom 
 
 

Objaśnienie uŜywanych znaków 

 * Procedura konsultacji 
 *** Procedura zgody 
 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 
 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 
 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 
 
(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.) 
 

 
 
 
 

Poprawki do projektu aktu 

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla słuŜb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych słuŜb technicznych. 
 
W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...]. 
 

 
 



 

PR\904214PL.doc 3/316 PE485.843v02-00 

 PL 

SPIS TREŚCI 

Strona 

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO........... 5 

UZASADNIENIE .................................................................................................................. 314 

 
 

 



 

PE485.843v02-00 4/316 PR\904214PL.doc 

PL 



 

PR\904214PL.doc 5/316 PE485.843v02-00 

 PL 

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o 

jednolitej wspólnej organizacji rynków”) 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0626), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42 akapit pierwszy i art. 43 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek 
Parlamentowi (C7-0339/2011), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 8 marca 2012 r.1, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
25 kwietnia 2012 r.2, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 maja 2012 r.3, 

– uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji 
Rozwoju, Komisji BudŜetowej i Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2012), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniŜej; 

2. zwraca uwagę, Ŝe określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi 
jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie moŜe zostać uznana za ostateczną do 
momentu osiągnięcia porozumienia w zakresie wniosku w sprawie rozporządzenia 
dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020; 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeŜeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom państw członkowskich. 

                                                 
1 Dz.U. C … /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
2 Dz.U. C … /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
3 Dz.U. C … /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Odniesienie 2a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – uwzględniając opinię Trybunału 
Obrachunkowego1 

 ____________________ 

 1 Dz.U. C … /Dotychczas 
nieopublikowana w Dzienniku 
Urzędowym. 

Or. fr 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Odniesienie 3a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – uwzględniając opinię Komitetu 
Regionów1 

 ____________________ 

 1 Dz.U. C … /Dotychczas 
nieopublikowana w Dzienniku 
Urzędowym. 

Or. fr 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 1 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 

(1) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
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Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów pt.: „WPR do 2020 r.: 
sprostać wyzwaniom przyszłości 
związanym z Ŝywnością, zasobami 
naturalnymi oraz aspektami 
terytorialnymi” określa potencjalne 
wyzwania, cele i kierunki wspólnej 
polityki rolnej (WPR) po roku 2013. W 
świetle debaty na temat przedmiotowego 
komunikatu z dniem 1 stycznia 2014 r. 
naleŜy wprowadzić reformę WPR. 
Przedmiotowa reforma powinna 
obejmować wszystkie najwaŜniejsze 
instrumenty WPR, w tym rozporządzenie 
Rady (UE) nr [COM(2010)799] z dnia 
[…] r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”). Ze względu na zakres 
reformy naleŜy uchylić rozporządzenie 
(UE) nr [COM(2010)799] i zastąpić je 
nowym rozporządzeniem o jednolitej 
wspólnej organizacji rynków. Reforma 
powinna takŜe, w miarę moŜliwości, 
ujednolicić, uspójnić i uprościć przepisy, w 
szczególności te, które obejmują więcej niŜ 
jeden sektor rolnictwa, w tym poprzez 
zapewnienie, Ŝe Komisja będzie mogła 
przyjmować inne niŜ istotne elementy 
środków w drodze aktów delegowanych.  

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów pt.: „WPR do 2020 r.: 
sprostać wyzwaniom przyszłości 
związanym z Ŝywnością, zasobami 
naturalnymi oraz aspektami 
terytorialnymi” określa potencjalne 
wyzwania, cele i kierunki wspólnej 
polityki rolnej (WPR) po roku 2013. W 
świetle debaty na temat przedmiotowego 
komunikatu z dniem 1 stycznia 2014 r. 
naleŜy wprowadzić reformę WPR. 
Przedmiotowa reforma powinna 
obejmować wszystkie najwaŜniejsze 
instrumenty WPR, w tym rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1234/2007 ustanawiające 
wspólną organizację rynków rolnych oraz 
przepisy szczegółowe dotyczące 
niektórych produktów rolnych 
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku). Z uwagi na zakres 
reform naleŜy uchylić rozporządzenie 
(WE) nr 1234/2007 i zastąpić je nowym 
dokumentem. Reforma powinna takŜe, w 
miarę moŜliwości, ujednolicić, uspójnić i 
uprościć przepisy, w szczególności te, 
które obejmują więcej niŜ jeden sektor 
rolnictwa. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Uzasadnienie aktów delegowanych musi opierać się na art. 290 Traktatu. Poprawka ta jest 
spójna ze stanowiskiem zajętym przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku dotyczącego 
rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do 
postanowień Traktatu z Lizbony. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 2 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Szczególnie waŜne jest to, aby Komisja 
podczas prac przygotowawczych 
prowadziła odpowiednie konsultacje, w 
tym na szczeblu ekspertów. W procesie 
przygotowywania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja powinna 
zagwarantować równoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. 

(2) Aby zapewnić właściwe 
funkcjonowanie systemu określonego w 
niniejszym rozporządzeniu, naleŜy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby 
mogła ona uzupełniać lub zmieniać 
niektóre części, inne niŜ istotne, 
niniejszego rozporządzenia. NaleŜy 
określić elementy, w odniesieniu do 
których Komisja moŜe korzystać z 
powyŜszych uprawnień, a takŜe warunki, 
którym podlega takie przekazanie 
uprawnień. Szczególnie waŜne jest to, aby 
Komisja podczas prac przygotowawczych 
prowadziła odpowiednie konsultacje, w 
tym na szczeblu ekspertów. W procesie 
przygotowywania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja powinna 
zagwarantować równoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna ze stanowiskiem zajętym przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 3 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Na podstawie art. 43 ust. 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Traktatu) Rada przyjmuje środki 
dotyczące ustalania cen, potrąceń, 
pomocy i limitów ilościowych. Dla 
jasności, w przypadkach gdy stosuje się 
art. 43 ust. 3 Traktatu, niniejsze 
rozporządzenie powinno wyraźne 
określać, Ŝe Rada przyjmie przedmiotowe 
środki na jego podstawie. 

skreślony 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna ze stanowiskiem zajętym przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. Artykuł 43 ust. 3 TFUE nie ma 
zastosowania. NaleŜy zastąpić odnośne przepisy rozporządzenia o jednolitej wspólnej 
organizacji rynków przepisami zawartymi we wniosku (2011) 629 dotyczącym rozporządzenia 
Rady określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze 
wspólną organizacją rynków produktów rolnych. 
 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 4 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zawierać wszystkie podstawowe elementy 
jednolitej wspólnej organizacji rynku. 
Ustalanie cen, potrąceń, pomocy i limitów 
ilościowych w niektórych przypadkach 
jest nierozerwalnie związane z tymi 
podstawowymi elementami. 

(4) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zawierać wszystkie podstawowe elementy 
jednolitej wspólnej organizacji rynku. 
Zgodnie z ogólną zasadą ustalanie cen, 
potrąceń, pomocy i limitów ilościowych 
jest nierozerwalnie związane z tymi 
podstawowymi elementami. 

Or. fr 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 7 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Niniejsze rozporządzenie oraz inne 
akty przyjęte na podstawie art. 43 
Traktatu zawierają odniesienia do opisu 
produktów i odesłania do pozycji lub 
podpozycji Nomenklatury scalonej. 
Poprawki do nomenklatury wspólnej taryfy 
celnej mogą wymagać związanych z nimi 
dostosowań technicznych tych 
rozporządzeń. Komisja powinna mieć 
moŜliwość przyjmowania środków 
wykonawczych, aby dokonywać takich 
dostosowań. W celu zapewnienia 
przejrzystości i uproszczenia 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/79 z 
dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie procedury 
dostosowania nomenklatury Wspólnej 
Taryfy Celnej uŜywanej dla produktów 
rolnych, które aktualnie określa tę 
moŜliwość, naleŜy uchylić a uprawnienia 
włączyć do niniejszego rozporządzenia. 

(7) Niniejsze rozporządzenie zawiera 
odniesienia do opisu produktów i odesłania 
do pozycji lub podpozycji Nomenklatury 
scalonej. Poprawki do nomenklatury 
wspólnej taryfy celnej mogą wymagać 
związanych z nimi dostosowań 
technicznych niniejszego rozporządzenia. 
NaleŜy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu. W celu zapewnienia 
przejrzystości i uproszczenia 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/79 z 
dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie procedury 
dostosowania nomenklatury Wspólnej 
Taryfy Celnej uŜywanej dla produktów 
rolnych, które aktualnie określa tę 
moŜliwość, naleŜy uchylić a do niniejszego 
rozporządzenia włączyć nową procedurę 
dostosowania. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 290 Traktatu wprowadzenie zmian w akcie ustawodawczym, w tym zmiana jego 
elementów innych niŜ istotne, wymaga przyjęcia aktu delegowanego. Ponadto nie moŜe być 
mowy o pozostawieniu Komisji na podstawie niniejszego rozporządzenia swobody w zakresie 
zmiany innych aktów przyjętych na mocy art. 43 Traktatu. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa, powinny być określone w kaŜdym odnośnym akcie. Konsekwencja poprawki do art. 4. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 9 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) W celu zapewnienia ukierunkowania 
produkcji na określone odmiany ryŜu 
niełuskanego, Komisja powinna mieć 
moŜliwość przyjęcia środków 
wykonawczych w odniesieniu do ustalania 
podwyŜek i obniŜek cen interwencyjnych.  

skreślony 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 14 ust. 3. 
 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 10 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Dla zbóŜ, ryŜu, cukru, suszu 
paszowego, nasion, oliwy z oliwek i 
oliwek stołowych, lnu i konopi, owoców i 
warzyw, bananów, mleka i przetworów 
mlecznych oraz jedwabników naleŜy 
ustalić lata gospodarcze, dostosowane tak 
bardzo jak to moŜliwe do naturalnego 
cyklu produkcyjnego kaŜdego z tych 
produktów. 

(10) Dla zbóŜ, wina, ryŜu, cukru, suszu 
paszowego, nasion, oliwy z oliwek i 
oliwek stołowych, lnu i konopi, owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców 
i warzyw, bananów, mleka i przetworów 
mlecznych oraz jedwabników naleŜy 
ustalić lata gospodarcze, dostosowane tak 
bardzo jak to moŜliwe do naturalnego 
cyklu produkcyjnego kaŜdego z tych 
produktów.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

W art. 6, do którego odsyła to odniesienie, przewidziano teŜ ustalenie lat gospodarczych dla 
wina oraz przetworzonych owoców i warzyw. 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 11 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) W celu uwzględnienia specyfiki 
sektorów owoców i warzyw oraz 
przetworzonych owoców i warzyw Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do ustalania 
lat gospodarczych dla przedmiotowych 
produktów.  

skreślony 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 6 ust. 1. 
 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 13 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) W celu zapewnienia jasności 
i przejrzystości przepisy powinny zostać 
objęte wspólną strukturą przy 
jednoczesnym zachowaniu załoŜeń polityki 
dla kaŜdego sektora. W tym celu naleŜy 
dokonać rozróŜnienia pomiędzy cenami 
referencyjnymi a cenami interwencyjnymi 
oraz zdefiniować ceny interwencyjne, w 
szczególności wyjaśniając, Ŝe tylko ceny 
interwencyjne w ramach interwencji 
publicznej odpowiadają stosowanym 
cenom administrowanym, o których mowa 
w pierwszym zdaniu ust. 8 załącznika 3 do 
porozumienia Światowej Organizacji 
Handlu w sprawie rolnictwa (m.in. 
wsparcie cen przy zastosowaniu róŜnicy). 
W tym kontekście oznacza to, Ŝe 
interwencja na rynku moŜe przyjmować 

(13) W celu zapewnienia jasności 
i przejrzystości przepisy powinny zostać 
objęte wspólną strukturą przy 
jednoczesnym zachowaniu załoŜeń polityki 
dla kaŜdego sektora. W tym celu naleŜy 
dokonać rozróŜnienia pomiędzy cenami 
referencyjnymi a cenami interwencyjnymi 
oraz zdefiniować ceny interwencyjne, w 
szczególności wyjaśniając, Ŝe tylko ceny 
interwencyjne w ramach interwencji 
publicznej odpowiadają stosowanym 
cenom administrowanym, o których mowa 
w pierwszym zdaniu ust. 8 załącznika 3 do 
porozumienia Światowej Organizacji 
Handlu w sprawie rolnictwa (m.in. 
wsparcie cen przy zastosowaniu róŜnicy). 
NaleŜy teŜ uwzględnić to, Ŝe interwencja 
na rynku moŜe przyjmować formę 
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formę interwencji publicznej albo inne 
formy interwencji, które nie wykorzystują 
podawania cen ustalanych ex-ante. 

interwencji publicznej lub dopłat do 
prywatnego przechowywania albo inne 
formy interwencji, które nie wykorzystują 
wcale lub częściowo podawania cen 
ustalanych ex-ante. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W tytule I rozdział I rozporządzenia określono dopłaty do prywatnego przechowywania jako 
formę interwencji na rynku. Tymczasem w odniesieniu do szeregu produktów objętych 
prywatnym przechowywaniem w dalszym ciągu stosuje się ceny referencyjne wyraźnie 
wymienione w rozporządzeniu. Dla zapewnienia spójności naleŜy ponownie określić dopłaty 
do prywatnego przechowywania jako formę interwencji wykorzystującą przynajmniej 
częściowo podawanie cen ustalanych ex ante. 
 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 14 preambuły 

 
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 publicznej powinien być 
dostępny w pewnych okresach roku i w 
przedmiotowych okresach powinien albo 
być otwierany za kaŜdym razem albo w 
zaleŜności od cen rynkowych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Interwencja na rynku obejmuje zasadniczo interwencję publiczną i dopłaty do 
przechowywania. NaleŜy posługiwać się dokładnymi terminami, aby uniknąć wszelkich 
niejasności. 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 16a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Unijne skale klasyfikacji tusz w 
sektorach wołowiny i cielęciny, 
wieprzowiny oraz mięsa baraniego i 
koziego są niezbędne w celu rejestrowania 
cen oraz stosowania systemu interwencji 
w tych sektorach. Ponadto słuŜą one 
realizacji celu, jakim jest poprawa 
przejrzystości rynku.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 9a i do załącznika IIIa. 
 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 16b preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16b) WaŜne jest, aby dopłaty do 
prywatnego przechowywania pomogły 
osiągnąć przypisane im cele dotyczące 
stabilizacji rynków i zapewnienia 
odpowiedniego poziomu Ŝycia rolników. 
NaleŜy zatem uruchamiać to narzędzie na 
podstawie wskaźników dotyczących cen 
rynkowych, lecz takŜe w odpowiedzi na 
szczególnie trudną sytuację gospodarczą 
na rynkach, zwłaszcza gdy ma ona 
znaczący negatywny wpływ na marŜę 
rolników. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 17 ust. 1 lit. b). 
 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 17 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W celu zagwarantowania 
przejrzystości rynku Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
niektórych aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
warunków, na jakich moŜe ona 
podejmować decyzje w sprawie 
przyznawania dopłat do prywatnego 
przechowywania w celu zapewnienia 
równowagi na rynku oraz stabilizacji cen 
rynkowych, uwzględniając sytuację na 
rynku.  

(17) W celu zagwarantowania 
przejrzystości rynku Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
niektórych aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do określania 
warunków, na jakich podejmuje ona 
decyzje w sprawie przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania w celu 
zapewnienia równowagi na rynku oraz 
stabilizacji cen rynkowych, uwzględniając 
sytuację na rynku. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 17 ust. 1 wprowadzenie. 
 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 22 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) W celu normalizacji prezentacji 
róŜnych produktów do celów poprawy 
przejrzystości rynku, notowania cen i 
stosowania systemu interwencji rynkowej 
w formie interwencji publicznej i dopłat do 
prywatnego przechowywania Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do unijnych 

(22) W celu normalizacji prezentacji 
róŜnych produktów do celów poprawy 
przejrzystości rynku, notowania cen i 
stosowania systemu interwencji rynkowej 
w formie interwencji publicznej i dopłat do 
prywatnego przechowywania, a takŜe w 
celu uwzględnienia specyficznych 
uwarunkowań występujących w Unii, jak 
równieŜ postępu technicznego i potrzeb 
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skali klasyfikacji tusz w sektorach 
wołowiny i cielęciny, wieprzowiny oraz 
mięsa baraniego i koziego. 

sektorów Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia niektórych aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w celu 
dostosowania i zaktualizowania unijnych 
skali klasyfikacji tusz w sektorach 
wołowiny i cielęciny, wieprzowiny oraz 
mięsa baraniego i koziego. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 18 ust. 8. 
 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 23a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23a) W celu wzmocnienia i uzupełnienia 
obecnych narzędzi zarządzania rynkiem 
oraz zapewnienia ich naleŜytego działania 
naleŜy wdroŜyć instrument oparty na 
prywatnym zarządzaniu podaŜą i 
skoordynowaniu poszczególnych 
podmiotów gospodarczych. Podmioty te 
powinny mieć moŜliwość wycofania 
produktu w trakcie trwania roku 
gospodarczego za pośrednictwem 
uznanych organizacji producentów o 
istotnej wielkości w ramach rynku. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 17a. 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 23b preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23b) W celu uniknięcia sytuacji, w której 
wspomniany instrument miałby skutki 
sprzeczne z celami WPR i szkodziłby 
naleŜytemu działaniu rynku 
wewnętrznego, naleŜy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu w celu ustanowienia 
zasad działania tego instrumentu i jego 
uruchamiania. Ponadto w celu 
zapewnienia zgodności przedmiotowego 
instrumentu z prawodawstwem Unii 
naleŜy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do zasad 
dotyczących jego finansowania, takŜe w 
przypadkach, w których Komisja uzna za 
stosowne przyznanie dopłat do 
prywatnego przechowywania.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 17a. 
 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 25 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) NaleŜy zachęcać dzieci do spoŜywania 
owoców i warzyw oraz przetworów 
mlecznych, m.in. poprzez trwałe 
zwiększanie udziału przedmiotowych 
produktów w diecie dzieci na etapie, na 
którym kształtują się ich nawyki 
Ŝywieniowe. W związku z tym naleŜy 
wspierać pomoc Unii na finansowanie lub 

(25) W celu skłonienia dzieci do przyjęcia 
zdrowych nawyków Ŝywieniowych naleŜy 
zachęcać je do spoŜywania owoców i 
warzyw oraz przetworów mlecznych, m.in. 
poprzez trwałe zwiększanie udziału 
przedmiotowych produktów w diecie 
dzieci na etapie, na którym kształtują się 
ich nawyki Ŝywieniowe. W związku z tym 
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współfinansowanie dostarczania tego 
rodzaju produktów dzieciom 
uczęszczającym do placówek 
oświatowych.  

naleŜy wspierać pomoc Unii na 
finansowanie lub współfinansowanie 
dostarczania tego rodzaju produktów 
dzieciom uczęszczającym do placówek 
oświatowych, wychowania przedszkolnego 
i pozaszkolnego. Tego rodzaju programy 
przyczyniłyby się tym samym takŜe do 
osiągnięcia celów WPR, w tym do 
zwiększenia dochodów rolników, 
stabilizacji rynków i bezpieczeństwa 
dostaw, zarówno obecnie, jak i w 
przyszłości. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

NaleŜy przypomnieć w rozporządzeniu pierwotne cele gospodarcze obu programów i zbliŜyć 
te cele do celów WPR określonych w Traktacie.  
 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 26 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) W celu zagwarantowania naleŜytego 
zarządzania budŜetami programów naleŜy 
wprowadzić odpowiednie przepisy. 
Pomocy Unii nie naleŜy wykorzystywać do 
zastępowania finansowania jakichkolwiek 
istniejących krajowych programów 
dystrybucji owoców w szkołach. Ze 
względu na ograniczenia budŜetowe 
państwa członkowskie powinny jednak 
mieć moŜliwość zastępowania swojego 
wkładu finansowego na rzecz programów 
środkami z sektora prywatnego. W celu 
zwiększenia skuteczności programu 
dystrybucji owoców w szkołach państwa 
członkowskie powinny określić środki 
towarzyszące, na które powinny mieć 
moŜliwość przyznawania pomocy 
krajowej. 

(26) W celu zagwarantowania naleŜytego 
zarządzania budŜetami programów naleŜy 
wprowadzić odpowiednie przepisy. 
Pomocy Unii nie naleŜy wykorzystywać do 
zastępowania finansowania jakichkolwiek 
istniejących krajowych programów 
dystrybucji owoców, warzyw i przetworów 
mlecznych w szkołach. Ze względu na 
ograniczenia budŜetowe państwa 
członkowskie powinny jednak mieć 
moŜliwość zastępowania ich wkładu 
finansowego na rzecz ewentualnych 
krajowych programów dystrybucji 
owoców i warzyw w szkołach środkami z 
sektora prywatnego. W celu zwiększenia 
skuteczności programu dystrybucji 
owoców i warzyw w szkołach państwa 
członkowskie powinny określić środki 
towarzyszące, na które powinny mieć 
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moŜliwość przyznawania pomocy 
krajowej.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawek do art. 20a–26.  
 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 27 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) W celu promowania zdrowych 
nawyków Ŝywieniowych dzieci, 
zagwarantowania skutecznego i właściwie 
ukierunkowanego wykorzystania funduszy 
europejskich i propagowania wiedzy o 
programie Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia niektórych aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do programu dystrybucji owoców w 
szkołach w zakresie: produktów, które nie 
kwalifikują się do programu; grupy 
docelowej programu; krajowych lub 
regionalnych strategii, które państwa 
członkowskie muszą opracować w celu 
korzystania z pomocy, obejmujących 
środki towarzyszące; zatwierdzania i 
wyboru wnioskodawców występujących o 
pomoc; obiektywnych kryteriów rozdziału 
pomocy między państwa członkowskie, 
orientacyjnego rozdziału pomocy między 
państwa członkowskie, metody 
ponownego rozdziału pomocy między 
państwa członkowskie na podstawie 
otrzymanych wniosków, kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, 
obejmujących moŜliwość ustalenia pułapu 
w odniesieniu do tych kosztów łącznie; i 
zobowiązania państw członkowskich 
uczestniczących w programie do 
rozpowszechniania informacji o dopłatach 

(27) W celu dopilnowania, aby wdroŜenie 
programu zapewniło skuteczne 
osiągnięcie wyznaczonych celów, 
zagwarantowania skutecznego i właściwie 
ukierunkowanego wykorzystania funduszy 
europejskich i propagowania wiedzy o 
programie pomocy Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
niektórych aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do programu 
dystrybucji owoców i warzyw w szkołach 
w zakresie: produktów, które nie 
kwalifikują się do programu; grupy 
docelowej programu; krajowych lub 
regionalnych strategii, które państwa 
członkowskie muszą opracować w celu 
korzystania z pomocy, obejmujących 
środki towarzyszące; zatwierdzania i 
wyboru wnioskodawców występujących o 
pomoc; dodatkowych kryteriów 
orientacyjnego rozdziału pomocy oraz 
metody ponownego rozdziału pomocy 
między państwa członkowskie na 
podstawie otrzymanych wniosków; 
kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą, obejmujących moŜliwość 
ustalenia pułapu w odniesieniu do tych 
kosztów łącznie; monitorowania i oceny; i 
określenia warunków, zgodnie z którymi 
państwa członkowskie rozpowszechniają 



 

PE485.843v02-00 20/316 PR\904214PL.doc 

PL 

z programu. informacje o swoim udziale w programie 
pomocy i o dopłatach z Unii Europejskiej 
w ramach tego programu. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawek do art. 20a–26. 
 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 28 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) W celu uwzględnienia zmian modelu 
konsumpcji przetworów mlecznych oraz 
innowacji i rozwoju na rynku przetworów 
mlecznych, zagwarantowania, Ŝe do dopłat 
kwalifikować się będą odpowiedni 
beneficjenci i wnioskodawcy, oraz 
propagowania wiedzy o programie pomocy 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do programu 
dystrybucji mleka w szkołach w zakresie: 
produktów, które kwalifikują się do 
programu; krajowych lub regionalnych 
strategii, które państwa członkowskie 
muszą opracować w celu korzystania z 
pomocy, grupy docelowej programu; 
warunków przyznawania pomocy; 
wnoszenia zabezpieczenia gwarantującego 
wywiązanie się z obowiązków w 
przypadku wypłaty zaliczki pomocy; 
monitorowania i oceny oraz zobowiązania 
placówek oświatowych do 
rozpowszechniania informacji o dopłatach 
z programu. 

(28) W celu dopilnowania, aby wdroŜenie 
programu zapewniło skuteczne 
osiągnięcie wyznaczonych celów, 
zagwarantowania, Ŝe do dopłat 
kwalifikować się będą odpowiedni 
beneficjenci i wnioskodawcy, oraz 
propagowania wiedzy o programie pomocy 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do programu 
dystrybucji mleka w szkołach w zakresie: 
produktów, które kwalifikują się do 
programu; krajowych lub regionalnych 
strategii, które państwa członkowskie 
muszą opracować w celu korzystania z 
pomocy, grupy docelowej programu; 
zatwierdzania i wyboru wnioskodawców 
występujących o pomoc; warunków 
przyznawania pomocy; wnoszenia 
zabezpieczenia gwarantującego 
wywiązanie się z obowiązków w 
przypadku wypłaty zaliczki pomocy; 
monitorowania i oceny oraz określenia 
warunków, zgodnie z którymi państwa 
członkowskie rozpowszechniają 
informacje o swoim udziale w programie 
pomocy i o dopłatach z Unii Europejskiej 
w ramach tego programu.  
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Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawek do art. 20a–26. 
 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 31 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) W celu zagwarantowania, Ŝe pomoc 
przydzielana organizacjom podmiotów 
gospodarczych w sektorze oliwy z oliwek i 
oliwek stołowych prowadzi do realizacji jej 
celu, a mianowicie poprawy jakości 
produkcji oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, oraz zagwarantowania 
wywiązywania się przez organizacje 
podmiotów gospodarczych w sektorze 
oliwy z oliwek i oliwek stołowych z ich 
obowiązków, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia niektórych aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do warunków zatwierdzania organizacji 
przedsiębiorców do celów programu 
pomocy oraz zawieszania lub wycofywania 
takiego zatwierdzenia; środków 
kwalifikujących się do finansowania 
unijnego; przyznawania finansowania Unii 
na szczególne środki; działań i kosztów, 
które nie kwalifikują się do finansowania 
Unii; wyboru i zatwierdzania programów 
pracy oraz dotyczących wymogu 
wnoszenia zabezpieczenia.  

(31) W celu zagwarantowania, Ŝe pomoc 
przydzielana organizacjom podmiotów 
gospodarczych w sektorze oliwy z oliwek i 
oliwek stołowych prowadzi do realizacji jej 
celu, a mianowicie poprawy jakości 
produkcji oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, oraz zagwarantowania 
wywiązywania się przez organizacje 
podmiotów gospodarczych w sektorze 
oliwy z oliwek i oliwek stołowych z ich 
obowiązków, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia niektórych aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do warunków zatwierdzania organizacji 
przedsiębiorców do celów programu 
pomocy oraz odmowy, zawieszania lub 
wycofywania takiego zatwierdzenia; 
szczegółowych informacji dotyczących 
środków kwalifikujących się do 
finansowania unijnego; przyznawania 
finansowania Unii na szczególne środki; 
działań i kosztów, które nie kwalifikują się 
do finansowania Unii; wyboru i 
zatwierdzania programów pracy oraz 
dotyczących wymogu wnoszenia 
zabezpieczenia.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 28 ust. 1. 
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Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 33a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (33a) W celu zwiększenia skuteczności 
programów operacyjnych w sektorze 
owoców i warzyw, a zwłaszcza środków 
zapobiegania sytuacjom kryzysowym i 
zarządzania kryzysowego, przedmiotowe 
programy i środki powinny być wdraŜane 
przez struktury o istotnej wielkości w 
ramach rynku. Jest w związku z tym 
waŜne, aby zachęcać zrzeszenia 
organizacji producentów do 
przedstawiania ogółu lub części 
programów operacyjnych oraz środków 
zapobiegania sytuacjom kryzysowym i 
zarządzania kryzysowego oraz do 
zarządzania ogółem lub częścią tych 
programów i środków. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawek do art. 30, 31 i 32. 
 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 35 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Wsparcie na rzecz tworzenia grup 
producentów w odniesieniu do wszystkich 
sektorów i wszystkich państw 
członkowskich naleŜy określić w ramach 
polityki rozwoju obszarów wiejskich, w 
związku z czym naleŜy znieść szczególne 
wsparcie w sektorze owoców i warzyw. 

(35) Wsparcie na rzecz tworzenia grup 
producentów w odniesieniu do wszystkich 
sektorów i wszystkich państw 
członkowskich naleŜy określić w ramach 
polityki rozwoju obszarów wiejskich, w 
związku z czym naleŜy znieść szczególne 
wsparcie na rzecz tworzenia takich grup w 
sektorze owoców i warzyw. 
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Or. fr 

 
 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 40 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) Promocja i wprowadzanie do obrotu 
win Unii w państwach trzecich powinny 
stanowić jeden z głównych środków 
kwalifikujących się do krajowych 
programów wsparcia. Działania związane z 
restrukturyzacją i przekształcaniem 
powinny w dalszym ciągu być objęte 
wsparciem ze względu na ich pozytywny 
wpływ na sektor wina. NaleŜy równieŜ 
udostępnić wsparcie dla tych inwestycji w 
sektorze wina, których celem jest poprawa 
wyników ekonomicznych przedsiębiorstw 
jako takich. NaleŜy udostępnić wsparcie 
dla destylacji produktów ubocznych 
państwom członkowskim, które pragną 
korzystać z tego instrumentu, by 
zagwarantować jakość wina przy 
równoczesnej ochronie środowiska. 

(40) Promocja i wprowadzanie do obrotu 
win Unii w państwach trzecich powinny 
stanowić jeden z głównych środków 
kwalifikujących się do krajowych 
programów wsparcia. NaleŜałoby teŜ 
udostępnić pomoc na rzecz badań i 
rozwoju ze względu na ich znaczenie dla 
konkurencyjności europejskiego sektora 
wina. Działania związane z 
restrukturyzacją i przekształcaniem 
powinny w dalszym ciągu być objęte 
wsparciem ze względu na ich pozytywny 
wpływ na sektor wina. NaleŜy równieŜ 
udostępnić wsparcie dla tych inwestycji w 
sektorze wina, których celem jest poprawa 
wyników ekonomicznych przedsiębiorstw 
jako takich. NaleŜy udostępnić wsparcie 
dla destylacji produktów ubocznych 
państwom członkowskim, które pragną 
korzystać z tego instrumentu, by 
zagwarantować jakość wina przy 
równoczesnej ochronie środowiska. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 43a. 
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Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 42 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) Zatwierdzono ostatecznie przepisy w 
sprawie wsparcia dla plantatorów 
winorośli w drodze przyznawania im 
uprawnień do płatności zgodnie z 
wcześniejszą decyzją państw 
członkowskich. W związku z tym jedyne 
tego rodzaju wsparcie, jakiego moŜna 
udzielić, to wsparcie, o którym zdecydują 
państwa członkowskie do dnia 1 grudnia 
2013 r. na podstawie art. 137 
rozporządzenia (UE) nr [COM(2011)799] 
na warunkach określonych w 
wymienionym przepisie. 

skreślony 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 42. 
 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 43 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(43) W celu zapewnienia realizacji celów 
programów wsparcia na rzecz sektora wina 
i właściwie ukierunkowanego 
wykorzystania funduszy europejskich 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do przepisów: 
w zakresie odpowiedzialności za wydatki 
poniesione w okresie od dnia otrzymania 
programów wsparcia i zmian do 
programów wsparcia do dnia ich wejścia w 
Ŝycie; kryteriów kwalifikowalności do 
środków wsparcia, rodzajów wydatków i 

(43) W celu zapewnienia realizacji celów 
programów wsparcia na rzecz sektora wina 
i właściwie ukierunkowanego 
wykorzystania funduszy europejskich 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do przepisów: 
w zakresie odpowiedzialności za wydatki 
poniesione w okresie od dnia otrzymania 
programów wsparcia i zmian do 
programów wsparcia do dnia ich wejścia w 
Ŝycie; kryteriów kwalifikowalności do 
środków wsparcia, rodzajów wydatków i 
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działań kwalifikowalnych do wsparcia, 
środków niekwalifikowalnych do wsparcia 
oraz maksymalnego poziomu wsparcia na 
dany środek; dotyczących zmian 
programów wsparcia po ich wejściu w 
Ŝycie; dotyczących wymogów i progów dla 
zaliczek obejmujących wymóg wnoszenia 
zabezpieczenia w przypadku wypłaty 
zaliczki; zawierających przepisy ogólne i 
definicje do celów programów wsparcia; 
mających na celu zapobieganie 
niewłaściwemu wykorzystaniu środków 
wsparcia i podwójnemu finansowaniu 
projektów; na mocy których producenci 
wycofują produkty uboczne wyrobu wina, 
ustanawiających wyjątki od tego 
obowiązku mające na celu uniknięcie 
dodatkowego obciąŜenia 
administracyjnego oraz dotyczące 
dobrowolnej certyfikacji destylarni; 
ustanawiających wymogi dla państw 
członkowskich w celu wdraŜania środków 
wsparcia, jak równieŜ ograniczania i 
kontrole w celu zapewnienia spójności z 
zakresem stosowania środków wsparcia; 
dotyczących płatności na rzecz 
beneficjentów, obejmujących płatności 
dokonywane przez pośredników 
ubezpieczeniowych.  

działań kwalifikowalnych do wsparcia, 
środków niekwalifikowalnych do wsparcia 
oraz maksymalnego poziomu wsparcia na 
dany środek; dotyczących zmian 
programów wsparcia po ich wejściu w 
Ŝycie; dotyczących wymogów i progów dla 
zaliczek obejmujących wymóg wnoszenia 
zabezpieczenia w przypadku wypłaty 
zaliczki; mających na celu zapobieganie 
niewłaściwemu wykorzystaniu środków 
wsparcia i podwójnemu finansowaniu 
projektów; na mocy których producenci 
wycofują produkty uboczne wyrobu wina, 
ustanawiających wyjątki od tego 
obowiązku mające na celu uniknięcie 
dodatkowego obciąŜenia 
administracyjnego oraz dotyczące 
dobrowolnej certyfikacji destylarni; 
ustanawiających wymogi dla państw 
członkowskich w celu wdraŜania środków 
wsparcia,  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 50. 
 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 44 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(44) Sektor pszczelarski charakteryzuje się 
róŜnorodnością warunków produkcji 
i wielkości plonów oraz rozproszeniem 

(44) Sektor pszczelarski charakteryzuje się 
róŜnorodnością warunków produkcji 
i wielkości plonów oraz rozproszeniem 
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i zróŜnicowaniem podmiotów 
gospodarczych, zarówno na etapie 
produkcji, jak i wprowadzania do obrotu. 
Ponadto, w związku z rozprzestrzenianiem 
się warrozy w kilku państwach 
członkowskich w ostatnich latach oraz 
w związku z problemami, które choroba ta 
stwarza dla produkcji miodu, niezbędne 
jest podjęcie działań na poziomie Unii, 
poniewaŜ choroby tej nie moŜna 
całkowicie wyeliminować, a do jej 
zwalczania naleŜy stosować zatwierdzone 
produkty. ZwaŜywszy na powyŜsze 
okoliczności oraz w celu usprawnienia 
produkcji i wprowadzania do obrotu 
produktów pszczelich w Unii, co trzy lata 
naleŜy sporządzać programy krajowe w 
celu poprawy ogólnych warunków 
produkcji i wprowadzania do obrotu 
produktów pszczelich. Przedmiotowe 
programy krajowe powinny być częściowo 
finansowane przez Unię. 

i zróŜnicowaniem podmiotów 
gospodarczych, zarówno na etapie 
produkcji, jak i wprowadzania do obrotu. 
Ponadto, w związku z rozprzestrzenianiem 
się pewnych chorób rojów, zwłaszcza 
warrozy w kilku państwach członkowskich 
w ostatnich latach oraz w związku 
z problemami, które choroba ta stwarza dla 
produkcji miodu, niezbędne jest podjęcie 
działań na poziomie Unii, poniewaŜ 
choroby tej nie moŜna całkowicie 
wyeliminować, a do jej zwalczania naleŜy 
stosować zatwierdzone produkty. 
ZwaŜywszy na powyŜsze okoliczności oraz 
w celu usprawnienia produkcji 
i wprowadzania do obrotu produktów 
pszczelich w Unii, co trzy lata naleŜy 
sporządzać programy krajowe w celu 
poprawy ogólnych warunków produkcji 
i wprowadzania do obrotu produktów 
pszczelich. Przedmiotowe programy 
krajowe powinny być częściowo 
finansowane przez Unię. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 52. 
 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 45 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(45) W celu zagwarantowania właściwie 
ukierunkowanego wykorzystania funduszy 
unijnych na pszczelarstwo Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do: środków, 
które mogą być włączone do programów 
pszczelarskich, przepisów dotyczących 
obowiązków związanych z treścią 

(45) W celu zagwarantowania właściwie 
ukierunkowanego wykorzystania funduszy 
unijnych na pszczelarstwo Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do: 
szczegółowych informacji dotyczących 
środków, które mogą być włączone do 
programów pszczelarskich, przepisów 
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programów krajowych, ich 
opracowywaniem i powiązanych z nimi 
badań oraz warunków przyznawania 
wkładu finansowego Unii kaŜdemu 
uczestniczącemu państwu 
członkowskiemu.  

dotyczących obowiązków związanych z 
treścią programów krajowych, ich 
opracowywaniem i powiązanych z nimi 
badań oraz warunków przyznawania 
wkładu finansowego Unii kaŜdemu 
uczestniczącemu państwu 
członkowskiemu.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 53. 
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Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 50 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(50) W celu zagwarantowania, Ŝe 
wszystkie produkty są solidnej i właściwej 
jakości handlowej, oraz nie naruszając 
przepisów rozporządzenia (WE) nr 
178/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiającego ogólne zasady i 
wymagania prawa Ŝywnościowego, 
powołującego Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa śywności oraz 
ustanawiającego procedury w zakresie 
bezpieczeństwa Ŝywności, w odniesieniu 
do produktów nieobjętych normami 
handlowymi dla poszczególnych sektorów 
lub produktów naleŜy ustanowić 
podstawową ogólną normę handlową 
przewidzianą w wyŜej wymienionym 
komunikacie Komisji. JeŜeli produkty te są 
zgodne z obowiązującą normą 
międzynarodową, w stosownych 
przypadkach naleŜy uznać je za zgodne z 
ogólną normą handlową. 

(50) W celu zagwarantowania, Ŝe 
wszystkie produkty są solidnej i właściwej 
jakości handlowej, oraz nie naruszając 
przepisów rozporządzenia (WE) nr 
178/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiającego ogólne zasady i 
wymagania prawa Ŝywnościowego, 
powołującego Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa śywności oraz 
ustanawiającego procedury w zakresie 
bezpieczeństwa Ŝywności, w odniesieniu 
do produktów nieobjętych normami 
handlowymi dla poszczególnych sektorów 
lub produktów naleŜy ustanowić 
podstawową ogólną normę handlową 
przewidzianą w wyŜej wymienionym 
komunikacie Komisji. JeŜeli produkty te są 
zgodne z obowiązującą normą 
międzynarodową, w stosownych 
przypadkach naleŜy uznać je za zgodne z 
ogólną normą handlową. Nie naruszając 
prawodawstwa Unii i naleŜytego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
państwa członkowskie powinny jednak 
zachować moŜliwość przyjęcia bądź 
utrzymania w mocy krajowych przepisów 
dotyczących sektorów lub produktów 
objętych ogólną normą handlową, albo 
dotyczących sektorów lub produktów 
objętych szczegółowymi normami 
handlowymi, w odniesieniu do elementów, 
które nie zostały wyraźnie 
zharmonizowane na mocy niniejszego 
rozporządzenia.  

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 56. W poprawce tej ujęto stanowisko zajęte przez Komisję 
Rolnictwa w ramach wniosku (2010) 738 dotyczącego rozporządzenia w sprawie norm 
handlowych. 
 

Poprawka    32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 53a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (53a) NaleŜy dokonać wyraźnego podziału 
norm handlowych na przepisy 
obowiązkowe i oznaczenia zastrzeŜone 
stosowane fakultatywnie. Oznaczenia 
zastrzeŜone stosowane fakultatywnie 
powinny nadal wspierać cele norm 
handlowych, a więc ich zakres powinien 
być ograniczony do danych produktów 
wymienionych w załączniku I do 
Traktatu. 

Or. fr 

(Poprawka 3 w ramach sprawozdania A7-0281/2011). 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawek do art. 67a–67e. W poprawce tej ujęto stanowisko zajęte przez 
Komisję Rolnictwa w ramach wniosku (2010) 738 dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
norm handlowych. 
 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 53b preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (53b) W świetle celów niniejszego 
rozporządzenia oraz dla zachowania 
przejrzystości niniejsze rozporządzenie 
powinno regulować kwestię stosowania 
obowiązujących oznaczeń zastrzeŜonych 
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stosowanych fakultatywnie. 

Or. fr 

(Poprawka 4 w ramach sprawozdania A7-0281/2011). 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawek do art. 67a–67e. W poprawce tej ujęto stanowisko zajęte przez 
Komisję Rolnictwa w ramach wniosku (2010) 738 dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
norm handlowych. 
 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 56 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(56) NaleŜy ustanowić przepisy szczególne 
dotyczące produktów przywoŜonych 
z państw trzecich, jeŜeli przepisy 
szczególne obowiązujące w państwach 
trzecich uzasadniają odstępstwa od norm 
handlowych, o ile zapewniona jest ich 
równorzędność z prawodawstwem 
unijnym. 

(56) W odniesieniu do produktów 
przywoŜonych z państw trzecich naleŜy 
przewidzieć przepisy szczególne, które 
byłyby przyjmowane zgodnie z art. 43 
ust. 2 Traktatu i określałyby warunki, na 
podstawie których produkty przywoŜone 
uwaŜane są za spełniające w 
wystarczającym stopniu wymogi Unii 
dotyczące norm handlowych, 
dopuszczałyby środki stanowiące 
odstępstwo od zasady, na podstawie której 
do obrotu w Unii wprowadza się wyłącznie 
produkty zgodne z przedmiotowymi 
normami, oraz określałyby zasady 
związane ze stosowaniem norm 
handlowych w przypadku produktów 
wywoŜonych z Unii.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 66 i ujęcie części punktu 61 preambuły. Niniejszy punkt 
preambuły powinien odsyłać do art. 66. 
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Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 58 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(58) W celu zapewnienia odpowiedniej 
reakcji na zmiany sytuacji rynkowej, 
uwzględniając specyficzne uwarunkowania 
kaŜdego sektora, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
niektórych aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do przyjmowania, 
zmieniania i wprowadzania odstępstw od 
wymogów dotyczących ogólnej normy 
handlowej, jak równieŜ zasad dotyczących 
spełniania przedmiotowych wymogów.  

(58) W celu zapewnienia odpowiedniej 
reakcji na zmiany sytuacji rynkowej, 
uwzględniając specyficzne uwarunkowania 
kaŜdego sektora, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
niektórych aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do uzupełniania, 
zmieniania i wprowadzania odstępstw od 
wymogów dotyczących ogólnej normy 
handlowej, jak równieŜ zasad dotyczących 
spełniania przedmiotowych wymogów.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 57. 
 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 61 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(61) W celu uwzględnienia specyfiki 
handlu między Unią a niektórymi 
państwami trzecimi, szczególnych cech 
niektórych produktów rolnych oraz 
specyfiki kaŜdego sektora, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do tolerancji w 
odniesieniu do kaŜdej normy handlowej, 
której przekroczenie powoduje, iŜ cała 
partia produktów uwaŜana jest za 
niezgodną z daną normą, oraz w 
odniesieniu do przepisów określających 
warunki, na podstawie których produkty 
przywoŜone uwaŜane są za spełniające w 

(61) W celu uwzględnienia szczególnych 
cech niektórych produktów rolnych oraz 
specyfiki kaŜdego sektora, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do tolerancji w 
odniesieniu do kaŜdej normy handlowej, 
której przekroczenie powoduje, iŜ cała 
partia produktów uwaŜana jest za 
niezgodną z daną normą.  
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wystarczającym stopniu wymogi Unii 
dotyczące norm handlowych i 
dopuszczające środki stanowiące 
odstępstwo od zasady, na podstawie której 
do obrotu w Unii wprowadza się wyłącznie 
produkty zgodne z przedmiotowymi 
normami i określających zasady związane 
ze stosowaniem norm handlowych w 
przypadku produktów wywoŜonych z Unii.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do punktu 56 preambuły. Niniejszy punkt preambuły powinien 
odsyłać do art. 61. 
 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 69 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(69) W celu uwzględnienia specyficznych 
uwarunkowań produkcji na wyznaczonym 
obszarze geograficznym, zapewnienia 
jakości i identyfikowalności produktów i 
zagwarantowania praw lub uzasadnionego 
interesu producentów lub podmiotów 
gospodarczych Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia niektórych aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do zasad wyznaczania obszaru 
geograficznego, definicji, ograniczeń i 
odstępstw dotyczących produkcji na 
wyznaczonym obszarze geograficznym; 
warunków, na jakich specyfikacja produktu 
moŜe zawierać dodatkowe wymogi; 
elementów specyfikacji produktu; 
charakteru wnioskodawcy, który moŜe 
złoŜyć wniosek o objęcie ochroną nazwy 
pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego; procedur, których naleŜy 
przestrzegać w odniesieniu do wniosku o 
ochronę nazwy pochodzenia lub 

(69) W celu uwzględnienia specyficznych 
uwarunkowań produkcji na wyznaczonym 
obszarze geograficznym, zapewnienia 
jakości i identyfikowalności produktów i 
zagwarantowania praw lub uzasadnionego 
interesu producentów lub podmiotów 
gospodarczych Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia niektórych aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do dodatkowych szczegółowych informacji 
dotyczących wyznaczania obszaru 
geograficznego, ograniczeń i odstępstw 
dotyczących produkcji na wyznaczonym 
obszarze geograficznym; warunków, na 
jakich specyfikacja produktu moŜe 
zawierać dodatkowe wymogi; elementów 
specyfikacji produktu; charakteru 
wnioskodawcy, który moŜe złoŜyć wniosek 
o objęcie ochroną nazwy pochodzenia lub 
oznaczenia geograficznego; procedur, 
których naleŜy przestrzegać w odniesieniu 
do wniosku o ochronę nazwy pochodzenia 
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oznaczenia geograficznego, w tym 
wstępnych procedur krajowych, 
rozpatrywania wniosków przez Komisję, 
procedury zgłaszania sprzeciwu, procedur 
wprowadzania zmian, anulowania ochrony 
i zmian z chronionych nazw pochodzenia 
na chronione oznaczenia geograficzne; 
procedur dotyczących wniosków 
transgranicznych; procedur dotyczących 
wniosków odnoszących się do obszaru 
geograficznego w państwie trzecim; 
terminu, od jakiego stosuje się ochronę; 
procedur dotyczących poprawek do 
specyfikacji produktów; oraz terminu, od 
jakiego stosuje się zmianę dotyczącą 
ochrony.  

lub oznaczenia geograficznego, w tym 
wstępnych procedur krajowych, 
rozpatrywania wniosków przez Komisję, 
procedury zgłaszania sprzeciwu, procedur 
wprowadzania zmian, anulowania ochrony 
i zmian z chronionych nazw pochodzenia 
na chronione oznaczenia geograficzne; 
procedur dotyczących wniosków 
transgranicznych; procedur dotyczących 
wniosków odnoszących się do obszaru 
geograficznego w państwie trzecim; 
terminu, od jakiego stosuje się ochronę; 
procedur dotyczących poprawek do 
specyfikacji produktów; oraz terminu, od 
jakiego stosuje się zmianę dotyczącą 
ochrony.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 86 ust. 2. 
 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 74 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(74) W celu zagwarantowania zgodności z 
praktykami związanymi z etykietowaniem, 
zgodności z zasadami horyzontalnymi 
dotyczącymi etykietowania i prezentacji 
oraz uwzględnienia specyfiki sektora wina; 
w celu zagwarantowania skuteczności 
procedur certyfikacji, zatwierdzania i 
kontroli; uzasadnionego interesu 
podmiotów gospodarczych oraz, Ŝe 
podmioty gospodarcze nie poniosą szkody, 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do 
wyjątkowych okoliczności, które 
uzasadniają brak odesłania do określeń 
„chroniona nazwa pochodzenia” lub 

(74) W celu zagwarantowania zgodności z 
praktykami związanymi z etykietowaniem, 
zgodności z zasadami horyzontalnymi 
dotyczącymi etykietowania i prezentacji 
oraz uwzględnienia specyfiki sektora wina; 
w celu zagwarantowania skuteczności 
procedur certyfikacji, zatwierdzania i 
kontroli; uzasadnionego interesu 
podmiotów gospodarczych oraz, Ŝe 
podmioty gospodarcze nie poniosą szkody, 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do 
wyjątkowych okoliczności, które 
uzasadniają brak odesłania do określeń 
„chroniona nazwa pochodzenia” lub 
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„chronione oznaczenie geograficzne”; 
prezentacji i stosowania na etykietach 
innych danych szczegółowych niŜ 
określone w niniejszym rozporządzeniu; 
niektórych obowiązkowych danych 
szczegółowych; fakultatywnych danych 
szczegółowych oraz prezentacji; dotyczące 
etykietowania i prezentacji win 
opatrzonych chronioną nazwą pochodzenia 
lub chronionym oznaczeniem 
geograficznym, których przedmiotowa 
nazwa pochodzenia lub przedmiotowe 
oznaczenie geograficzne spełnia konieczne 
wymogi; odnośnie do win wprowadzonych 
do obrotu i opatrzonych etykietą przed 
dniem 1 sierpnia 2009 r.; oraz w 
odniesieniu do odstępstw dotyczących 
etykietowania i prezentacji produktów. 

„chronione oznaczenie geograficzne”; 
prezentacji i stosowania na etykietach 
innych danych szczegółowych niŜ 
określone w niniejszym rozporządzeniu; 
niektórych obowiązkowych danych 
szczegółowych; fakultatywnych danych 
szczegółowych oraz prezentacji; dotyczące 
etykietowania i prezentacji win 
opatrzonych chronioną nazwą pochodzenia 
lub chronionym oznaczeniem 
geograficznym, których przedmiotowa 
nazwa pochodzenia lub przedmiotowe 
oznaczenie geograficzne spełnia konieczne 
wymogi; odnośnie do win wprowadzonych 
do obrotu i opatrzonych etykietą przed 
dniem 1 sierpnia 2009 r.; oraz w 
odniesieniu do odstępstw dotyczących 
etykietowania przedmiotów wywozu i 
prezentacji produktów. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 99 ust. 6. 
 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 82a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (82a) Z przyczyn zarówno gospodarczych, 
jak i społecznych, dotyczących ochrony 
środowiska i zagospodarowania 
przestrzennego obszarów wiejskich o 
tradycji winiarskiej, wykraczając poza 
wymogi utrzymania kontroli, 
róŜnorodności, prestiŜu i jakości 
europejskich produktów sektora wina, 
naleŜy utrzymać co najmniej do 2030 r. 
obecny system praw do sadzenia w 
sektorze wina. 

Or. fr 
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Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 83 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(83) Po zniesieniu systemu kwotowego 
nadal będą konieczne szczególne 
instrumenty do zapewnienia odpowiedniej 
równowagi praw i obowiązków między 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi 
a plantatorami buraków cukrowych. 
NaleŜy zatem ustanowić przepisy ogólne 
regulujące porozumienia między nimi. 

(83) Nadal konieczne są szczególne 
instrumenty do zapewnienia odpowiedniej 
równowagi praw i obowiązków między 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi 
a plantatorami buraków cukrowych. 
NaleŜy zatem ustanowić przepisy ogólne 
regulujące porozumienia między nimi.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja utrzymania kwot cukrowych. 
 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 84 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(84) W celu uwzględnienia specyfiki 
sektora cukru i interesów wszystkich stron 
Komisja powinna posiadać uprawnienia 
do przyjęcia niektórych aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu w odniesieniu do tego 
rodzaju umów, w szczególności 
w odniesieniu do warunków regulujących 
zakup, dostawę i przejęcie buraków oraz 
zapłatę za nie. 

(84) W celu uwzględnienia specyfiki 
sektora cukru i interesów wszystkich stron 
naleŜy przewidzieć szereg zasad w 
odniesieniu do tego rodzaju umów, 
w szczególności w odniesieniu do 
warunków regulujących zakup, dostawę 
i przejęcie buraków oraz zapłatę za nie.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja ponownego wprowadzenia załącznika dotyczącego porozumień i umów w 
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sektorze cukru. 
 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 84a preambuły (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 
2019/2020 obecny system kwot. Niemniej 
jednak silne i powracające napięcia na 
europejskim rynku cukru wskazują na 
konieczność wprowadzenia mechanizmu 
umoŜliwiającego automatyczną zmianę 
kwalifikacji z cukru pozakwotowego na 
cukier kwotowy dopóty, dopóki jest to 
konieczne, w celu ochrony równowagi 
strukturalnej tego rynku.  

Or. fr 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 84b preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (84b) W perspektywie ostatecznego 
zniesienia systemu kwot po 2020 r. 
Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi i Radzie do dnia 1 lipca 
2018 r. sprawozdanie dotyczące 
odpowiednich warunków zakończenia 
stosowania obecnego systemu kwot oraz 
przyszłości sektora po 2020 r., zawierające 
wszelkie propozycje niezbędne do 
przygotowania całego sektora na okres po 



 

PR\904214PL.doc 37/316 PE485.843v02-00 

 PL 

2020 r. 

Or. fr 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 85 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(85) Organizacje producentów i ich 
zrzeszenia mogą pełnić uŜyteczną rolę w 
koncentracji podaŜy oraz propagowaniu 
najlepszych praktyk. Organizacje 
międzybranŜowe mogą pełnić waŜną rolę 
w umoŜliwianiu dialogu między 
podmiotami łańcucha dostaw oraz 
propagowaniu najlepszych praktyk i 
przejrzystości rynku. Istniejące przepisy w 
zakresie definicji i uznawania 
przedmiotowych organizacji i ich zrzeszeń 
obowiązujące w niektórych sektorach 
naleŜy zatem ujednolicić, uspójnić i 
rozszerzyć w celu ustanowienia zasady 
uznawania w oparciu o wniosek na 
podstawie statutów określonego w prawie 
UE w odniesieniu do wszystkich sektorów. 

(85) Organizacje producentów i ich 
zrzeszenia mogą pełnić uŜyteczną rolę w 
propagowaniu najlepszych praktyk – a 
przede wszystkim w osiąganiu celów 
zawartych w art. 39 Traktatu, zwłaszcza 
celu dotyczącego stabilizacji dochodów 
producentów – poprzez udostępnianie 
swoim członkom narzędzi zarządzania 
ryzykiem, poprawę wprowadzania do 
obrotu, koncentrację podaŜy i 
negocjowanie umów, a tym samym 
faktyczne wzmocnienie siły przetargowej 
producentów.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

NaleŜy w sposób jaśniejszy rozróŜnić organizacje horyzontalne, jakimi są organizacje 
producentów, i organizacje wertykalne, jakimi są organizacje międzybranŜowe, których 
zadania i wpływ na łańcuch dostaw Ŝywności nie mogą mieć takiego samego charakteru. 
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Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 85a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (85a) Organizacje międzybranŜowe mogą 
pełnić waŜną rolę w umoŜliwianiu dialogu 
między podmiotami łańcucha dostaw oraz 
propagowaniu najlepszych praktyk i 
przejrzystości rynku.  

Or. fr 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 85b preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (85b) Istniejące przepisy w zakresie 
definicji i uznawania organizacji 
producentów, ich zrzeszeń oraz 
organizacji międzybranŜowych 
obowiązujące w niektórych sektorach 
naleŜy zatem ujednolicić, uspójnić i 
rozszerzyć w celu ustanowienia zasady 
uznawania w oparciu o wniosek na 
podstawie statutów określonego w prawie 
UE w odniesieniu do wszystkich sektorów. 
W szczególności kryteria uznawania i 
statuty organizacji producentów 
ustanowione w ramach przepisów 
wspólnotowych powinny zapewniać, aby 
jednostki te były tworzone rzeczywiście z 
inicjatywy rolników, którzy w sposób 
demokratyczny wyznaczaliby ogólną 
politykę organizacji i podejmowali decyzje 
dotyczące jej wewnętrznego 
funkcjonowania. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawek do art. 106a, 106b i 108a. 
 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 87 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(87) W odniesieniu do Ŝywych roślin, 
wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, mięsa 
baraniego i koziego, jaj oraz mięsa 
drobiowego naleŜy wprowadzić przepis 
umoŜliwiający przyjmowanie pewnych 
środków na rzecz dostosowania podaŜy do 
wymogów rynku, które mogą przyczynić 
się do stabilizacji rynków oraz do 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
Ŝycia rolników. 

(87) NaleŜy wprowadzić przepis 
umoŜliwiający przyjmowanie pewnych 
środków na rzecz dostosowania podaŜy do 
wymogów rynku, które mogą przyczynić 
się do stabilizacji rynków oraz do 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
Ŝycia rolników.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 112. 
 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 88 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(88) W celu zachęcenia organizacji 
producentów, ich zrzeszeń i organizacji 
międzybranŜowych do podejmowania 
działań na rzecz dostosowania podaŜy do 
wymogów rynku, z wyjątkiem działań 
związanych z wycofywaniem z rynku, 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do sektorów 
Ŝywych roślin, wołowiny i cielęciny, 
wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego, 

(88) W celu zachęcenia organizacji 
producentów, ich zrzeszeń i organizacji 
międzybranŜowych do podejmowania 
działań na rzecz dostosowania podaŜy do 
wymogów rynku Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
niektórych aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu, mających na celu poprawę 
jakości; mających na celu wsparcie lepszej 
organizacji produkcji, przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu; ułatwiających 
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jaj oraz mięsa drobiowego, mających na 
celu poprawę jakości; mających na celu 
wsparcie lepszej organizacji produkcji, 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu; 
ułatwiających odnotowywanie tendencji 
w zakresie cen rynkowych i 
umoŜliwiających opracowywanie prognoz 
krótko- i długoterminowych na podstawie 
wykorzystywanych środków produkcji.  

odnotowywanie tendencji w zakresie cen 
rynkowych i umoŜliwiających 
opracowywanie prognoz krótko- 
i długoterminowych na podstawie 
wykorzystywanych środków produkcji.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 112. 
 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 89 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(89) Aby poprawić funkcjonowanie rynku 
win, państwa członkowskie powinny mieć 
moŜliwość wdroŜenia decyzji podjętych 
przez organizacje międzybranŜowe. 
Praktyki, które mogłyby zakłócić 
konkurencję, powinny jednak zostać 
wykluczone z zakresu takich decyzji. 

(89) Aby poprawić funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, państwa członkowskie 
powinny mieć moŜliwość wdroŜenia 
decyzji podjętych przez organizacje 
międzybranŜowe. Praktyki, które mogłyby 
zakłócić konkurencję, powinny jednak 
zostać wykluczone z zakresu takich 
decyzji.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 113. 
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Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 90 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(90) Wobec braku prawodawstwa Unii w 
sprawie formalnych umów pisemnych 
państwa członkowskie mogą wprowadzić 
obowiązek ich stosowania w ramach 
krajowych systemów prawa, pod 
warunkiem, Ŝe prawo Unii będzie 
przestrzegane i w szczególności z 
poszanowaniem właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
wspólnej organizacji rynku. ZwaŜywszy na 
róŜnorodność warunków w Unii, zgodnie 
z zasadą pomocniczości decyzja taka 
powinna naleŜeć do państw 
członkowskich. Jednak w sektorze mleka i 
przetworów mlecznych w celu 
zapewnienia odpowiednich norm 
minimalnych dla tego rodzaju umów oraz 
dobrego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i wspólnej organizacji 
rynku niektóre warunki podstawowe 
stosowania tych umów naleŜy ustanowić 
na poziomie Unii. W związku z tym, Ŝe 
statuty niektórych spółdzielni 
mleczarskich mogą zawierać przepisy o 
podobnym skutku, dla uproszczenia w 
takich przypadkach powinny być one 
zwolnione z wymogu stosowania umów. W 
celu zapewnienia skuteczności wszelkich 
tego rodzaju systemów naleŜy stosować je 
równieŜ w przypadkach, gdy pośrednicy 
skupują mleko od rolników w celu 
przekazania go przetwórcom. 

skreślony 

Or. fr 
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Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 90a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (90a) Wykorzystywanie zawieranych przed 
dostawą ustandaryzowanych umów 
pisemnych, zawierających podstawowe 
elementy, nie jest powszechnie stosowaną 
praktyką. Takie umowy mogą jednak 
pomóc w zwiększeniu poczucia 
odpowiedzialności podmiotów 
gospodarczych, na wzór łańcucha 
mleczarskiego, oraz w uświadomieniu 
potrzeby większego uwzględniania 
sygnałów płynących z rynku, ulepszenia 
transmisji cen i dostosowania podaŜy do 
popytu, a takŜe pomóc w unikaniu 
niektórych nieuczciwych praktyk 
handlowych. 

Or. fr 

(Powielenie treści punktu 8 preambuły rozporządzenia nr 261/2012 (Dz.U. L 94 z 30 marca 
2012 r.). 

Uzasadnienie 

Jest to fragment rozporządzenia nr 261/2012 w sprawie stosunków umownych w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych rozszerzony na ogół sektorów. Konsekwencja poprawek do 
art. 113a i 113b. 
 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 90b preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (90b) PoniewaŜ brak jest unijnych 
przepisów dotyczących tego rodzaju 
umów, państwa członkowskie mogą 
zdecydować o wprowadzeniu obowiązku 
ich stosowania w ramach swoich 
systemów prawa zobowiązań, pod 
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warunkiem Ŝe będzie się to odbywać z 
poszanowaniem przepisów unijnych, a w 
szczególności odpowiedniego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
wspólnej organizacji rynków. Biorąc pod 
uwagę zróŜnicowaną sytuację w Unii pod 
względem prawa zobowiązań, taka decyzja 
ze względu na zasadę pomocniczości 
powinna pozostać w zakresie kompetencji 
państw członkowskich. Do wszystkich 
dostaw na danym terytorium powinny 
mieć zastosowanie jednakowe warunki. W 
związku z tym, jeŜeli państwo 
członkowskie zdecyduje, Ŝe na jego 
terytorium kaŜda dostawa przez rolnika do 
przetwórcy musi być uregulowana umową 
pisemną między stronami, obowiązek taki 
powinien obejmować takŜe dostawy 
pochodzące z innych państw 
członkowskich, ale nie musi on dotyczyć 
dostawy do innych państw członkowskich. 
Zgodnie z zasadą pomocniczości naleŜy 
pozostawić państwom członkowskim 
decyzję co do wprowadzenia obowiązku 
złoŜenia rolnikowi przez pierwszego 
skupującego pisemnej oferty zawarcia 
takiej umowy.  

Or. fr 

(Powielenie treści punktu 9 preambuły rozporządzenia nr 261/2012 (Dz.U. L 94 z 30 marca 
2012 r.). 

Uzasadnienie 

Jest to fragment rozporządzenia nr 261/2012 w sprawie stosunków umownych w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych rozszerzony na ogół sektorów. Konsekwencja poprawek do 
art. 113a i 113b. 
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Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 91 preambuły 

 
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. 

skreślony 

Or. fr 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 91a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (91a) Aby zapewnić opłacalny rozwój 
produkcji, a tym samym odpowiedni 
poziom Ŝycia rolnikom, naleŜy wzmocnić 
ich siłę przetargową wobec nabywców, co 
przyczyni się do sprawiedliwszego 
podziału wartości dodanej na 
poszczególnych etapach łańcucha dostaw. 
W związku z tym, mając na uwadze 
realizację powyŜszych celów wspólnej 
polityki rolnej, naleŜy wprowadzić przepis 
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na podstawie art. 42 i art. 43 ust. 2 
Traktatu, który umoŜliwi organizacjom 
producentów skupiającym wyłącznie 
rolników lub zrzeszeniom tych organizacji 
wspólne negocjowanie z nabywcami 
warunków umów, w tym cen, w 
odniesieniu do części lub całości 
produkcji ich członków. JednakŜe tylko 
organizacje producentów, które ubiegały 
się i uzyskały uznanie przez państwa 
członkowskie powinny być uprawnione do 
korzystania z tego przepisu. Ponadto 
przepis ten nie powinien mieć 
zastosowania do spółdzielni. Co więcej, 
naleŜy wprowadzić przepis przewidujący 
moŜliwość uznania de facto na podstawie 
niniejszego rozporządzenia istniejących 
organizacji producentów uznanych na 
mocy prawa krajowego.  

Or. fr 

(Powielenie i dostosowanie treści punktu 14 preambuły rozporządzenia nr 261/2012 
(Dz.U. L 94 z 30 marca 2012 r.). 

Uzasadnienie 

Jest to fragment rozporządzenia nr 261/2012 w sprawie stosunków umownych w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych rozszerzony na ogół sektorów. Konsekwencja poprawek do 
art. 113a i 113b. 
 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 91b preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (91b) Mając na uwadze istotne znaczenie 
chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) 
oraz chronionego oznaczenia 
geograficznego (ChOG), w szczególności 
w przypadku słabszych regionów 
wiejskich, oraz aby zapewnić wartość 
dodaną i utrzymać jakość, w szczególności 
serów korzystających z ChNP lub ChOG, 
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a takŜe w kontekście wygasającego 
systemu kwot mlecznych, państwa 
członkowskie powinny mieć moŜliwość 
stosowania przepisów regulujących podaŜ 
takich serów wyprodukowanych na 
określonym obszarze geograficznym. 
Przepisy te powinny obejmować całą 
produkcję danego sera, a wniosek w tej 
sprawie powinna składać organizacja 
międzybranŜowa, organizacja 
producentów lub grupa zgodnie z 
definicją zawartą w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. 
w sprawie ochrony oznaczeń 
geograficznych i nazw pochodzenia 
produktów rolnych i środków 
spoŜywczych. Taki wniosek powinien mieć 
poparcie znacznej większości producentów 
mleka odpowiedzialnych za produkcję 
znacznej większości mleka 
wykorzystywanego do produkcji danego 
sera, a w przypadku organizacji 
międzybranŜowych i grup, przez znaczącą 
większość producentów sera, którzy 
reprezentują znaczną większość produkcji 
tego sera. Ponadto przepisy te powinny 
podlegać rygorystycznym warunkom, w 
szczególności aby uniknąć zakłóceń w 
handlu produktami na innych rynkach i 
chronić prawa mniejszości. Państwa 
członkowskie powinny niezwłocznie 
publikować przyjęte przepisy i 
powiadamiać o nich Komisję, zapewniać 
regularne kontrole i uchylić przepisy w 
razie ich niezgodności. 

Or. fr 

(Powielenie treści punktu 17 preambuły rozporządzenia nr 261/2012 (Dz.U. L 94 z 30 marca 
2012 r.). 

Uzasadnienie 

Jest to fragment rozporządzenia nr 261/2012 w sprawie stosunków umownych w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych. 
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Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 91c preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (91c) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1234/2007 kwoty mleczne wygasną 
stosunkowo szybko po wejściu w Ŝycie 
niniejszego rozporządzenia. Po uchyleniu 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
odnośne przepisy naleŜy zatem stosować 
do chwili wygaśnięcia tego systemu.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja skreślenia punktu 146 preambuły. 
 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 91d preambuły (nowy) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (91d) Decyzji o zniesieniu kwot mlecznych 
towarzyszyło zobowiązanie dotyczące 
„miękkiego lądowania” w odniesieniu do 
sektora mleka i przetworów mlecznych. 
Rozporządzenie nr 261/2012 w sprawie 
stosunków umownych w sektorze mleka i 
przetworów mlecznych stanowi pierwszy 
interesujący krok w tym kierunku, naleŜy 
jednak uzupełnić je o inne instrumenty1. 
W tym kontekście naleŜy upowaŜnić 
Komisję do przyznawania pomocy 
producentom mleka dobrowolnie 
ograniczającym produkcję w sytuacji 
powaŜnego zakłócenia równowagi na 
rynku mleczarskim, lecz takŜe do 
nałoŜenia opłat na producentów mleka 
zwiększających produkcję w tym samym 
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okresie i w tym samym stopniu. 

 ____________________ 

 1 Dz.U. L 94 z 30.3.2012, s. 38. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 156a. 
 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 93 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(93) W celu zagwarantowania, Ŝe cele i 
obowiązki organizacji producentów, 
zrzeszeń organizacji producentów, 
organizacji międzybranŜowych i 
organizacji podmiotów gospodarczych są 
jasno określone, przez co przyczyniają się 
do zwiększenia skuteczności ich działań, w 
celu uwzględnienia specyfiki kaŜdego 
sektora i zapewnienia przestrzegania zasad 
konkurencji oraz dobrego funkcjonowania 
wspólnej organizacji rynku, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do: 
określonych celów, które mogą, powinny 
lub nie powinny być realizowane przez 
takie organizacje i zrzeszenia, obejmujące 
odstępstwa w ich zakresie wymienione w 
niniejszym rozporządzeniu; przepisów w 
zakresie zrzeszania się, uznawania, 
struktury, osobowości prawnej, 
członkostwa, wielkości, odpowiedzialności 
i działalności tych organizacji i zrzeszeń, 
skutków wynikających z uznania, 
wycofania uznania i łączenia się; 
międzynarodowych organizacji i zrzeszeń; 
outsourcingu działań i udzielania pomocy 
technicznej przez organizacje lub 

(93) W celu zagwarantowania, Ŝe cele i 
obowiązki organizacji producentów, 
zrzeszeń organizacji producentów, 
organizacji międzybranŜowych i 
organizacji podmiotów gospodarczych są 
jasno określone, przez co przyczyniają się 
do zwiększenia skuteczności ich działań, w 
celu uwzględnienia specyfiki kaŜdego 
sektora i zapewnienia przestrzegania zasad 
konkurencji oraz dobrego funkcjonowania 
wspólnej organizacji rynku, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do: 
określonych celów, które mogą, powinny 
lub nie powinny być realizowane przez 
takie organizacje i zrzeszenia, a w 
stosownym przypadku zostać dodane do 
celów wymienionych w niniejszym 
rozporządzeniu; statutów organizacji 
innych niŜ organizacje producentów, 
szczególnych warunków mających 
zastosowanie do statutów organizacji 
producentów w niektórych sektorach, 
struktury, osobowości prawnej, 
członkostwa, wielkości, odpowiedzialności 
i działalności tych organizacji i zrzeszeń, 
skutków wynikających z uznania, 
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zrzeszenia; minimalnej wielkości lub 
wartości produkcji zbywalnej organizacji 
producentów i zrzeszeń; rozszerzenia 
niektórych przepisów dotyczących 
organizacji na producentów niebędących 
członkami i obowiązek płatności składek 
przez producentów niebędących 
członkami, w tym wykaz surowszych 
przepisów w zakresie produkcji, które 
mogą zostać rozszerzone, dalszych 
wymogów w odniesieniu do 
reprezentatywności, odnośnych obszarów 
gospodarczych, w tym kontroli przez 
Komisję ich określenia, minimalnych 
okresów, przez jakie przepisy muszą 
obowiązywać przed ich rozszerzeniem; 
osób lub organizacji, których dotyczą 
przepisy lub obowiązek płacenia składek i 
okoliczności, w jakich Komisja Ŝądać 
odmowy lub wycofania rozszerzenia 
przepisów lub obowiązkowych składek.  

wycofania uznania i łączenia się; 
międzynarodowych organizacji i zrzeszeń, 
w tym zasad dotyczących świadczenia 
pomocy administracyjnej w przypadku 
współpracy transgranicznej, warunków 
outsourcingu działań i udzielania pomocy 
technicznej przez organizacje lub 
zrzeszenia; minimalnej wielkości lub 
wartości produkcji zbywalnej organizacji 
producentów i zrzeszeń; rozszerzenia 
niektórych przepisów dotyczących 
organizacji na producentów niebędących 
członkami i obowiązek płatności składek 
przez producentów niebędących 
członkami, w tym wykaz surowszych 
przepisów w zakresie produkcji, które 
mogą zostać rozszerzone, dalszych 
wymogów w odniesieniu do 
reprezentatywności, odnośnych obszarów 
gospodarczych, w tym kontroli przez 
Komisję ich określenia, minimalnych 
okresów, przez jakie przepisy muszą 
obowiązywać przed ich rozszerzeniem; 
osób lub organizacji, których dotyczą 
przepisy lub obowiązek płacenia składek i 
okoliczności, w jakich Komisja Ŝądać 
odmowy lub wycofania rozszerzenia 
przepisów lub obowiązkowych składek; 
szczegółowych warunków wdraŜania 
systemów umownych i konkretnych ilości 
mogących stanowić przedmiot negocjacji 
umownych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 114. 
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Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 94a preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (94a) Przy wdraŜaniu umów 
międzynarodowych naleŜałoby jednak 
zachować zasadę wzajemności, zwłaszcza 
w odniesieniu do kwestii celnych, ochrony 
roślin i środowiska, oraz ściśle 
przestrzegać mechanizmów cen wejścia, 
dodatkowych praw szczególnych i opłat 
wyrównawczych.  

Or. fr 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 96 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(96) W celu uwzględnienia zmian w 
handlu i rozwoju sytuacji na rynku, potrzeb 
odnośnych rynków oraz monitorowania w 
razie potrzeby przywozu lub wywozu 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do wykazu 
produktów sektorów objętych wymogiem 
przedstawienia pozwolenia na przywóz lub 
wywóz; oraz przypadków i sytuacji, kiedy 
przedstawienie pozwolenia na przywóz lub 
pozwolenia na wywóz nie jest wymagane.  

(96) W celu uwzględnienia zmian w 
handlu i rozwoju sytuacji na rynku, potrzeb 
odnośnych rynków oraz monitorowania w 
razie potrzeby przywozu lub wywozu 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w celu zmiany i uzupełnienia 
wykazu produktów sektorów objętych 
wymogiem przedstawienia pozwolenia na 
przywóz lub wywóz; oraz przypadków i 
sytuacji, kiedy przedstawienie pozwolenia 
na przywóz lub pozwolenia na wywóz nie 
jest wymagane. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 118. 
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Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 100 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(100) W celu zapewnienia skuteczności 
systemu cen wejścia Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
niektórych aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do ustanowienia 
sprawdzania wartości celnej w porównaniu 
do wartości innej niŜ cena jednostkowa.  

(100) W celu zapewnienia skuteczności 
systemu cen wejścia Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
niektórych aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do ustanowienia 
sprawdzania wartości celnej w porównaniu 
do wartości jednostkowej lub, w 
stosownym przypadku, sprawdzania 
wartości celnej w porównaniu do 
standardowej wartości w przywozie. W 
kaŜdym przypadku sprawdzanie wartości 
celnej nie moŜe odbywać się na podstawie 
metody odliczeniowej, umoŜliwiającej 
ograniczenie lub uniknięcie stosowania 
dodatkowych praw szczególnych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 122. 
 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 107 preambuły 

 
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 

Nie dotyczy wersji polskiej. 
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objęte refundacją powinny podlegać 
ograniczeniom pod względem wartości 
i ilości. 

Or. fr 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 120 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(120) Na podstawie art. 42 Traktatu 
przepisy Traktatu dotyczące konkurencji 
mają zastosowanie do produkcji rolnej i 
handlu produktami rolnymi jedynie w 
zakresie ustalonym przez prawodawstwo 
Unii w ramach przepisów art. 43 ust. 2 i 3 
Traktatu i zgodnie z przewidzianą w nich 
procedurą.  

(120) Na podstawie art. 42 Traktatu 
przepisy Traktatu dotyczące konkurencji 
mają zastosowanie do produkcji rolnej i 
handlu produktami rolnymi jedynie w 
zakresie ustalonym przez prawodawstwo 
Unii w ramach przepisów art. 43 ust. 2 
Traktatu i zgodnie z przewidzianą w nich 
procedurą.  

Or. fr 

 
 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 121 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(121) Reguły konkurencji odnoszące się 
do porozumień, decyzji i uzgodnionych 
praktyk, o których mowa w art. 101 
Traktatu, oraz przepisy odnoszące się do 
naduŜywania pozycji dominującej 
powinny mieć zastosowanie do produkcji 
rolnej i handlu produktami rolnymi 
w zakresie, w jakim ich stosowanie nie 
zagraŜa realizacji celów WPR. 

skreślony 

Or. fr 
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Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 121a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (121a) Przy wdraŜaniu przepisów 
wspólnotowych mających zastosowanie w 
dziedzinie konkurencji naleŜy lepiej 
uwzględnić specyfikę sektora rolnictwa, 
aby zadania powierzane organizacjom 
producentów, zrzeszeniom organizacji 
producentów i organizacjom 
międzybranŜowym mogły być poprawnie i 
skutecznie wypełniane. 

Or. fr 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 121b preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (121b) W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania przepisów niniejszego 
rozporządzenia dotyczących prawa 
konkurencji, a tym samym przyczynienia 
się do harmonijnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, Komisja powinna 
zapewnić ścisłą koordynację działań 
poszczególnych krajowych organów ds. 
konkurencji i opublikować w tym celu 
wytyczne i przewodniki dobrych praktyk 
słuŜące objaśnieniu działań 
poszczególnych krajowych organów ds. 
konkurencji oraz podmiotów 
gospodarczych w sektorze rolnym i rolno-
spoŜywczym. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 143. 
 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 122 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(122) Szczególną uwagę naleŜy poświęcić 
organizacjom rolniczym, organizacjom 
producentów lub zrzeszeniom organizacji 
producentów, które zajmują się 
w szczególności wspólną produkcją lub 
wspólnym wprowadzaniem do obrotu 
produktów rolnych, lub korzystaniem ze 
wspólnych urządzeń, o ile takie wspólne 
działanie nie wyklucza konkurencji ani nie 
zagraŜa realizacji celów art. 39 Traktatu. 

(122) Szczególną uwagę naleŜy poświęcić 
organizacjom producentów lub 
zrzeszeniom organizacji producentów, 
które zajmują się w szczególności wspólną 
produkcją lub wspólnym wprowadzaniem 
do obrotu produktów rolnych, lub 
korzystaniem ze wspólnych urządzeń, o ile 
takie wspólne działanie nie wyklucza 
konkurencji. NaleŜy w szczególności 
zapewnić, aby porozumienia, decyzje i 
uzgodnione praktyki tych organizacji były 
traktowane jako niezbędne do osiągnięcia 
celów WPR, o których mowa w art. 39 
Traktatu, i aby art. 101 ust. 1 Traktatu nie 
miał zastosowania do tych porozumień, 
chyba Ŝe miałoby to wykluczyć 
konkurencję. W takim wypadku powinny 
mieć zastosowanie postępowania 
przewidziane w art. 2 rozporządzenia 
nr 1/2003, a w kaŜdym postępowaniu w 
sprawie wykluczenia konkurencji cięŜar 
dowodu powinien spoczywać na stronie 
lub organie zarzucającym naruszenie1. 

 ____________________ 

 1 Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 143. 
 



 

PR\904214PL.doc 55/316 PE485.843v02-00 

 PL 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 122a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (122a) W świetle stosowania przepisów 
proceduralnych przewidzianych w 
rozporządzeniu nr 1/2003 i w celu 
zapewnienia pewności prawa oraz 
przekazania podmiotom gospodarczym 
dokładnych informacji naleŜałoby określić 
kategorie porozumień, decyzji i 
uzgodnionych praktyk organizacji 
producentów, do których mają 
zastosowanie odstępstwa przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu, na tej samej 
zasadzie, na jakiej przyjmuje się 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
grupowych na mocy ogólnego prawa 
konkurencji.  

Or. fr 

 
 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 124 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(124) Przyznanie pomocy krajowej 
mogłoby zagrozić właściwemu 
funkcjonowaniu jednolitego rynku. 
W związku z tym postanowienia Traktatu 
dotyczące pomocy państwa powinny 
zasadniczo mieć zastosowanie 
w odniesieniu do produktów rolnych. 
W niektórych okolicznościach naleŜy 
zezwolić na wyjątki. W przypadkach, 
w których stosuje się takie wyjątki, 
Komisja powinna jednak mieć moŜliwość 
sporządzenia wykazu istniejących, nowych 
lub proponowanych mechanizmów 

(124) Przyznanie pomocy krajowej 
mogłoby zagrozić właściwemu 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. 
W związku z tym postanowienia Traktatu 
dotyczące pomocy państwa powinny 
zasadniczo mieć zastosowanie 
w odniesieniu do produktów rolnych. 
W niektórych okolicznościach naleŜy 
zezwolić na wyjątki. W przypadkach, 
w których stosuje się takie wyjątki, 
Komisja powinna jednak mieć moŜliwość 
sporządzenia wykazu istniejących, nowych 
lub proponowanych mechanizmów 
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pomocy krajowej, przekazania stosownych 
uwag państwom członkowskim oraz 
zaproponowania przedsięwzięcia 
odpowiednich środków. 

pomocy krajowej, przekazania stosownych 
uwag państwom członkowskim oraz 
zaproponowania przedsięwzięcia 
odpowiednich środków. 

Or. fr 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 129 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(129) NaleŜy zezwolić państwom 
członkowskim na utrzymanie płatności 
krajowych na rzecz orzechów, obecnie 
określonych w ramach art. 120 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, w celu 
złagodzenia skutków oddzielenia wsparcia 
poprzedniego programu pomocy Unii na 
rzecz orzechów od wielkości produkcji. 
PoniewaŜ przedmiotowe rozporządzenie 
ma zostać uchylone, omawiane płatności 
krajowe naleŜy dla jasności określić w 
niniejszym rozporządzeniu. 

(129) NaleŜy zezwolić państwom 
członkowskim na utrzymanie płatności 
krajowych na rzecz orzechów, określonych 
w ramach art. 120 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, w celu złagodzenia skutków 
oddzielenia wsparcia poprzedniego 
programu pomocy Unii na rzecz orzechów 
od wielkości produkcji. PoniewaŜ 
przedmiotowe rozporządzenie ma zostać 
uchylone, omawiane płatności krajowe 
naleŜy dla jasności określić w niniejszym 
rozporządzeniu.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Rozporządzenie nr 73/2009 zostanie uchylone z chwilą wejścia w Ŝycie nowej WPR, czyli 
niniejszego rozporządzenia. 
 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 131 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(131) Nadzwyczajne środki wspierania 
rynku dla wołowiny i cielęciny, mleka i 
przetworów mlecznych, wieprzowiny, 
mięsa baraniego i mięsa koziego, jaj oraz 

(131) Nadzwyczajne środki wspierania 
rynku dla wołowiny i cielęciny, mleka i 
przetworów mlecznych, wieprzowiny, 
mięsa baraniego i mięsa koziego, jaj, mięsa 
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mięsa drobiowego powinny być 
bezpośrednio związane ze środkami 
zdrowotnymi i weterynaryjnymi 
przyjmowanymi w celu walki z 
rozprzestrzenianiem się chorób. Środki te 
naleŜy przyjmować na wniosek państw 
członkowskich w celu zapobieŜenia 
powaŜnym zakłóceniom na rynkach. 

drobiowego i końskiego powinny być 
bezpośrednio związane ze środkami 
zdrowotnymi i weterynaryjnymi 
przyjmowanymi w celu walki z 
rozprzestrzenianiem się chorób. Środki te 
naleŜy przyjmować na wniosek państw 
członkowskich w celu zapobieŜenia 
powaŜnym zakłóceniom na rynkach.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 155. 
 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 135 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(135) Podmioty gospodarcze, państwa 
członkowskie lub państwa trzecie mogą 
zostać zobowiązane do składania 
informacji do celów stosowania 
niniejszego rozporządzenia, monitorowania 
oraz analiz rynku produktów rolnych i 
zarządzania rynkiem produktów rolnych, 
zapewnienia przejrzystości rynku, 
prawidłowego funkcjonowania środków 
WPR, kontroli róŜnego szczebla, 
monitorowania, oceny i audytu środków 
WPR oraz wdraŜania umów 
międzynarodowych obejmującego wymogi 
w zakresie przekazywania informacji w 
ramach przedmiotowych umów. Aby 
zagwarantować jednolite, sprawne i 
uproszczone podejście Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 
wszelkich niezbędnych środków w zakresie 
przekazywania informacji. Komisja 
powinna uwzględniać przy tym potrzeby w 
zakresie danych oraz synergie między 
potencjalnymi źródłami danych. 

(135) Podmioty gospodarcze, państwa 
członkowskie lub państwa trzecie mogą 
zostać zobowiązane do składania 
informacji do celów stosowania 
niniejszego rozporządzenia, monitorowania 
oraz analiz rynku produktów rolnych i 
zarządzania rynkiem produktów rolnych, 
zapewnienia przejrzystości rynku, 
prawidłowego funkcjonowania środków 
WPR, kontroli róŜnego szczebla, 
monitorowania, oceny i audytu środków 
WPR oraz wdraŜania umów 
międzynarodowych obejmującego wymogi 
w zakresie przekazywania informacji w 
ramach przedmiotowych umów. Aby 
zagwarantować jednolite, sprawne i 
uproszczone podejście naleŜy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do niezbędnych środków w zakresie 
przekazywania informacji. Komisja 
powinna uwzględniać przy tym potrzeby w 
zakresie danych oraz synergie między 
potencjalnymi źródłami danych oraz 
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dopilnować, aby przestrzegano zasady, 
zgodnie z którą danych osobowych nie 
wolno przetwarzać dalej w sposób 
niezgodny z pierwotnym celem, w jakim 
zostały zgromadzone, jak zalecił 
Europejski Inspektor Ochrony Danych w 
swojej opinii z dnia 14 grudnia 2011 r.1 

 ____________________ 

 1 Dz.U. C 35 z 9.2.2012, s. 1. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 157. 
 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 137 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(137) Zastosowanie mają przepisy Unii 
dotyczące ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz swobodnego przepływu 
tych danych, w szczególności dyrektywa 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych i 
rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych. 

(137) Zastosowanie mają przepisy Unii 
dotyczące ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz swobodnego przepływu 
tych danych, w szczególności dyrektywa 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych1 i 
rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych2.  

 ____________________ 

 1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. 

 2 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1. 
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Or. fr 

 
 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 139 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(139) W celu płynnego przejścia od ustaleń 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
[COM(2010)799] do przepisów 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia niektórych aktów zgodnie z art. 
290 Traktatu w odniesieniu do 
niezbędnych środków, w szczególności 
środków koniecznych do ochrony praw 
nabytych i uzasadnionych oczekiwań 
przedsiębiorstw.  

(139) W celu płynnego przejścia od ustaleń 
określonych w rozporządzeniu (WE) 
nr 1234/2007 do przepisów niniejszego 
rozporządzenia Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia niektórych aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do niezbędnych środków, w szczególności 
środków koniecznych do ochrony praw 
nabytych i uzasadnionych oczekiwań 
przedsiębiorstw.  

Or. fr 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 140 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(140) Stosowanie trybu pilnego powinno 
być dopuszczalne wyłącznie w 
wyjątkowych przypadkach, kiedy zostanie 
wykazana taka konieczność, w celu 
skutecznego i efektywnego reagowania na 
groźbę wystąpienia zakłóceń na rynku lub 
w przypadkach, gdy takie zakłócenia juŜ 
występują. Wybór trybu pilnego powinien 
być uzasadniony i naleŜy określić, w jakich 
przypadkach ma on być stosowany. 

(140) Stosowanie trybu pilnego powinno 
być dopuszczalne wyłącznie w 
wyjątkowych przypadkach, kiedy zostanie 
wykazana taka konieczność, w celu 
skutecznego i efektywnego reagowania na 
groźbę wystąpienia zakłóceń na rynku lub 
w przypadkach, gdy takie zakłócenia juŜ 
występują, bądź teŜ w celu rozwiązania 
szczególnych problemów. Wybór trybu 
pilnego powinien być uzasadniony i naleŜy 
określić, w jakich przypadkach ma on być 
stosowany.  
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Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 156. 
 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 143 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(143) W przypadkach, gdy wymaga tego 
naleŜycie uzasadniona pilna potrzeba, 
Komisja powinna przyjmować akty 
wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie w celu przyjęcia, zmiany lub 
uchylenia unijnych środków ochronnych, 
zawieszenia stosowania procedury 
uszlachetniania czynnego lub procedury 
uszlachetniania biernego, w razie potrzeby 
– natychmiastowego zareagowania na 
sytuację rynkową, rozwiązania 
konkretnych problemów w nagłych 
przypadkach, jeŜeli rozwiązanie 
problemów wymaga natychmiastowego 
działania.  

(143) W przypadkach, gdy wymaga tego 
naleŜycie uzasadniona pilna potrzeba, 
Komisja powinna przyjmować akty 
wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie w celu przyjęcia, zmiany lub 
uchylenia unijnych środków ochronnych, 
zawieszenia stosowania procedury 
uszlachetniania czynnego lub procedury 
uszlachetniania biernego, w razie potrzeby 
– natychmiastowego zareagowania na 
sytuację rynkową, jeŜeli rozwiązanie 
problemów wymaga natychmiastowego 
działania.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konsekwencja poprawki do art. 156. 
 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 146 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(146) Na podstawie rozporządzenia (UE) 
nr [COM(2010)799] w odpowiednim 
czasie po wejściu w Ŝycie niniejszego 

skreślony 
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rozporządzenia wygaśnie kilka 
sektorowych środków, m.in. dotyczących 
kwot mlecznych, kwot cukru oraz innych 
środków w odniesieniu do cukru oraz 
ograniczeń dotyczących sadzenia 
winorośli, a takŜe niektórych form 
pomocy państwa. Po uchyleniu 
rozporządzenia (UE) nr [COM(2010)799] 
odnośne przepisy naleŜy stosować do 
zakończenia przedmiotowych programów.  

Or. fr 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 147 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(147) W celu zapewnienia płynnego 
przejścia od ustaleń określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr [COM(2010)799] 
do przepisów niniejszego rozporządzenia 
Komisja powinna posiadać uprawnienia 
do przyjęcia środków przejściowych. 

skreślony 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W tekście rozporządzenia nie przewidziano odnośnego artykułu. W art. 162 przewidziano 
jedynie przepisy przejściowe przyjmowane w drodze aktu delegowanego. Ten punkt 
preambuły jest zbędny, poniewaŜ jego treść pokrywa się z treścią punktu 139 preambuły. 
 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 149 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(149) Odnośnie do stosunków umownych 
w sektorach mleka i przetworów 
mlecznych środki określone w niniejszym 

(149) Odnośnie do stosunków umownych 
w sektorach mleka i przetworów 
mlecznych środki określone w niniejszym 
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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, 

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, mającemu na celu 
ocenę ich funkcjonowania i ustalenie, czy 
powinny one w dalszym ciągu mieć 
zastosowanie. 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. fr 

Uzasadnienie 

Jest to fragment rozporządzenia nr 261/2012 w sprawie stosunków umownych w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych. 
 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 150a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (150a) Zmiany na rynkach 
międzynarodowych, wzrost liczby ludności 
świata i strategicznych charakter dostaw 
Ŝywności po przystępnych cenach dla 
ludności UE spowodują gruntowną 
zmianę warunków rozwoju rolnictwa 
europejskiego, co uzasadnia konieczność 
przedstawienia przez Komisję 
Parlamentowi i Radzie najpóźniej po 
upływie czterech lat od wejścia w Ŝycie 
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niniejszego rozporządzenia sprawozdania 
dotyczącego zmian na rynkach i 
przyszłości narzędzi zarządzania rynkami 
rolnymi. Sprawozdanie to powinno 
zawierać analizę dostosowania 
istniejących narzędzi zarządzania rynkami 
do nowej sytuacji międzynarodowej i, 
ewentualnie, analizę moŜliwości 
utworzenia zapasów strategicznych. 
Powinny mu towarzyszyć wszelkie 
stosowne propozycje dotyczące 
długoterminowej strategii UE 
zmierzającej do osiągnięcia celów 
określonych w art. 39 Traktatu. 

Or. fr 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Produkty rolne, w rozumieniu ust. 1, 
dzieli się na następujące sektory 
wymienione w załączniku I:  

2. Produkty rolne, w rozumieniu ust. 1, 
dzieli się na następujące sektory 
wymienione w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia: 

Or. fr 

Uzasadnienie 

PoniewaŜ ustęp 1 zawiera odniesienie do załącznika I do Traktatu, naleŜy uniknąć wszelkich 
niejasności. 
 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera j) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) przetworzonych owoców i warzyw, j) produktów z przetworzonych owoców 
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załącznik I część X; i warzyw, załącznik I część X; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Aby uniknąć wszelkich niejasności, naleŜy ściśle stosować terminologię zawartą w załączniku 
I do niniejszego rozporządzenia. 
 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera m) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

m) Ŝywych roślin, załącznik I część XIII; m) drzew i innych roślin Ŝywych, bulw, 
korzeni i tym podobnych, kwiatów ciętych 
i liści ozdobnych, załącznik I część XIII; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Aby uniknąć wszelkich niejasności, naleŜy ściśle stosować terminologię zawartą w załączniku 
I do niniejszego rozporządzenia. 
 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera u) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

u) alkoholu etylowego, załącznik I część 
XXI; 

u) alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego, załącznik I część XXI; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Aby uniknąć wszelkich niejasności, naleŜy ściśle stosować terminologię zawartą w załączniku 
I do niniejszego rozporządzenia. 
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Poprawka  85 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera v) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

v) pszczelarstwa, załącznik I część XXII; v) produktów pszczelich, załącznik I część 
XXII; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Aby uniknąć wszelkich niejasności, naleŜy ściśle stosować terminologię zawartą w załączniku 
I do niniejszego rozporządzenia. 
 
 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Do celów niniejszego rozporządzenia 
„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
naleŜy rozumieć jako niekorzystne 
zjawiska pogodowe, które mogą być 
porównane do klęski Ŝywiołowej, takie jak 
szron, grad, gołoledź, deszcz lub susza 
powodujące zniszczenie lub spadek 
produkcji o ponad 30% w stosunku do 
średniej rocznej produkcji danego rolnika. 
Średnia roczna produkcja jest obliczana 
na podstawie trzech poprzednich lat lub 
na podstawie średniej wartości za okres 
trzech lat z pięciu poprzednich lat, 
wyłączając wartość najwyŜszą i najniŜszą. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Definicje to elementy zasadnicze, które naleŜy uwzględnić w akcie podstawowym. Definicja 
„niekorzystnych zjawisk klimatycznych” ma znaczenie horyzontalne, które uzasadnia 
umieszczenie jej w początkowej części rozporządzenia. Jest to powielenie treści art. 2 ust. 8 
rozporządzenia nr 1857/2006. 
 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – w przypadkach, gdy jest 
to konieczne ze względu na zmiany do 
Nomenklatury scalonej, dostosować opisy 
produktów i odesłania do pozycji lub 
podpozycji Nomenklatury scalonej w 
niniejszym rozporządzeniu lub innych 
aktach przyjętych na podstawie art. 43 
Traktatu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2. 

Komisji moŜna przekazać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 160 w celu dostosowania opisów 
produktów i odesłań do pozycji lub 
podpozycji Nomenklatury scalonej w 
niniejszym rozporządzeniu w przypadkach, 
gdy jest to konieczne ze względu na 
zmiany do Nomenklatury scalonej.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 290 Traktatu wprowadzenie zmian w akcie ustawodawczym, w tym zmiana jego 
elementów innych niŜ istotne, wymaga przyjęcia aktu delegowanego. Ponadto nie moŜe być 
mowy o pozostawieniu Komisji na podstawie niniejszego rozporządzenia swobody w zakresie 
zmiany innych aktów przyjętych na mocy art. 43 Traktatu. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa, powinny być określone w kaŜdym odnośnym akcie. 
 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku a) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 
danego roku w przypadku sektora owoców 



 

PR\904214PL.doc 67/316 PE485.843v02-00 

 PL 

w przypadku sektora bananów; i warzyw, przetworzonych owoców 
i warzyw oraz bananów; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

PoniewaŜ w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i 
warzyw nie ma juŜ systemów wsparcia uwzględniających cykl zbiorów tych produktów, moŜna 
i naleŜałoby zharmonizować wszystkie lata gospodarcze, aby odpowiadały one latom 
kalendarzowym. Przepis ten przewidziano juŜ zresztą w art. 2 rozporządzenia wykonawczego 
nr 543/2011 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw. 
 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ostatni ustęp 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ze względu na specyfikę sektorów owoców 
i warzyw oraz przetworzonych owoców i 
warzyw Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych, określających lata 
gospodarcze w odniesieniu do 
przedmiotowych produktów. 

skreślony 

Or. fr 

Uzasadnienie 

PoniewaŜ w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i 
warzyw nie ma juŜ systemów wsparcia uwzględniających cykl zbiorów tych produktów, 
naleŜałoby zharmonizować wszystkie lata gospodarcze, aby odpowiadały one latom 
kalendarzowym. Przepis ten przewidziano juŜ zresztą w art. 2 rozporządzenia wykonawczego 
nr 543/2011 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw. 
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Poprawka  90 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – wprowadzenie  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ustala się następujące ceny referencyjne: 1. Do celów stosowania części II tytuł I 
rozdział I i części V rozdział I ustala się 
następujące ceny referencyjne: 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Dla zapewnienia jasności naleŜy określić konkretne zastosowanie cen referencyjnych, które 
wykracza poza mechanizmy interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania. 
 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – litera d) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) w odniesieniu do sektora wołowiny 
i cielęciny: 2 224 224 EUR za tonę tusz 
bydła płci męskiej klasy R3 według unijnej 
skali klasyfikacji tusz bydła dorosłego 
zgodnie z art. 18 ust. 8; 

d) w odniesieniu do sektora wołowiny 
i cielęciny: 2 224 EUR za tonę tusz bydła 
płci męskiej klasy R3 według unijnej skali 
klasyfikacji tusz bydła dorosłego zgodnie z 
art. 9a; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawka do art. 9a. 
 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – litera f) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) w odniesieniu do wieprzowiny 1 509,39 f) w odniesieniu do wieprzowiny 1 509,39 
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EUR za tonę tusz wieprzowych 
standardowej jakości określonych pod 
względem masy i zawartości chudego 
mięsa na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz wieprzowych na 
podstawie art. 18 ust. 8: 

EUR za tonę tusz wieprzowych 
standardowej jakości określonych pod 
względem masy i zawartości chudego 
mięsa na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz wieprzowych na 
podstawie art. 9a: 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawka do art. 9a. 
 

Poprawka  93 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – litera fa) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) w odniesieniu do sektora oliwy z 
oliwek: 

 (i) 1980 EUR za tonę oliwy z oliwek 
najwyŜszej jakości z pierwszego tłoczenia; 

 (ii) 1710 EUR za tonę oliwy z oliwek z 
pierwszego tłoczenia; 

 (iii) 1524 EUR za tonę oliwy z oliwek typu 
lampante o kwasowości wynoszącej 2o, 
która to suma podlega obniŜeniu o 36,70 
EUR za tonę za kaŜdy dodatkowy stopień 
kwasowości.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Ceny referencyjne to elementy zasadnicze, które naleŜy w miarę moŜliwości uwzględnić w 
akcie podstawowym. Jest to powielenie treści art. 33 rozporządzenia nr 1234/2007. W trosce 
o promowanie jakości oliwy z oliwek podniesiono o 21 centymów za litr cenę referencyjną 
oliwy z oliwek najwyŜszej jakości z pierwszego tłoczenia. 
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Poprawka  94 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Ceny referencyjne moŜna zmienić na 
podstawie procedury określonej w art. 43 
ust. 2 Traktatu w świetle zmian w 
produkcji, zmian kosztów produkcji, 
zwłaszcza środków produkcji, i zmian 
sytuacji na rynku. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Jest to zasadniczy przepis proceduralny, który był zawarty w art. 8 ust. 4 wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. NaleŜy włączyć go do niniejszego 
rozporządzenia. 
 

Poprawka  95 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Pochodzenie produktów kwalifikowalnych Pochodzenie produktów kwalifikowalnych 

Do zakupu w ramach interwencji 
publicznej lub do przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania kwalifikują 
się produkty pochodzące z Unii. 
Dodatkowo, jeŜeli produkty zostały 
wytworzone z upraw, uprawy te zebrano w 
Unii, a jeŜeli zostały wytworzone z mleka, 
mleko to wyprodukowano w Unii. 

Do zakupu w ramach interwencji 
publicznej lub do przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania kwalifikują 
się produkty pochodzące z Unii. JeŜeli 
produkty zostały wytworzone z upraw, 
uprawy te zebrano w Unii, a jeŜeli chodzi o 
produkty pochodzenia zwierzęcego, cały 
proces produkcji został realizowany w 
Unii. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

NaleŜy wprowadzić uściślenia w odniesieniu do wszystkich rodzajów produktów rolnych 
kwalifikowalnych do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania, w tym 
takŜe w odniesieniu do wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego. 
 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 9a 

 Unijne skale i kontrole 

 1. Unijne skale klasyfikacji tusz 
stosowane są na podstawie przepisów 
załącznika IIIa w odniesieniu do 
następujących sektorów: 

 a) wołowiny i cielęciny w odniesieniu do 
tusz bydła dorosłego; 

 b) wieprzowiny w odniesieniu do tusz świń 
niebędących świniami hodowlanymi. 

 W odniesieniu do sektora mięsa baraniego 
i koziego państwa członkowskie mogą 
stosować unijną klasyfikację tusz w 
przypadku tusz baranich na podstawie 
przepisów określonych w załączniku IIIa 
pkt C. 

 2. Kontrole na miejscu dotyczące 
klasyfikacji tusz bydła dorosłego i tusz 
baranich przeprowadzane są w imieniu 
Unii przez unijną komisję kontrolną 
złoŜoną z ekspertów wyznaczonych przez 
Komisję i z ekspertów wyznaczonych przez 
państwa członkowskie. Komisja kontrolna 
składa sprawozdania z przeprowadzonych 
kontroli Komisji i państwom 
członkowskim. 

 Koszty przeprowadzanych kontroli ponosi 
Unia. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Skale klasyfikacji tusz mają bezpośredni związek z cenami referencyjnymi przedmiotowych 
produktów, ustalanymi w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. NaleŜy zatem ponownie 
wprowadzić do aktu podstawowego załącznik V (obecnie załącznik IIIa) i art. 34 (obecnie 
art. 9a) wniosku dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą 
wspólną organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 
 

Poprawka  97 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Interwencję publiczną stosuje się w 
odniesieniu do następujących produktów 
podlegających warunkom ustanowionym w 
niniejszej sekcji oraz dodatkowym 
wymogom i warunkom, które określi 
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
lub w drodze aktów wykonawczych – na 
podstawie art. 18 i 19: 

Interwencję publiczną stosuje się w 
odniesieniu do następujących produktów 
podlegających warunkom ustanowionym w 
niniejszej sekcji oraz ewentualnym 
dodatkowym wymogom i warunkom, które 
moŜe określić Komisja – w drodze aktów 
delegowanych lub w drodze aktów 
wykonawczych – na podstawie art. 18 i 19: 

 

Or. fr 

 

Poprawka  98 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – litera c) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w odniesieniu do wołowiny i cielęciny 
— przez cały rok gospodarczy; 

c) w odniesieniu do wołowiny i cielęciny 
— od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W art. 6 nie ustanowiono odrębnego roku gospodarczego dla wołowiny i cielęciny. NaleŜy 
zatem ustanowić dla tego sektora okres interwencji publicznej odpowiadający rokowi 
kalendarzowemu. 
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Poprawka  99 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – litera d) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) w odniesieniu do masła i 
odtłuszczonego mleka w proszku — od 
dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia. 

d) w odniesieniu do masła i 
odtłuszczonego mleka w proszku — od 
dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Umiędzynarodowienie wymiany handlowej w coraz większym stopniu prowadzi do zatarcia 
się skutków sezonowości produkcji mleka, a tym samym do wydłuŜenia okresów roku, w 
których moŜna obawiać się wprowadzenia na rynek nadmiernych ilości mleka. NaleŜy zatem 
wydłuŜyć okres interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w 
proszku. 
 
 

Poprawka  100 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) moŜe zostać otwarta przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – dla 
jęczmienia, kukurydzy i ryŜu niełuskanego 
(w tym szczególnych odmian lub rodzajów 
ryŜu niełuskanego), jeŜeli wymaga tego 
sytuacja na rynku. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2; 

b) zostaje otwarta przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych – dla 
jęczmienia, kukurydzy i ryŜu niełuskanego 
(w tym szczególnych odmian lub rodzajów 
ryŜu niełuskanego), jeŜeli wymaga tego 
sytuacja na rynku. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Producenci potrzebują jasnych przepisów, nie pozostawiających wątpliwości co do 
interpretacji. Co więcej, nie ma podstaw do tego, aby zmieniać obecne przepisy, wprowadzać 
nierówne traktowanie w odniesieniu do sektorów czy teŜ pozostawiać wątpliwości co do 
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automatycznego stosowania przepisów w przypadku, gdy sytuacja na rynku wymaga 
interwencji.  

Poprawka  101 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) moŜe zostać otwarta przez Komisję dla 
wołowiny i cielęciny – w drodze innych 
aktów wykonawczych – jeŜeli średnia cena 
rynkowa w reprezentatywnym okresie, 
ustalonym na podstawie art. 19 lit. a), w 
danym państwie członkowskim albo w 
danym regionie państwa członkowskiego, 
notowana na podstawie unijnej skali 
klasyfikacji tusz przyjętej na podstawie art. 
18 ust. 8, jest niŜsza niŜ 1 560 EUR za 
tonę. 

c) zostaje otwarta przez Komisję dla 
wołowiny i cielęciny – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3 – jeŜeli 
średnia cena rynkowa w reprezentatywnym 
okresie, ustalona na podstawie art. 19 lit. 
a), w danym państwie członkowskim albo 
w danym regionie państwa 
członkowskiego, notowana na podstawie 
unijnej skali klasyfikacji tusz przyjętej na 
podstawie art. 9a, jest niŜsza niŜ 90% ceny 
referencyjnej określonej w art. 7 ust. 1 
lit. d). 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Producenci potrzebują jasnych przepisów, nie pozostawiających wątpliwości co do 
interpretacji. Co więcej, nie ma podstaw do tego, aby zmieniać obecne przepisy, wprowadzać 
nierówne traktowanie w odniesieniu do sektorów czy teŜ pozostawiać wątpliwości co do 
automatycznego stosowania przepisów w przypadku, gdy sytuacja na rynku wymaga 
interwencji. Doprecyzowanie procedury jest konieczne i zgodne ze stanowiskiem zajętym 
przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w 
którym dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do postanowień Traktatu z 
Lizbony. Zob. poprawki do art. 9a i 14. 
 

Poprawka  102 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – zamknąć interwencję 
publiczną w sektorach 

2. Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3 – 
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wołowiny i cielęciny, jeŜeli w 
reprezentatywnym okresie ustalonym na 
podstawie art. 19 lit. a) nie są juŜ spełnione 
warunki określone w ust. 1 lit. c). 

zamknąć interwencję publiczną w 
sektorach wołowiny i cielęciny, jeŜeli w 
reprezentatywnym okresie ustalonym na 
podstawie art. 19 lit. a) nie są juŜ spełnione 
warunki określone w ust. 1 lit. c). 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o konieczne doprecyzowanie procedury. 
 
 

Poprawka  103 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku otwarcia interwencji 
publicznej na podstawie art. 12 ust. 1 lit. a) 
zakupu dokonuje się po ustalonych cenach 
w ramach następujących limitów dla 
kaŜdego z okresów, o których mowa w art. 
11: 

1. W przypadku otwarcia interwencji 
publicznej na podstawie art. 12 ust. 1 lit. a) 
zakupu dokonuje się po ustalonych cenach, 
określonych w art. 14 ust. 2 w ramach 
następujących limitów dla kaŜdego z 
okresów, o których mowa w art. 11: 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o konieczne doprecyzowanie procedury. 

Poprawka  104 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w odniesieniu do masła – 30 000 ton; b) w odniesieniu do masła – 70 000 ton; 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Limit 30000 ton dla masła jest wyraźnie niewystarczający i niepotrzebnie wprowadza 
nerwową atmosferę na rynkach w sytuacji, gdy ceny zbliŜają się do cen interwencyjnych. 
 
 

Poprawka  105 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w odniesieniu do wołowiny i cielęciny 
nie przekracza ceny, o której mowa w art. 
12 ust. 1 lit. c). 

c) w odniesieniu do wołowiny i cielęciny 
nie przekracza 90% ceny referencyjnej 
określonej w art. 7 ust. 1 lit. d). 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Cena interwencyjna wołowiny i cielęciny ustalona na stałym poziomie 1560 euro za tonę jest 
całkowicie oderwana od realiów rynkowych. NaleŜy zatem podnieść tę cenę i podobnie jak w 
przypadku innych sektorów powiązać ją z ceną referencyjną, aby mogła zmieniać się 
automatycznie w przypadku zmiany ceny referencyjnej. 

Poprawka  106 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Ceny interwencyjne, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie mają wpływu na podwyŜki 
ani obniŜki cen pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy i ryŜu niełuskanego 
podyktowane względami jakości. Ponadto 
uwzględniając konieczność zapewnienia 
ukierunkowania produkcji na określone 
odmiany ryŜu niełuskanego, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych w celu 
określania podwyŜek i obniŜek cen 
interwencyjnych. 

3. Ceny interwencyjne, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie mają wpływu na podwyŜki 
ani obniŜki cen pszenicy zwyczajnej, 
jęczmienia, kukurydzy i ryŜu niełuskanego 
podyktowane względami jakości.  

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Ze względu na bardzo niewielkie wykorzystanie narzędzi interwencyjnych w odniesieniu do 
ryŜu niełuskanego cel dotyczący ukierunkowania produkcji na określone odmiany poprzez 
podwyŜki i obniŜki cen interwencyjnych nie jest proporcjonalny do wdroŜonych środków. 
PodwyŜki i obniŜki cen referencyjnych w drodze aktów delegowanych są w dalszym ciągu 
moŜliwe (art. 18 ust. 3 – podwyŜki lub obniŜki cen podyktowane względami jakości produktu). 
Ponadto interwencja publiczna ma na celu wprowadzenie siatki bezpieczeństwa, a nie 
ukierunkowanie produkcji. 
 

Poprawka  107 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – akapit trzeci (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Co roku Komisja podaje do wiadomości 
publicznej warunki, na podstawie których 
publiczne zapasy interwencyjne zostały 
zbyte w ciągu poprzedniego roku. 

Or. fr 

 

Poprawka  108 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – 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 prywatnego przechowywania 
są przyznawane w odniesieniu do 
następujących produktów podlegających 
warunkom ustanowionym w niniejszej 
sekcji oraz ewentualnym dodatkowym 
wymogom i warunkom, które przyjmuje 
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
lub w drodze aktów wykonawczych – na 
podstawie art. 17–19: 

Or. fr 
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Poprawka  109 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) oliwy z oliwek; b) oliwy z oliwek i oliwek stołowych; 

Or. fr 

 

Poprawka  110 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – litera c) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) włókna lnianego; c) włókna lnianego i konopnego; 

Or. fr 

 

Poprawka  111 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – litera ha) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ha) mięsa drobiowego;  

Or. fr 

 

Poprawka  112 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – litera hb) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 hb) twarogu koziego i owczego; 
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Or. fr 

 

Poprawka  113 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – litera hc) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 hc) serów. 

Or. fr 

 

Poprawka  114 

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 podejmuje 
decyzje o przyznaniu dopłat do prywatnego 
przechowywania produktów 
wymienionych w art. 16, uwzględniając: 

 a) notowane średnie ceny rynkowe w Unii 
oraz ceny referencyjne przedmiotowych 
produktów i/lub 

 b) potrzebę zareagowania w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku lub na zmiany 
sytuacji gospodarczej szczególnie trudne 
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bądź mające istotny niekorzystny wpływ 
na marŜe producentów sektora w jednym 
państwie członkowskim lub kilku 
państwach członkowskich. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Producenci potrzebują jasnych przepisów, nie pozostawiających wątpliwości co do 
interpretacji. 

Poprawka  115 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – moŜe podejmować 
decyzje w sprawie przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania produktów 
wymienionych w art. 16, uwzględniając 
warunki, o których mowa w niniejszym 
artykule ust. 1. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2. 

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – podejmuje decyzje 
w sprawie przyznawania dopłat do 
prywatnego przechowywania produktów 
wymienionych w art. 16, uwzględniając 
warunki, o których mowa w niniejszym 
artykule ust. 1. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Producenci potrzebują jasnych przepisów, nie pozostawiających wątpliwości co do 
interpretacji. 
 

Poprawka  116 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja 3a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 SEKCJA 3A 
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 KOORDYNACJA OPERACJI 

PRZEJŚCIOWEGO WYCOFANIA 

PRODUKTÓW Z RYNKU 
 Artykuł 17a 

 Koordynacja operacji przejściowego 
wycofania produktów z rynku 

 1. Aby uniknąć silnych zaburzeń 
równowagi na rynkach lub przywrócić 
normalne funkcjonowanie w przypadku 
powaŜnego zakłócenia, zrzeszenia 
organizacji producentów naleŜące do 
jednego z sektorów, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, i 
uznane za reprezentatywne w rozumieniu 
art. 110 niniejszego rozporządzenia mogą 
wprowadzić i uruchomić system 
ustanawiający koordynację 
przeprowadzanych przez ich członków 
operacji przejściowego wycofania 
produktów z rynku. 

 Niniejsze przepisy są stosowane bez 
uszczerbku dla części IV niniejszego 
rozporządzenia i nie wchodzą w zakres 
stosowania art. 101 ust. 1 Traktatu. 

 2. W sytuacji gdy zrzeszenie organizacji 
producentów podejmuje decyzję o 
uruchomieniu takiego systemu, ma on 
zastosowanie w odniesieniu do wszystkich 
członków zrzeszenia. 

 3. Przedmiotowy system jest finansowany 
z następujących środków: 

 a) składek pochodzących od organizacji 
członkowskich i/lub od samego zrzeszenia 
organizacji producentów oraz, w 
stosownym przypadku, 

 b) unijnej pomocy finansowej, o której 
mowa w art. 8, na podstawie warunków 
określonych przez Komisję zgodnie z 
art. 18 ust. 9a lit. c), która to pomoc nie 
moŜe w Ŝadnym wypadku przekraczać 
50% całkowitych kosztów. 

 4. Komisja moŜe – w drodze aktów 
delegowanych przyjmowanych zgodnie z 
art. 160 – przyjmować niezbędne środki 
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zapewniające, aby wdraŜanie tego systemu 
było zgodne z celami WPR i nie naruszało 
naleŜytego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Interwencja dotycząca mechanizmów podaŜy i popytu na produkty rolne na minimalnym 
poziomie „siatki bezpieczeństwa” nie moŜe być wystarczająca do przeciwdziałania skutkom 
rosnącej zmienności cen. NaleŜy zatem jasno i wyraźnie określić narzędzia, z których mogą 
korzystać podmioty sektora prywatnego w celu przeciwdziałania skutkom tej zmienności i 
zarządzania nimi. NaleŜy w tym kontekście zapewnić uprzywilejowaną pozycję podmiotom o 
istotnej wielkości w ramach rynku i przewidzieć moŜliwość publicznego wkładu finansowego 
na warunkach i poziomie określonych przez Komisję. 
 

Poprawka  117 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja 4 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

SEKCJA 4 SEKCJA 4 

PRZEPISY WSPÓLNE W ZAKRESIE 
INTERWENCJI PUBLICZNEJ I 
DOPŁAT DO PRYWATNEGO 

PRZECHOWYWANIA 

 PRZEPISY WSPÓLNE W ZAKRESIE 
INTERWENCJI PUBLICZNEJ, DOPŁAT 

DO PRYWATNEGO 
PRZECHOWYWANIA I SYSTEMU 

KOORDYNACJI OPERACJI 
PRZEJŚCIOWEGO WYCOFANIA 

PRODUKTÓW Z RYNKU 

Or. fr 

 

Poprawka  118 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Uwzględniając potrzebę normalizacji 
prezentacji róŜnych produktów dla 

8. Uwzględniając specyficzne 
uwarunkowania występujące w Unii, 
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poprawy przejrzystości rynku, notowania 
cen i stosowania systemu interwencji 
rynkowej w formie interwencji publicznej i 
dopłat do prywatnego przechowywania, 
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
– moŜe przyjąć unijne skale klasyfikacji 
tusz w odniesieniu do następujących 
sektorów: 

postęp techniczny i potrzeby sektorów, 
potrzebę normalizacji prezentacji róŜnych 
produktów dla poprawy przejrzystości 
rynku, notowania cen i stosowania systemu 
interwencji rynkowej w formie interwencji 
publicznej i dopłat do prywatnego 
przechowywania, Komisja – w drodze 
aktów delegowanych – moŜe dostosować i 
zaktualizować definicje oraz unijne skale 
klasyfikacji tusz zawarte w załączniku IIIa 
w odniesieniu do następujących sektorów: 

Or. fr 

Uzasadnienie 

NaleŜy doprecyzować zakres stosowania przekazania Komisji uprawnień w celu zmiany 
załącznika IIIa. 
 

Poprawka  119 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 9a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a. Ze względu na konieczność 
zapewnienia naleŜytego działania systemu 
koordynacji operacji przejściowego 
wycofania produktów z rynku Komisja 
moŜe – w drodze aktów delegowanych – 
określić wymogi, jakie powinien spełniać 
ten system, dotyczące: 

 a) ogólnych warunków uruchamiania i 
działania systemu;  

 b) warunków, jakie muszą spełnić 
zrzeszenia organizacji producentów w 
celu wdroŜenia systemu; 

 c) przepisów dotyczących finansowania 
systemu, a zwłaszcza warunków, na 
podstawie których Komisja podejmuje 
decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu 
zrzeszeniom organizacji producentów 
środków wspólnotowych pochodzących z 
dopłat do prywatnego przechowywania; 
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 d) przepisów umoŜliwiających 
zapewnienie, aby uruchomienie systemu 
nie zablokowało dostępu do zbyt duŜej 
części produktów normalnie dostępnych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawka do art. 17a. 
 

Poprawka  120 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) reprezentatywnych okresów, rynków i 
cen rynkowych niezbędnych do stosowania 
niniejszego rozdziału; 

a) reprezentatywnych okresów, rynków, 
cen rynkowych i zmian marŜy niezbędnych 
do stosowania niniejszego rozdziału; 

Or. fr 

 

Poprawka  121 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – akapit drugi (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o konieczne doprecyzowanie procedury.  
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Poprawka  122 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Część II – tytuł I – rozdział II – sekcja 1 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

PROGRAMY NA RZECZ POPRAWY 
DOSTĘPU DO śYWNOŚCI 

PROGRAMY NA RZECZ POPRAWY 
DOSTĘPU DO śYWNOŚCI I POPRAWY 
NAWYKÓW śYWIENIOWYCH DZIECI 

 (Nie dotyczy wersji polskiej). 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przedmiotowa sekcja dotyczy dwóch odrębnych programów pomocy, które nie tworzą jednego 
wspólnego systemu. NaleŜy zatem uściślić proponowane brzmienie. NaleŜy teŜ doprecyzować 
główny cel tych programów, dotyczący przede wszystkim nawyków Ŝywieniowych dzieci. 
 

Poprawka  123 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 20a 

 Grupa docelowa 

 Programy wsparcia na rzecz poprawy 
dostępu do Ŝywności i poprawy nawyków 
Ŝywieniowych dzieci skierowane są do 
dzieci uczęszczających regularnie do szkół 
podstawowych lub średnich, jak równieŜ 
do Ŝłobków i innych instytucji 
wychowania przedszkolnego i 
pozaszkolnego, zarządzanych lub 
zatwierdzonych przez właściwe organy 
państw członkowskich. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Oba programy dystrybucji, o których mowa w przedmiotowej sekcji, są kierowane do tych 
samych grup. NaleŜy zatem zredagować przedmiotową sekcję w sposób moŜliwie najbardziej 
racjonalny, określając grupę docelową tych programów w ramach przepisu o zastosowaniu 
ogólnym. NaleŜy teŜ uściślić, Ŝe program moŜe być skierowany takŜe do placówek 
prowadzących zajęcia pozaszkolne, takich jak ośrodki opieki pozaszkolnej czy świetlice. 
 

Poprawka  124 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Część II – tytuł I – rozdział II – sekcja 1 – podsekcja 1 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

PROGRAM „OWOCE W SZKOLE” PROGRAM „OWOCE I WARZYWA W 
SZKOLE” 

 (Dodanie tego elementu ma zastosowanie 
do całej podsekcji 1). 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Program pomocy, o którym mowa w przedmiotowej podsekcji, dotyczy teŜ warzyw. 
 
 

Poprawka  125 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) dostarczanie dzieciom w placówkach 
oświatowych, w tym w Ŝłobkach, innych 
instytucjach wychowania przedszkolnego, 
szkołach podstawowych i średnich, 
produktów pochodzących z sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz bananów; 

a) dostarczanie dzieciom w placówkach 
oświatowych, placówkach wychowania 
przedszkolnego i pozaszkolnego, o których 
mowa w art. 20a, produktów 
pochodzących z sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i 
warzyw oraz bananów; 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Zob. poprawka do art. 20a. 
 

Poprawka  126 

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 korzyści 
dla zdrowia, sezonowość, dostępność 
produktów lub kwestie dotyczące 
środowiska. Dokonując wyboru, państwa 
członkowskie przyznają pierwszeństwo 
produktom pochodzącym z Unii. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

PoniewaŜ program pomocy ma na celu skłonienie dzieci do przyjęcia zdrowych nawyków 
Ŝywieniowych, jest to waŜne uściślenie. Preferencja wspólnotowa na rynku wewnętrznym jest 
jedną z trzech podstawowych zasad WPR. Zastosowanie tej zasady w odniesieniu do 
produktów wybranych w ramach przedmiotowego programu nie moŜe być opcjonalne. 
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Poprawka  127 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Dopłaty Unii, o których mowa w ust. 1:  4. Dopłaty Unii, o których mowa w ust. 1:  

a) nie przekraczają kwoty 150 mln EUR na 
rok szkolny; ani 

a) nie przekraczają kwoty 150 mln EUR na 
rok szkolny;  

b) nie przekraczają 75% kosztów dostaw i 
związanych z nimi kosztów, o których 
mowa w ust. 1, lub 90% takich kosztów w 
regionach słabiej rozwiniętych oraz w 
regionach najbardziej oddalonych, o 
których mowa w art. 349 Traktatu; ani 

b) nie przekraczają 75% kosztów dostaw i 
związanych z nimi kosztów, o których 
mowa w ust. 1, lub 90% takich kosztów w 
regionach słabiej rozwiniętych oraz w 
regionach najbardziej oddalonych, o 
których mowa w art. 349 Traktatu;  

c) nie pokrywają kosztów innych niŜ 
koszty dostarczania i związane z nimi 
koszty, o których mowa w ust. 1. 

c) nie pokrywają kosztów innych niŜ 
koszty dostarczania i związane z nimi 
koszty, o których mowa w ust. 1. 

Or. fr 

 

Poprawka  128 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 4a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Dopłaty Unii przewidziane w ust. 1 są 
przyznawane poszczególnym państwom 
członkowskim na podstawie obiektywnych 
kryteriów opierających się na odsetku 
dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat 
objętych nauczaniem w placówkach 
określonych w art. 20a. Niemniej jednak 
wszystkie państwa członkowskie 
uczestniczące w programie otrzymują 
minimalną kwotę pomocy Unii wynoszącą 
175 tys. EUR. Co roku państwa 
członkowskie składają wniosek o pomoc 
Unii na podstawie swojej strategii. Po 
otrzymaniu wniosków od państw 
członkowskich Komisja decyduje o 
ostatecznym rozdziale dostępnych w 
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budŜecie środków na zobowiązania, na 
podstawie warunków przewidzianych w 
art. 23. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Ogólne kryteria przyznawania dopłat dla poszczególnych państw członkowskich stanowią 
elementy zasadnicze, które naleŜy ponownie włączyć do aktu podstawowego. Chodzi o 
uwzględnienie art. 128 ust. 5 wniosku dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym 
dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 
 

Poprawka  129 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 9a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a. Państwa członkowskie uczestniczące w 
programie rozpowszechniają w miejscach 
dystrybucji informacje o swoim udziale w 
programie pomocy i o dopłatach z Unii 
Europejskiej w ramach tego programu.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Trybunał Obrachunkowy sformułował wyraźne zarzuty dotyczące tych elementów. NaleŜy 
zatem w pełni uwzględnić te zarzuty i włączyć zobowiązanie do rozpowszechniania informacji 
do aktu podstawowego. 
 

Poprawka  130 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uwzględniając potrzebę promowania 
zdrowych nawyków Ŝywieniowych wśród 
dzieci, Komisja moŜe – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć przepisy 

2. Uwzględniając potrzebę dopilnowania, 
aby wdroŜenie programu zapewniło 
skuteczne osiągnięcie wyznaczonych 
celów, Komisja moŜe – w drodze aktów 
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dotyczące:  delegowanych – przyjąć przepisy 
dotyczące: 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zastosowanie aktów delegowanych uzasadnione jest celem politycznym. Cel ten uzasadniał 
samo wprowadzenie programu pomocy. Tymczasem zastosowanie aktów delegowanych 
powinno być uzasadnione względami technicznymi. 
 

Poprawka  131 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 3 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) obiektywnych kryteriów rozdziału 
pomocy między państwa członkowskie, 
orientacyjnego rozdziału pomocy między 
państwa członkowskie oraz metody 
ponownego rozdziału pomocy między 
państwa członkowskie na podstawie 
otrzymanych wniosków, 

a) dodatkowych kryteriów orientacyjnego 
rozdziału pomocy między państwa 
członkowskie oraz metody ponownego 
rozdziału pomocy między państwa 
członkowskie na podstawie otrzymanych 
wniosków, 

Or. fr 

Uzasadnienie 

PoniewaŜ ogólne kryteria przyznawania dopłat dla poszczególnych państw członkowskich 
zostały ponownie włączone do aktu podstawowego, jedynie dodatkowe kryteria mogą zostać 
przyjęte w drodze aktu delegowanego. 
 

Poprawka  132 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Uwzględniając potrzebę propagowania 
wiedzy o programie pomocy, Komisja 
moŜe – w drodze aktów delegowanych – 
zobowiązać uczestniczące w nim państwa 

4. Uwzględniając potrzebę propagowania 
wiedzy o programie pomocy, Komisja 
moŜe – w drodze aktów delegowanych – 
określić warunki, zgodnie z którymi 
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członkowskie do rozpowszechniania 
informacji o roli programu. 

państwa członkowskie rozpowszechniają 
informacje o swoim udziale w programie 
pomocy i o dopłatach z Unii Europejskiej 
w ramach tego programu. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

PoniewaŜ do aktu podstawowego włączono zobowiązanie do rozpowszechniania informacji, 
jedynie warunki tego rozpowszechniania mogą zostać przyjęte w drodze aktu delegowanego.  
 

Poprawka  133 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – wprowadzenie  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować wszystkie 
niezbędne środki związane z niniejszą 
podsekcją, w szczególności w odniesieniu 
do:  

Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować niezbędne 
środki związane z niniejszą podsekcją, w 
odniesieniu do:  

Or. fr 

Uzasadnienie 

NaleŜy ściślej określić zdolność Komisji do przyjmowania aktów wykonawczych. 
 

Poprawka  134 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dostawy przetworów mlecznych dla Dopłaty na dostarczanie dzieciom mleka i 
przetworów mlecznych 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Do celów uproszczenia naleŜy zredagować w sposób moŜliwie najbardziej racjonalny 
przepisy dotyczące obu programów pomocy na rzecz dystrybucji środków spoŜywczych w 
szkołach. 
 

Poprawka  135 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przyznaje się dopłaty Unii do 
określonych produktów sektora mleka i 
przetworów mlecznych dostarczanych 
dzieciom uczęszczającym do placówek 
oświatowych.  

1. Na warunkach, które określa Komisja – 
w drodze aktów delegowanych i w drodze 
aktów wykonawczych – na podstawie art. 
25 i 26, przyznaje się dopłaty Unii do 
określonych produktów sektora mleka i 
przetworów mlecznych dostarczanych 
dzieciom uczęszczającym do placówek 
oświatowych, wychowania przedszkolnego 
i pozaszkolnego, o których mowa w 
art. 20a. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Do celów uproszczenia naleŜy zredagować w sposób moŜliwie najbardziej racjonalny 
przepisy dotyczące obu programów pomocy na rzecz dystrybucji środków spoŜywczych w 
szkołach. 
 

Poprawka  136 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 2a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Dopłat Unii określonych w ust. 1 nie 
wykorzystuje się do zastępowania 
finansowania jakichkolwiek bieŜących 
krajowych programów dostarczania mleka 
i przetworów mlecznych do szkół lub 
innych obejmujących mleko i przetwory 
mleczne programów dystrybucji w 



 

PR\904214PL.doc 93/316 PE485.843v02-00 

 PL 

szkołach. JeŜeli jednak państwo 
członkowskie juŜ utworzyło program, 
który kwalifikowałby się do otrzymania 
dopłat Unii na mocy niniejszego artykułu, 
oraz zamierza rozszerzyć jego zakres lub 
zwiększyć jego skuteczność, w tym w 
odniesieniu do docelowej grupy programu 
lub jego czasu trwania, moŜna przyznać 
dopłaty Unii. W takim przypadku odnośne 
państwo członkowskie wskazuje w swojej 
strategii wdraŜania, w jaki sposób 
zamierza rozszerzyć zakres swojego 
programu lub zwiększyć jego skuteczność. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Do celów uproszczenia naleŜy zredagować w sposób moŜliwie najbardziej racjonalny 
przepisy dotyczące obu programów pomocy na rzecz dystrybucji środków spoŜywczych w 
szkołach. 
 

Poprawka  137 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 3a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Program Unii „Mleko w szkole” 
pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich 
innych, zgodnych z prawem Unii, 
krajowych programów dostarczania mleka 
i przetworów mlecznych do szkół. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Do celów uproszczenia naleŜy zredagować w sposób moŜliwie najbardziej racjonalny 
przepisy dotyczące obu programów pomocy na rzecz dystrybucji środków spoŜywczych w 
szkołach. 
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Poprawka  138 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 4  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Środki ustalania dopłat Unii do 
wszystkich rodzajów mleka określa Rada 
zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu. 

skreślony 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Artykuł 43 ust. 3 Traktatu nie ma zastosowania. Poprawka ta jest spójna ze stanowiskiem 
zajętym przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku dotyczącego rozporządzenia nr 
799/2010, w którym dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do postanowień 
Traktatu z Lizbony. 
 
 

Poprawka  139 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 5a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Państwa członkowskie uczestniczące w 
programie rozpowszechniają w miejscach 
dystrybucji informacje o swoim udziale w 
programie pomocy i o dopłatach z Unii 
Europejskiej w ramach tego programu.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Trybunał Obrachunkowy sformułował wyraźne zarzuty dotyczące tych elementów. NaleŜy 
zatem w pełni uwzględnić te zarzuty i włączyć zobowiązanie do rozpowszechniania informacji 
do aktu podstawowego. 
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Poprawka  140 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uwzględniając zmiany modelu 
konsumpcji przetworów mlecznych, 
innowacje i rozwój na rynku przetworów 
mlecznych oraz właściwości odŜywcze, 
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
– określa produkty, które kwalifikują się 
do programu, i przyjmuje przepisy 
odnośnie do krajowych lub regionalnych 
strategii, które państwa członkowskie 
muszą opracować w celu korzystania z 
dopłat, oraz grupy docelowej 
przedmiotowego programu. 

2. Uwzględniając potrzebę dopilnowania, 
aby wdroŜenie programu zapewniło 
skuteczne osiągnięcie wyznaczonych 
celów, Komisja moŜe – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć przepisy 
dotyczące: 

 a) produktów, które kwalifikują się do 
programu, z uwzględnieniem ich 
właściwości odŜywczych, 

 b) grupy docelowej przedmiotowego 
programu, 

 c) krajowych lub regionalnych strategii, 
które państwa członkowskie muszą 
opracować w celu korzystania z dopłat,  

 d) zatwierdzania i wyboru 
wnioskodawców występujących o pomoc, 

 e) monitorowania i oceny. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zastosowanie aktów delegowanych uzasadnione jest celem politycznym. Cel ten uzasadniał 
samo wprowadzenie programu pomocy. Tymczasem zastosowanie aktów delegowanych 
powinno być uzasadnione względami technicznymi. Do celów uproszczenia naleŜy 
zredagować w sposób moŜliwie najbardziej racjonalny przepisy dotyczące obu programów 
pomocy na rzecz dystrybucji środków spoŜywczych w szkołach. Ponadto, poniewaŜ program 
pomocy ma na celu skłonienie dzieci do przyjęcia zdrowych nawyków Ŝywieniowych, jest to 
waŜne uściślenie. 
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Poprawka  141 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Uwzględniając potrzebę propagowania 
wiedzy o programie pomocy, Komisja 
moŜe – w drodze aktów delegowanych – 
wprowadzić wymóg informowania przez 
placówki oświatowe o dopłatach z 
programu. 

4. Uwzględniając potrzebę propagowania 
wiedzy o programie pomocy, Komisja 
moŜe – w drodze aktów delegowanych – 
określić warunki, zgodnie z którymi 
państwa członkowskie rozpowszechniają 
informacje o swoim udziale w programie 
pomocy i o dopłatach z Unii Europejskiej 
w ramach tego programu. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Do celów uproszczenia naleŜy zredagować w sposób moŜliwie najbardziej racjonalny 
przepisy dotyczące obu programów pomocy na rzecz dystrybucji środków spoŜywczych w 
szkołach. Ponadto, poniewaŜ program pomocy ma na celu skłonienie dzieci do przyjęcia 
zdrowych nawyków Ŝywieniowych, jest to waŜne uściślenie. 
 

Poprawka  142 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować wszystkie 
niezbędne środki, w szczególności w 
odniesieniu do: 

Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować niezbędne 
środki związane z niniejszą podsekcją, w 
odniesieniu do: 

Or. fr 

Uzasadnienie 

NaleŜy ściślej określić zdolność Komisji do przyjmowania aktów wykonawczych oraz 
zredagować w sposób moŜliwie najbardziej racjonalny przepisy dotyczące obu programów 
pomocy na rzecz dystrybucji środków spoŜywczych w szkołach. 
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Poprawka  143 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zatwierdzania wnioskodawców, 
wniosków o dopłaty i ich wypłacania; 

b) wniosków o dopłaty i płatności; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

NaleŜy ściślej określić zdolność Komisji do przyjmowania aktów wykonawczych oraz 
zredagować w sposób moŜliwie najbardziej racjonalny przepisy dotyczące obu programów 
pomocy na rzecz dystrybucji środków spoŜywczych w szkołach. 
 

Poprawka  144 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – litera ca) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) określenia dopłat do poszczególnych 
rodzajów mleka i przetworów mlecznych z 
uwzględnieniem konieczności 
zapewnienia wystarczającego wsparcia na 
rzecz dostaw przetworów mlecznych do 
placówek oświatowych, wychowania 
przedszkolnego i pozaszkolnego. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna ze stanowiskiem zajętym przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia nr 799/2010, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 
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Poprawka   145 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera –a) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 –a) monitorowanie rynku i zarządzanie 
rynkiem w sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Ogólne cele programów prac to elementy zasadnicze, które naleŜy w sposób wyczerpujący 
uwzględnić w akcie podstawowym. Jest to częściowe powielenie treści art. 5 rozporządzenia 
nr 867/2008.  
 

Poprawka  146 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera ca) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) rozpowszechnianie informacji 
dotyczących działań prowadzonych przez 
organizacje podmiotów gospodarczych w 
celu poprawy jakości oliwy z oliwek i 
oliwek stołowych.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Ogólne cele programów prac to elementy zasadnicze, które naleŜy w sposób wyczerpujący 
uwzględnić w akcie podstawowym. Jest to częściowe powielenie treści art. 5 rozporządzenia 
nr 867/2008.  
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Poprawka  147 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 1a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić dodatkowe warunki określające 
działania kwalifikujące się, pod 
warunkiem Ŝe nie powodują one 
niemoŜności przedstawienia lub realizacji 
tych działań. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Jest to waŜny przepis, który naleŜy uwzględnić w akcie podstawowym. 
 

Poprawka  148 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) 75% z tytułu działalności w dziedzinie, 
o której mowa w ust. 1 lit. a); 

a) 75% z tytułu działalności w dziedzinach, 
o których mowa w ust. 1 lit. –a) i a);  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Monitorowanie rynków i zarządzanie nimi stanowią najwaŜniejsze zadania organizacji 
producentów. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w poziomach współfinansowania 
programów prac. 
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Poprawka  149 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera c) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) 75% z tytułu programów prac 
zrealizowanych w co najmniej trzech 
państwach trzecich lub państwach 
członkowskich niebędących producentami 
przez zatwierdzone organizacje podmiotów 
gospodarczych z co najmniej dwóch 
państw członkowskich będących 
producentami w dziedzinach, o których 
mowa w ust. 1 lit. c), oraz 50% z tytułu 
innej działalności w tych dziedzinach. 

c) 75% z tytułu programów prac 
zrealizowanych w co najmniej trzech 
państwach trzecich lub państwach 
członkowskich niebędących producentami 
przez zatwierdzone organizacje podmiotów 
gospodarczych z co najmniej dwóch 
państw członkowskich będących 
producentami w dziedzinach, o których 
mowa w ust. 1 lit. c) i d), oraz 50% z tytułu 
innej działalności w tych dziedzinach.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Poprawa jakości to zasadnicze wyzwanie dla sektora oliwy z oliwek. Powinno to znaleźć 
odzwierciedlenie w poziomach współfinansowania programów prac. 
 

Poprawka  150 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) warunków zatwierdzania organizacji 
przedsiębiorców do celów programu 
pomocy oraz zawieszania lub wycofywania 
takiego zatwierdzenia; 

a) warunków zatwierdzania organizacji 
przedsiębiorców do celów programu 
pomocy oraz odmowy, zawieszania lub 
wycofywania takiego zatwierdzenia; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Jest to powielenie zakresu określonego w art. 2 i 3 rozporządzenia nr 867/2008. 
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Poprawka  151 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) środków kwalifikujących się do 
finansowania Unii; 

b) szczegółowych informacji dotyczących 
środków kwalifikujących się do 
finansowania Unii; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W ramach ogólnych celów programów prac w akcie podstawowym określono stosunkowo 
dokładnie rodzaje środków kwalifikujących się do finansowania Unii. Akty delegowane mogą 
dotyczyć jedynie treści tych środków. 
 

Poprawka  152 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Organizacje producentów działające 
w sektorze owoców i warzyw mogą 
utworzyć fundusz operacyjny. Fundusz ten 
jest finansowany z(-e): 

1. Organizacje producentów lub ich 
zrzeszenia działające w sektorze 
owoców i warzyw mogą utworzyć fundusz 
operacyjny. Fundusz ten jest finansowany 
z(-e): 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Doświadczenia związane z programami operacyjnymi w sektorze owoców i warzyw wskazują 
na konieczność promowania sposobów organizacji umoŜliwiających producentom osiągnięcie 
istotnej wielkości w ramach rynku, zwłaszcza gdy chodzi o zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym i zarządzanie kryzysowe. Zrzeszenia organizacji producentów mogą stanowić 
dobre rozwiązanie. 
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Poprawka  153 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) składek pochodzących od członków lub 
danej organizacji producentów; 

a) składek pochodzących od: 

 (i) członków i/lub danej organizacji 
producentów;  

 (ii) poszczególnych organizacji 
producentów, gdy składki opłacane są na 
rzecz zrzeszenia.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Doświadczenia związane z programami operacyjnymi w sektorze owoców i warzyw wskazują 
na konieczność promowania sposobów organizacji umoŜliwiających producentom osiągnięcie 
istotnej wielkości w ramach rynku, zwłaszcza gdy chodzi o zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym i zarządzanie nimi. Zrzeszenia organizacji producentów mogą stanowić dobre 
rozwiązanie. 
 

Poprawka  154 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) pomocy finansowej Unii, która moŜe 
zostać przyznana organizacjom 
producentów, na podstawie warunków 
określonych w aktach delegowanych i 
wykonawczych przyjętych przez Komisję 
na podstawie art. 35 i 36. 

b) pomocy finansowej Unii, która moŜe 
zostać przyznana organizacjom 
producentów lub ich zrzeszeniom, w 
sytuacji gdy przedstawiają one program 
operacyjny, zarządzają nim i wdraŜają go, 
na podstawie warunków określonych w 
aktach delegowanych i wykonawczych 
przyjętych przez Komisję na podstawie art. 
35 i 36. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Zob. poprzednia poprawka. 
 

Poprawka  155 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Programy operacyjne w sektorze 
owoców i warzyw mają co najmniej dwa 
spośród celów, o których mowa w art. 106 
lit. c), lub celów wymienionych poniŜej: 

Nie dotyczy wersji polskiej. 

Or. fr 

 

Poprawka  156 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) poprawa jakości produktów, b) poprawa jakości produktów świeŜych 
lub przetworzonych, 

Or. fr 

 

Poprawka  157 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1 – litera e) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) środki ochrony środowiska i metody 
produkcji bezpieczne dla środowiska, 
w tym rolnictwo ekologiczne, 

e) środki ochrony środowiska, zwłaszcza w 
dziedzinie wody, oraz metody produkcji, 
wytwarzania i przetwarzania bezpieczne 
dla środowiska, w tym rolnictwo 
ekologiczne i integrowana produkcja, 
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Or. fr 

 

Poprawka  158 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 1a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Zrzeszenia organizacji producentów 
mogą zastępować swoich członków w 
celach zarządzania programami 
operacyjnymi, ich przetwarzania, 
wdraŜania i przedstawiania. Zrzeszenia te 
mogą teŜ przedstawiać częściowe 
programy operacyjne, obejmujące 
działania zidentyfikowane w ramach 
programów operacyjnych organizacji 
członkowskich, lecz niezrealizowane przez 
nie. 

 Częściowe programy operacyjne podlegają 
tym samym zasadom co pozostałe 
programy operacyjne i są rozpatrywane w 
tym samym czasie, co programy 
operacyjne organizacji członkowskich. 

 W tym kontekście państwa członkowskie 
dopilnowują, aby: 

 a) działania w ramach częściowych 
programów operacyjnych były w całości 
finansowane ze składek organizacji 
członkowskich danego zrzeszenia, a 
przeznaczone na nie środki pochodziły z 
funduszy operacyjnych organizacji 
członkowskich;  

 b) działania i przeznaczone na nie środki 
finansowe były określone w programach 
operacyjnych poszczególnych organizacji 
członkowskich; 

 c) uniknięto podwójnego finansowania.  

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Doświadczenia związane z programami operacyjnymi w sektorze owoców i warzyw wskazują 
na konieczność promowania sposobów organizacji umoŜliwiających producentom osiągnięcie 
istotnej wielkości w ramach rynku, zwłaszcza gdy chodzi o zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym i zarządzanie kryzysowe. Zrzeszenia organizacji producentów mogą stanowić 
dobre rozwiązanie. 
 

Poprawka  159 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 – litera –a) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 –a) prognozowanie i monitorowanie 
produkcji i spoŜycia; 

Or. fr 

 

Poprawka  160 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 – litera ba) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) pomoc na karczowanie w celu 
przekształcenia sadów; 

Or. fr 

 

Poprawka  161 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 – litera da) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) inwestycje umoŜliwiające 
skuteczniejsze zarządzanie ilościami 
produktów wprowadzanymi na rynek;  
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Or. fr 

 

Poprawka  162 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego, w 
tym spłata kapitału i odsetek, o których 
mowa w akapicie trzecim, nie przekraczają 
jednej trzeciej wydatków w ramach 
programu operacyjnego. 

Środki zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego, w 
tym spłata kapitału i odsetek, o których 
mowa w akapicie czwartym, nie 
przekraczają 40% wydatków w ramach 
programu operacyjnego. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Problem zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania kryzysowego jest szczególnie 
istotny w sektorze owoców i warzyw. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w programach 
operacyjnych, w których naleŜałoby przewidzieć większe finansowanie na rzecz środków 
zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania kryzysowego. 
 

Poprawka  163 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Środki ubezpieczania zbiorów obejmują 
działania przyczyniające się do ochrony 
dochodów producentów i do pokrycia strat 
rynkowych organizacji producentów i/lub 
jej członków w przypadku klęsk 
Ŝywiołowych, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych, chorób lub epidemii 
szkodników. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Definicje to elementy zasadnicze, które naleŜy uwzględnić w akcie podstawowym. Jest to 
powielenie treści art. 88 rozporządzenia nr 543/2011. 
 
 

Poprawka  164 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit trzeci 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organizacje producentów mogą zaciągać 
kredyty na warunkach komercyjnych na 
finansowanie środków zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego. W takim przypadku spłata 
kapitału i odsetek od tych poŜyczek moŜe 
stanowić część programu operacyjnego i, 
jako taka, kwalifikować się do pomocy 
finansowej Unii na mocy art. 32. 
Jakiekolwiek szczególne działanie w 
ramach zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego 
jest finansowane albo z tych kredytów albo 
bezpośrednio, ale nie jednocześnie z obu 
tych źródeł. 

Organizacje producentów mogą zaciągać 
kredyty na warunkach komercyjnych na 
finansowanie środków zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego. W takim przypadku spłata 
kapitału i odsetek od tych poŜyczek moŜe 
stanowić część programu operacyjnego i, 
jako taka, kwalifikować się do pomocy 
finansowej Unii na mocy art. 32. 
Jakiekolwiek szczególne działanie w 
ramach zapobiegania sytuacjom 
kryzysowym i zarządzania kryzysowego 
moŜe być finansowane z tych kredytów 
i/lub bezpośrednio przez organizacje 
producentów. 

Or. fr 

 

Poprawka  165 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 31 – ustęp 2a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Do celów niniejszej sekcji stosuje się 
następujące definicje: 

 a) „zielone zbiory” oznaczają całkowite 
lub częściowe zbiory nienadających się do 
sprzedaŜy produktów na danym obszarze 
przeprowadzane przed rozpoczęciem 
normalnych zbiorów. Przedmiotowe 
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produkty nie mogą być uszkodzone przed 
rozpoczęciem zielonych zbiorów z powodu 
warunków klimatycznych, choroby lub 
innych powodów. 

 b) „niezbieranie” oznacza sytuację, w 
której z danego obszaru nie pozyskuje się 
wcale lub częściowo produkcji w celach 
handlowych w trakcie normalnego cyklu 
produkcyjnego. Zniszczenie produktów w 
wyniku niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych lub chorób nie jest jednak 
uwaŜane za niezbieranie. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Definicje to elementy zasadnicze, które naleŜy uwzględnić w akcie podstawowym. Dwie 
powyŜsze definicje stanowią powielenie treści art. 84 rozporządzenia nr 543/2011. 
 

Poprawka  166 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Pomoc finansowa Unii jest ograniczona 
do 4,1% wartości produkcji sprzedanej 
kaŜdej organizacji producentów. 

2. Pomoc finansowa Unii jest ograniczona 
do 4,1% wartości produkcji sprzedanej 
kaŜdej organizacji producentów i kaŜdego 
zrzeszenia organizacji producentów.  

Ta wielkość procentowa moŜe jednak 
zostać zwiększona do 4,6% wartości 
produkcji sprzedanej, o ile wielkość 
przekraczająca 4,1% wartości produkcji 
sprzedanej jest wykorzystywana wyłącznie 
na potrzeby środków zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego.  

Ta wielkość procentowa moŜe jednak 
zostać zwiększona do 4,6% wartości 
produkcji sprzedanej w przypadku 
organizacji producentów, o ile wielkość 
przekraczająca 4,1% wartości produkcji 
sprzedanej jest wykorzystywana wyłącznie 
na potrzeby środków zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym i zarządzania 
kryzysowego.  

 Ta wielkość procentowa moŜe natomiast 
zostać zwiększona do 5% wartości 
produkcji sprzedanej w przypadku 
zrzeszenia organizacji producentów, o ile 
środki, o których mowa w niniejszym 
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ustępie akapit drugi, są wdraŜane przez 
zrzeszenie organizacji producentów w 
imieniu jego członków. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawka do art. 30.  
 

Poprawka  167 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 3 – litera da) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) został przedstawiony przez kilka 
uznanych organizacji producentów 
zgrupowanych w ramach wspólnego 
podmiotu zajmującego się 
wprowadzaniem do obrotu; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawka do art. 30.  
 

Poprawka  168 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 3 – litera h) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) obejmuje wyłącznie szczególne 
wsparcie działań promujących spoŜycie 
owoców i warzyw wśród dzieci 
w placówkach edukacyjnych. 

skreślony 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Niniejsze rozporządzenie w duŜej mierze obejmuje juŜ dostarczanie dzieciom owoców i 
warzyw, zwłaszcza dzięki programowi „Owoce i warzywa w szkole” oraz bezpłatnej 
dystrybucji, o której mowa w kolejnym ustępie. NaleŜy unikać podwójnego, czy wręcz 
potrójnego finansowania tego samego działania.  
 

Poprawka  169 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 4 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) bezpłatnej dystrybucji w zakładach 
karnych, szkołach i instytucjach 
szkolnictwa publicznego, na obozach 
wypoczynkowych dla dzieci oraz 
w szpitalach i domach spokojnej starości 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie, które podejmują wszelkie 
niezbędne kroki dla zagwarantowania, Ŝe 
dystrybuowane w ten sposób ilości 
produktów stanowią uzupełnienie ilości 
normalnie kupowanych przez placówki 
tego rodzaju. 

b) bezpłatnej dystrybucji w zakładach 
karnych, szkołach i instytucjach 
szkolnictwa zarządzanych lub 
zatwierdzonych przez właściwe organy 
państw członkowskich, na obozach 
wypoczynkowych dla dzieci oraz 
w szpitalach i domach spokojnej starości 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie, które podejmują wszelkie 
niezbędne kroki dla zagwarantowania, Ŝe 
dystrybuowane w ten sposób ilości 
produktów stanowią uzupełnienie ilości 
normalnie kupowanych przez placówki 
tego rodzaju. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Prywatne instytucje szkolnictwa nie powinny być wyłączone z zakresu stosowania tego 
przepisu. 
 

Poprawka  170 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Proponowane przez siebie ramy państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji, która 
– w drodze aktów wykonawczych – 

Proponowane przez siebie ramy państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji, która 
– w drodze aktów wykonawczych 
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w terminie trzech miesięcy moŜe wystąpić 
o wprowadzenie zmian, jeŜeli uzna, Ŝe 
propozycja nie przyczynia się do realizacji 
celów określonych w art. 191 Traktatu oraz 
w siódmym unijnym programie działań 
w zakresie środowiska naturalnego. 
Inwestycje w gospodarstwach 
indywidualnych wspierane w ramach 
programów operacyjnych równieŜ 
uwzględniają te cele. 

przyjętych bez zastosowania art. 162 ust. 2 
lub 3 – w terminie trzech miesięcy moŜe 
wystąpić o wprowadzenie zmian, jeŜeli 
uzna, Ŝe propozycja nie przyczynia się do 
realizacji celów określonych w art. 191 
Traktatu oraz w siódmym unijnym 
programie działań w zakresie środowiska 
naturalnego. Inwestycje w gospodarstwach 
indywidualnych wspierane w ramach 
programów operacyjnych równieŜ 
uwzględniają te cele. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o konieczne doprecyzowanie procedury.  
 

Poprawka  171 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – litera a) – punkt (iii) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) kwalifikowalności środków, działań i 
wydatków w ramach programów 
operacyjnych i odpowiednich krajowych 
przepisów uzupełniających w tym zakresie;  

(iii) kwalifikowalności środków, działań i 
wydatków w ramach programów 
operacyjnych, przepisów dotyczących 
inwestycji w gospodarstwach 
indywidualnych i odpowiednich krajowych 
przepisów uzupełniających w tym zakresie;  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawki do art. 30 i 31.  
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Poprawka  172 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – litera a) – punkt (va) (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (va) szczególnych przepisów mających 
zastosowanie w sytuacji, w której 
zrzeszenia organizacji producentów 
zastępują całkowicie lub częściowo swoich 
członków w celach zarządzania 
programami operacyjnymi, ich 
przetwarzania, wdraŜania i 
przedstawiania;  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawki do art. 30 i 31. 
 

Poprawka  173 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – litera c) – punkt (iva) (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iva) szczególnych przepisów mających 
zastosowanie do finansowania programów 
operacyjnych zrzeszeń organizacji 
producentów, zwłaszcza przepisów 
dotyczących wielkości procentowych, o 
których mowa w art. 32 ust. 2; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawki do art. 30 i 31. 
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Poprawka  174 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – litera d) – punkt (ii) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) definicji wycofywania z rynku; (ii) warunków, w jakich uruchamiane są 
operacje wycofywania z rynku; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Są to elementy zasadnicze, które naleŜy uwzględnić w akcie podstawowym.  

Poprawka  175 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – litera d) – punkt (ix) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ix) definicji zielonych zbiorów oraz 
niezbierania; 

skreślony 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Są to elementy zasadnicze, które naleŜy uwzględnić w akcie podstawowym. Definicje 
zielonych zbiorów oraz niezbierania zostały ponownie włączone do aktu podstawowego.  

Poprawka  176 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – litera d) – punkt (xi) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(xi) celów ubezpieczania zbiorów; (xi) warunków wdraŜania mających 
zastosowanie do ubezpieczania zbiorów; 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Są to elementy zasadnicze, które naleŜy uwzględnić w akcie podstawowym. PoniewaŜ cele 
ubezpieczania zbiorów zostały określone w akcie podstawowym, jedynie warunki wdraŜania 
tego ubezpieczania mogą zostać przyjęte w drodze aktu delegowanego. 
 
 

Poprawka  177 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – litera d) – punkt (xii) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(xii) definicji niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych; 

skreślony 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Są to elementy zasadnicze, które naleŜy uwzględnić w akcie podstawowym.  

Poprawka  178 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 36 – litera la) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 la) programów i funduszy operacyjnych 
zrzeszeń organizacji producentów. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Doświadczenia związane z programami operacyjnymi w sektorze owoców i warzyw wskazują 
na konieczność promowania sposobów organizacji umoŜliwiających producentom osiągnięcie 
istotnej wielkości w ramach rynku, zwłaszcza gdy chodzi o zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym i zarządzanie kryzysowe. Zrzeszenia organizacji producentów mogą stanowić 
dobre rozwiązanie. 
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Poprawka  179 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie są odpowiedzialne 
za wprowadzenie i stosowanie 
niezbędnych kar w związku z 
nieprzestrzeganiem zasad programów 
wsparcia. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o uwzględnienie waŜnego przepisu zawartego w art. 132 wniosku dotyczącego 
rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do 
postanowień Traktatu z Lizbony. NaleŜy włączyć go do niniejszego rozporządzenia. 
 

Poprawka  180 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 38 – ustęp 3 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) na projekty badawcze i działania 
wspierające projekty badawcze, nie 
naruszając przepisów art. 43 ust. 3 lit. d) i 
e); 

skreślona 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Badania stanowią czynnik o zasadniczym znaczeniu dla konkurencyjności win europejskich 
na rynku międzynarodowym. NaleŜy pozostawić moŜliwość objęcia ich krajowymi 
programami wsparcia. 
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Poprawka  181 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Środki wsparcia w programach wsparcia 
ustanawia się na takim szczeblu 
geograficznym, jaki zainteresowane 
państwo członkowskie uzna za 
najwłaściwszy. Zanim program wsparcia 
zostanie przedstawiony Komisji, podlega 
on konsultacjom z właściwymi organami i 
organizacjami odpowiedniego szczebla 
podziału terytorialnego. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o uwzględnienie waŜnego przepisu zawartego w art. 133 wniosku dotyczącego 
rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do 
postanowień Traktatu z Lizbony. NaleŜy włączyć go do niniejszego rozporządzenia. 
 

Poprawka  182 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 KaŜde państwo członkowskie przedstawia 
jeden projekt programu wsparcia, który 
moŜe uwzględniać zróŜnicowanie 
regionalne. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o uwzględnienie waŜnego przepisu zawartego w art. 133 wniosku dotyczącego 
rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do 
postanowień Traktatu z Lizbony. NaleŜy włączyć go do niniejszego rozporządzenia. 
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Poprawka  183 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 40 – litera ha) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ha) badania i rozwój zgodnie z art. 43a.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawka do art. 38. 

Poprawka  184 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Programy wsparcia mogą obejmować tylko 
wsparcie dla plantatorów winorośli w 
drodze decyzji podejmowanych przez 
państwa członkowskie do dnia 1 grudnia 
2012 r. w sprawie przydzielania im 
uprawnień do płatności na podstawie art. 
137 rozporządzenia (UE) nr 
[COM(2010)799] zgodnie z warunkami 
ustalonymi przedmiotowym artykule. 

Programy wsparcia mogą obejmować 
wsparcie dla plantatorów winorośli 
w drodze decyzji podejmowanych przez 
państwa członkowskie do dnia 1 sierpnia 
2013 r. w sprawie przydzielania im 
uprawnień do płatności na podstawie 
art. 103n rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007 i zgodnie z warunkami 
ustalonymi w przedmiotowym artykule.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zapewnienie spójności z projektem sprawozdania dotyczącego systemu płatności jednolitych i 
wsparcia dla plantatorów winorośli. 

Poprawka  185 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 43a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 43a 
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 Badania i rozwój 

 Wsparcie na rzecz badań i rozwoju 
umoŜliwia finansowanie działań 
badawczych zmierzających zwłaszcza do 
poprawy jakości produktu, ograniczenia 
wpływu produkcji na środowisko oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawka do art. 38. 
 

Poprawka  186 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 3 – litera ca) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) ponowne sadzenie ze względów 
sanitarnych.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o uwzględnienie stanowiska zajętego przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 
 

Poprawka  187 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wsparcie nie obejmuje zwykłej odnowy 
winnic po zakończeniu ich naturalnego 
cyklu eksploatacji. 

Wsparcie nie obejmuje zwykłej odnowy 
winnic – to jest ponownego sadzenia tej 
samej odmiany na tej samej działce rolnej 
i zgodnie z tą samą metodą uprawy 
winorośli – po zakończeniu ich 
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naturalnego cyklu eksploatacji. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o uwzględnienie stanowiska zajętego przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 
 

Poprawka  188 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie mogą określić 
dodatkowe wymogi, szczególnie w zakresie 
wieku winnic podlegających odnowie. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o uwzględnienie stanowiska zajętego przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 
 

Poprawka  189 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 44 – ustęp 5 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) niezaleŜnie od przepisów części II tytuł I 
rozdział III sekcja V podsekcja II 
rozporządzenia (UE) nr [COM(2010)799] 
określających przejściowy system praw do 
sadzenia, zgody na współistnienie starych i 
nowych winorośli przez ustalony okres, 
który nie jest dłuŜszy niŜ trzy lata, do 
końca okresu przejściowego; 

a) niezaleŜnie od przepisów części II tytuł I 
rozdział III sekcja V podsekcja II 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
określających przejściowy system praw do 
sadzenia, zgody na współistnienie starych 
i nowych winorośli przez ustalony okres, 
który nie jest dłuŜszy niŜ trzy lata; 
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Or. fr 

 

Poprawka  190 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Pozostawienie winogron o jakości 
handlowej na sadzeniaku pod koniec 
normalnego cyklu produkcyjnego 
(niezbieranie) nie jest uznawane za 
zielone zbiory.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o uwzględnienie stanowiska zajętego przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 
 
 

Poprawka  191 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 46 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wsparcie na rzecz ustanowienia 
funduszy wspólnego inwestowania moŜe 
być przyznane w formie czasowej i 
malejącej pomocy przeznaczonej na 
pokrycie kosztów administracyjnych 
ponoszonych w związku z tymi 
funduszami. 

2. Wsparcie na rzecz ustanowienia 
funduszy wspólnego inwestowania moŜe 
być przyznane w formie czasowej i 
malejącej pomocy przeznaczonej na 
pokrycie kosztów administracyjnych 
ponoszonych w związku z tymi 
funduszami zgodnie z metodami, o których 
mowa jest w art. 28 ust. 2 i 3 
rozporządzenia (UE) nr [...] w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). 
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Or. fr 

Uzasadnienie 

Ze względu na jasność i pewność prawa naleŜy wprowadzić jak największą spójność z 
róŜnymi rozporządzeniami regulującymi WPR. 
 

Poprawka  192 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wsparcie na rzecz ubezpieczenia 
zbiorów przyczynia się do zabezpieczenia 
dochodów producentów, którzy ponieśli 
szkody w następstwie klęsk Ŝywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
chorób lub epidemii szkodników. 

1. Wsparcie na rzecz ubezpieczenia 
zbiorów przyczynia się do zabezpieczenia 
dochodów producentów oraz do przejęcia 
skutków utraty udziału w rynku dla 
organizacji producentów i/lub ich 
członków, którzy ponieśli szkody w 
następstwie klęsk Ŝywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
chorób lub epidemii szkodników. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o dostosowanie zakresu ubezpieczenia zbiorów, o którym mowa w niniejszym artykule, 
do tego, o którym mowa w art. 31 ust. 2. 
 

Poprawka  193 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. MoŜna udzielać wsparcia dla inwestycji 
materialnych i niematerialnych w zakresie 
urządzeń przetwórczych, infrastruktury do 
produkcji wina i wprowadzania do obrotu 
wina, które pozytywnie wpływają na 
całościowe wyniki finansowe 
przedsiębiorstwa oraz dotyczą jednego lub 

1. MoŜna udzielać wsparcia dla inwestycji 
materialnych i niematerialnych w zakresie 
urządzeń przetwórczych, infrastruktury do 
produkcji wina, gorzelni i wprowadzania 
do obrotu wina, które pozytywnie 
wpływają na całościowe wyniki finansowe 
przedsiębiorstwa oraz dotyczą jednego lub 
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kilku spośród następujących czynników: kilku spośród następujących czynników:  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o to, by inwestycje w gorzelnie, które odgrywają waŜną dla środowiska rolę w 
procesie usuwania produktów ubocznych, kwalifikowały się do uzyskania pomocy w ramach 
programów krajowych, co ma na celu w szczególności wspieranie inwestycji 
ukierunkowanych na przetwarzanie i unieszkodliwianie produktów ubocznych oraz poprawę 
charakterystyki energetycznej gorzelni. 
 

Poprawka  194 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 1 – litera ba) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) przetwarzania i unieszkodliwiania 
produktów ubocznych powstających w 
gorzelniach lub inwestycji, które 
przyczyniają się do poprawy 
charakterystyki energetycznej tych 
zakładów.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o to, by inwestycje w gorzelnie, które odgrywają waŜną dla środowiska rolę w 
procesie usuwania produktów ubocznych, kwalifikowały się do uzyskania pomocy w ramach 
programów krajowych, co ma na celu w szczególności wspieranie inwestycji 
ukierunkowanych na przetwarzanie i unieszkodliwianie produktów ubocznych oraz poprawę 
charakterystyki energetycznej gorzelni. 
 

Poprawka  195 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 49 – ustęp 2  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Maksymalne poziomy wsparcia ustala 
Komisja – w drodze aktów wykonawczych 

Nie dotyczy wersji polskiej. 
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– na podstawie kosztów zbiorów i 
przetwórstwa na podstawie art. 51. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o błąd w tłumaczeniu, który wprowadza niespójność. 
 

Poprawka  196 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 50 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w zakresie odpowiedzialności za 
wydatki poniesione w okresie od dnia 
otrzymania programów wsparcia i zmian 
do programów wsparcia do dnia ich 
wejścia w Ŝycie; 

Nie dotyczy wersji polskiej. 

Or. fr 

 

Poprawka  197 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 50 – litera c) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) dotyczące zmian programów wsparcia 
po ich wejściu w Ŝycie; 

Nie dotyczy wersji polskiej. 

Or. fr 
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Poprawka  198 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 50 – litera d) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) dotyczących wymogów i progów dla 
zaliczek obejmujących wymóg wnoszenia 
zabezpieczenia w przypadku wypłaty 
zaliczki; 

Nie dotyczy wersji polskiej. 

Or. fr 

 

Poprawka  199 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 50 – litera e) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zawierające przepisy ogólne i definicje 
do celów niniejszej sekcji; 

skreślona 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Formułowanie przepisów ogólnych i definicji naleŜy do prawodawcy. A zatem ich 
przyjmowanie nie leŜy w gestii Komisji. 
 

Poprawka  200 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Aby kwalifikować się do finansowania 
Unii, określonego w art. 2, państwa 
członkowskie przeprowadzają analizę 
struktur produkcji i wprowadzania do 
obrotu w sektorze pszczelarskim na swoim 
terytorium. 

3. Aby kwalifikować się do finansowania 
Unii, określonego w art. 2, państwa 
członkowskie ustanawiają wiarygodny 
system identyfikacji, który umoŜliwia 
przeprowadzanie okresowego spisu rojów 
pszczelich i przeprowadzają analizę 
struktur produkcji i wprowadzania do 
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obrotu w sektorze pszczelarskim na swoim 
terytorium. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Poprawka ta odzwierciedla postulaty Parlamentu Europejskiego zawarte w rezolucjach w 
sprawie pszczelarstwa z dnia 25 listopada 2010 r. oraz 15 listopada 2011 r. 
 

Poprawka  201 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 3a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Programy pszczelarskie są 
sporządzane w ścisłej współpracy z 
przedstawicielami organizacji i spółdzielni 
pszczelarskich. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W swoich rezolucjach z dnia 25 listopada 2010 r. i 15 listopada 2011 r. Parlament Europejski 
podkreślił potrzebę konsultacji z pszczelarzami w trakcie opracowywania programów, tak aby 
zapewnić ich skuteczność i efektywne wdraŜanie. NaleŜy zatem przywrócić to zobowiązanie, 
które nie figuruje juŜ we wniosku dotyczącym rozporządzenia. 
 

Poprawka  202 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 52 – ustęp 3b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b. Następujące środki mogą być 
włączone do programów pszczelarskich: 

 a) pomoc techniczna skierowana do 
pszczelarzy i organizacji pszczelarzy; 

 b) zwalczanie drapieŜników i chorób 
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pszczół, w szczególności warozy; 

 c) racjonalizacja sezonowego 
przenoszenia uli; 

 d) wsparcie dla inwestycji materialnych i 
niematerialnych w zakresie produkcji lub 
wprowadzania do obrotu produktów 
pszczelarskich, tak aby poprawić ogólną 
wydajność przedsiębiorstw, a w 
szczególności wsparcie dla laboratoriów 
analitycznych badających cechy 
fizykochemiczne miodu; 

 e) monitorowanie rojów pszczelich w Unii 
oraz wparcie na rzecz odnowy populacji; 

 f) współpraca z wyspecjalizowanymi 
organami w zakresie wdraŜania 
stosowanych programów naukowo-
badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i 
produktów pszczelarskich;  

 g) monitorowanie rynku; 

 h) poprawa jakości produktów, tak aby 
skuteczniej pozycjonować produkty na 
rynku;  

 i) wprowadzenie systemu 
identyfikowalności i certyfikacji miodu 
sprzedawanego konsumentowi 
końcowemu. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W swoich rezolucjach Parlament Europejski kilkakrotnie wyraŜał zainteresowanie 
programami pszczelarskimi ze względu na strategiczne znaczenie sektora pszczelarskiego dla 
róŜnorodności biologicznej w Unii. WaŜne jest zatem uwzględnienie treści programów w 
akcie podstawowym. Wykaz ten bazuje na wykazie zawartym w art. 149 wniosku dotyczącego 
rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do 
postanowień Traktatu z Lizbony. 
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Poprawka  203 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 53 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) środków, które mogą być włączone do 
programów pszczelarskich, 

a) szczegółów środków, które mogą być 
włączone do programów pszczelarskich, 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Ogólna definicja środków, które mogą zostać włączone do programów pszczelarskich, została 
uwzględniona w akcie podstawowym, a jedynie szczegóły dotyczące tych środków mogą być 
określane w drodze aktu delegowanego. 
 

Poprawka  204 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 56 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Produkt uznaje się za spełniający 
wymogi ogólnej normy handlowej, jeŜeli 
produkt, który ma zostać wprowadzony do 
obrotu, jest zgodny z obowiązującą normą 
przyjętą przez którąkolwiek z organizacji 
międzynarodowych wymienionych w 
załączniku V. 

3. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
dodatkowych wymogów unijnych w 
dziedzinie warunków higieny, handlu, 
zasad etycznych lub innych produkt 
uznaje się za spełniający wymogi ogólnej 
normy handlowej, jeŜeli produkt, który ma 
zostać wprowadzony do obrotu, jest 
zgodny z obowiązującą normą przyjętą 
przez którąkolwiek z organizacji 
międzynarodowych wymienionych w 
załączniku V. 

Or. fr 

(Ustęp 3a poprawki 5 w ramach sprawozdania A7-0281/2011). 

Uzasadnienie 

W przypadku wszystkich poprawek do art. 56–68 chodzi o uwzględnienie stanowiska zajętego 
przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku dotyczącego rozporządzenia (2010) 738 w 
sprawie norm handlowych. 
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Poprawka  205 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 56 – ustęp 3a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Niniejsze rozporządzenie nie 
uniemoŜliwia państwom członkowskim 
przyjmowania lub zachowania przepisów 
krajowych dotyczących aspektów 
handlowych, które nie zostały 
ujednolicone w niniejszym 
rozporządzeniu. Ponadto państwa 
członkowskie mogą przyjmować lub 
podtrzymywać krajowe przepisy dotyczące 
norm handlowych obowiązujące dla 
sektorów lub produktów, do których 
zastosowanie ma ogólna norma 
handlowa, pod warunkiem Ŝe przepisy te 
są zgodne z prawem unijnym i z zasadami 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Or. fr 

(Ustęp 3a poprawki 5 w ramach sprawozdania A7-0281/2011). 
 

Poprawka  206 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 57 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Uwzględniając potrzebę odpowiedniej 
reakcji na zmiany sytuacji rynkowej i 
specyficzne uwarunkowania kaŜdego 
sektora, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu przyjęcia i zmian 
wymogów w zakresie ogólnej normy 
handlowej, o których mowa w art. 56 ust. 1 
oraz wprowadzania odstępstw od nich, jak 
równieŜ zasad dotyczących spełniania 
przedmiotowych wymogów, o których 

Uwzględniając potrzebę odpowiedniej 
reakcji na zmiany sytuacji rynkowej i 
specyficzne uwarunkowania kaŜdego 
sektora, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu uzupełnienia i zmian 
wymogów w zakresie ogólnej normy 
handlowej, o których mowa w art. 56 ust. 1 
oraz wprowadzania odstępstw od tych 
kryteriów.  
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mowa w art. 56 ust. 3. 

Or. fr 

(Dostosowanie do akapitu pierwszego a poprawki 5 w ramach sprawozdania A7-0281/2011). 

Uzasadnienie 

Przyjmowanie kryteriów i normy ogólnej leŜy w gestii Parlamentu i Rady. W poprawce tej 
ujęto stanowisko wyraŜone przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku dotyczącego 
rozporządzenia (2010) 738 w sprawie norm handlowych. 
 

Poprawka  207 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 57 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 160 w sprawie zasad 
dotyczących warunków dostosowywania 
się do wymogów, o których mowa w art. 
56 ust. 3, i warunków kontroli spełniania 
tych wymogów, uwzględniając fakt, Ŝe nie 
moŜna łagodzić ogólnych norm 
handlowych w sposób, który mógłby 
prowadzić do obniŜania jakości 
produktów europejskich. 

Or. fr 

(Dostosowanie do akapitu pierwszego a poprawki 5 w ramach sprawozdania A7-0281/2011). 

Uzasadnienie 

Przyjmowanie kryteriów i normy ogólnej leŜy w gestii Parlamentu i Rady. W poprawce tej 
ujęto stanowisko wyraŜone przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku dotyczącego 
rozporządzenia (2010) 738 w sprawie norm handlowych. 
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Poprawka  208 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Uwzględniając oczekiwania 
konsumentów oraz potrzebę poprawy 
warunków ekonomicznych produkcji i 
wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych oraz ich jakości, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
norm handlowych, o których mowa w art. 
55, na wszystkich etapach wprowadzania 
produktu do obrotu, jak równieŜ odstępstw 
i wyłączeń od stosowania takich norm, w 
celu dostosowania do ciągle zmieniających 
się warunków rynkowych, zmieniających 
się wymagań konsumentów oraz w celu 
uwzględnienia rozwoju odpowiednich 
norm międzynarodowych i zapobiegania 
powstawaniu przeszkód dla tworzenia 
innowacyjnych produktów. 

1. Uwzględniając oczekiwania 
konsumentów oraz potrzebę poprawy 
warunków ekonomicznych produkcji i 
wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych oraz ich jakości, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
norm handlowych, o których mowa w art. 
55, na wszystkich etapach wprowadzania 
produktu do obrotu, jak równieŜ odstępstw 
i wyłączeń od stosowania takich norm, 
tylko na czas określony i w wyjątkowych 
przypadkach, w celu dostosowania do 
ciągle zmieniających się warunków 
rynkowych, zmieniających się wymagań 
konsumentów oraz w celu uwzględnienia 
rozwoju odpowiednich norm 
międzynarodowych i zapobiegania 
powstawaniu przeszkód dla tworzenia 
innowacyjnych produktów. 

Or. fr 

 

Poprawka  209 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wprowadzone w ten sposób dostosowania 
nie mogą oznaczać kosztów dodatkowych, 
które byłyby ponoszone wyłącznie przez 
producentów rolnych. 

Or. fr 
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Poprawka  210 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 1a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Uprawnienia Komisji do 
przyjmowania zmian w odstępstwach i 
wyłączeniach od obowiązujących norm 
handlowych nie mają jednak 
zastosowania do treści załącznika VII. 

Or. fr 

 

Poprawka  211 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 2 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) definicji, oznaczeń lub nazw 
handlowych innych niŜ określone w 
niniejszym rozporządzeniu oraz wykazów 
tusz wieprzowych oraz ich części, do 
których stosuje się załącznik VI; 

a) definicji, oznaczeń lub nazw 
handlowych innych niŜ określone w 
niniejszym rozporządzeniu oraz wykazów 
tusz wieprzowych oraz ich części, do 
których stosuje się załącznik VI; niniejsza 
litera nie ma jednak zastosowania do 
produktów sektora wina; 

Or. fr 

 

Poprawka  212 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 2 – litera d) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) prezentacji, opisów handlowych, 
etykietowania związanego z 
obowiązkowymi normami handlowymi, 
opakowania, zasad stosowanych w 
stosunku do zakładów pakowania, 
oznakowania, pakowania, roku zbioru oraz 

d) prezentacji, opisów handlowych, 
etykietowania związanego z 
obowiązkowymi normami handlowymi, 
opakowania, zasad stosowanych w 
stosunku do zakładów pakowania, 
oznakowania, pakowania oraz uŜycia 
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uŜycia szczególnych określeń; szczególnych określeń, z wyłączeniem 
produktów sektora wina; 

Or. fr 

 

Poprawka  213 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 2 – litera g) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) rodzaju działalności rolnej i metod 
produkcji, w tym praktyk enologicznych i 
powiązanych przepisów 
administracyjnych, oraz cyklu 
produkcyjnego; 

g) rodzaju działalności rolnej i metod 
produkcji i powiązanych przepisów 
administracyjnych, oraz cyklu 
produkcyjnego; 

Or. fr 

 

Poprawka  214 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 2 – litera h) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) identyfikacji lub rejestracji producenta 
lub infrastruktury przemysłowej, w 
ramach której produkt został 
przygotowany lub przetworzony; 

skreślona 

Or. fr 

 

Poprawka  215 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Normy handlowe w odniesieniu do 3. Normy handlowe w odniesieniu do 
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sektorów i produktów przyjęte na 
podstawie ust. 1 ustanawia się, nie 
naruszając przepisów tytułu IV 
rozporządzenia (UE) nr [COM(2010)733] 
w sprawie systemów zapewniania jakości 
produktów rolnych, i uwzględniają one: 

sektorów i produktów przyjęte na 
podstawie ust. 1 ustanawia się, nie 
naruszając przepisów dotyczących 
oznaczeń zastrzeŜonych stosowanych 
fakultatywnie, o których mowa w art. 67a 
oraz w załączniku VIIa, i uwzględniają 
one: 

Or. fr 

 

Poprawka  216 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 3 – litera c) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) interes konsumentów polegający na 
otrzymywaniu adekwatnej i przejrzystej 
informacji na temat produktu, w tym 
miejsca produkcji ustalonego dla kaŜdego 
produktu z osobna i na odpowiednim 
poziomie geograficznym; 

c) interes konsumentów polegający na 
otrzymywaniu adekwatnej i przejrzystej 
informacji na temat produktu, w tym 
miejsca produkcji ustalonego dla kaŜdego 
produktu z osobna i na odpowiednim 
poziomie geograficznym, po 
przeprowadzeniu oceny skutków, 
uwzględniającej w szczególności koszty i 
obciąŜenia administracyjne dla 
podmiotów gospodarczych oraz korzyści 
dla producentów i konsumenta 
końcowego; 

Or. fr 

Uzasadnienie  

W przypadku wszystkich poprawek do art. 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67a‒67e oraz 68 chodzi o 

uwzględnienie stanowiska zajętego przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku dotyczącego 
rozporządzenia (2010) 738 w sprawie norm handlowych. 
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Poprawka  217 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 59 – ustęp 3 – litera ea) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) to, Ŝe naturalne i podstawowe 
właściwości produktów mają zostać 
zachowane i naleŜy unikać wprowadzania 
istotnych zmian w składzie danego 
produktu; 

Or. fr 

 

Poprawka  218 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera e) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) mięso drobiowe; e) mięsa drobiowe i jaja; 

Or. fr 

 

Poprawka  219 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 61 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Uwzględniając specyfikę kaŜdego sektora, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych 
dotyczących tolerancji dla kaŜdej normy, 
której przekroczenie powoduje, iŜ cała 
partia produktów uwaŜana jest za 
niezgodną z przedmiotową normą. 

Uwzględniając specyfikę kaŜdego sektora, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych 
dotyczących tolerancji dla kaŜdej normy 
szczegółowej, której przekroczenie 
powoduje, iŜ cała partia produktów 
uwaŜana jest za niezgodną z przedmiotową 
normą. Tolerancja ta, zdefiniowana w 
postaci progów, nie zmienia swoistych 
cech produktu i ma zastosowanie jedynie 
do kryteriów takich jak waga, rozmiar lub 
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inne drugorzędne kryteria.  

Or. fr 

 

Poprawka  220 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 61 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie mogą przyjąć lub 
utrzymać dodatkowe ustawodawstwo 
krajowe dotyczące produktów objętych 
unijną normą handlową, pod warunkiem 
Ŝe ustawodawstwo to jest spójne z prawem 
Unii, a w szczególności nie narusza 
zasady swobodnego przepływu towarów. 

Or. fr 

(Poprawka 11 w ramach sprawozdania A7-0281/2011). 
 

Poprawka  221 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 62 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W produkcji i konserwowaniu 
produktów wymienionych w załączniku VI 
część II w Unii stosuje się wyłącznie 
praktyki enologiczne zatwierdzone na 
podstawie załącznika VII i określone w art. 
59 ust. 2 lit. g) oraz art. 65 ust. 2 i 3. 

1. W produkcji i konserwowaniu 
produktów wymienionych w załączniku VI 
część II w Unii stosuje się wyłącznie 
praktyki enologiczne zatwierdzone na 
podstawie załącznika VII i określone w art. 
65 ust. 2 i 3.  

Or. fr 
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Poprawka  222 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 62 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku zatwierdzania praktyk 
enologicznych dla wina, o których mowa w 
art. 59 ust. 2 lit. g), Komisja: 

2. W przypadku wniosków dotyczących 
zatwierdzania praktyk enologicznych dla 
wina, o których mowa w ust. 1, Komisja: 

Or. fr 

 

Poprawka  223 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 62 – ustęp 2 – litera c) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) uwzględnia potencjalne ryzyko dla 
konsumentów, którzy mogą zostać 
wprowadzeni w błąd ze względu na swoje 
oczekiwania i wraŜenia, biorąc pod uwagę 
dostępność i skuteczność środków 
informacyjnych, które wykluczą takie 
ryzyko; 

c) uwzględnia potencjalne ryzyko dla 
konsumentów, którzy mogą zostać 
wprowadzeni w błąd ze względu na dobrze 
ugruntowane postrzeganie produktu oraz 
związane z tym oczekiwania, biorąc pod 
uwagę dostępność i skuteczność środków 
informacyjnych, które umoŜliwiają 
wykluczenie takiego ryzyka; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna ze stanowiskiem zajętym w sprawozdaniu Iratxe Garcíi Pérez w 
sprawie norm handlowych (A7-281/2011 – wniosek COM(2010)738). 
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Poprawka  224 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 62 – ustęp 3 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W stosownych przypadkach Komisja – 
w drodze aktów wykonawczych – 
przyjmuje metody, o których mowa w art. 
59 ust. 3 lit. d) w odniesieniu do 
produktów wymienionych w załączniku VI 
część II. Podstawą przedmiotowych metod 
są wszelkie odpowiednie metody zalecane i 
opublikowane przez OIV, chyba Ŝe byłyby 
one nieskuteczne lub niewłaściwe w 
kontekście zgodnego z prawem, 
wyznaczonego celu. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2. 

3. W odniesieniu do produktów 
wymienionych w załączniku VI część II 
metody, o których mowa w art. 59 ust. 3 
lit. d), są przyjmowane zgodnie z art. 43 
ust. 2 Traktatu. Podstawą przedmiotowych 
metod są wszelkie odpowiednie metody 
zalecane i opublikowane przez OIV, chyba 
Ŝe byłyby one nieskuteczne lub 
niewłaściwe w kontekście wyznaczonego 
celu Unii.  

Or. fr 

 

Poprawka  225 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 62 – ustęp 3 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W oczekiwaniu na przyjęcie takich 
przepisów naleŜy stosować metody 
dozwolone w danym państwie 
członkowskim. 

W oczekiwaniu na przyjęcie takich 
przepisów naleŜy stosować metody i 
zasady dozwolone w danym państwie 
członkowskim. 

Or. fr 
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Poprawka  226 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 65 – ustęp 4a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Państwa członkowskie mogą 
przyjmować lub utrzymywać krajowe 
normy handlowe w odniesieniu do 
sektorów bądź produktów, o ile są one 
zgodne prawem Unii. 

Or. fr 

(Poprawka 13 w ramach sprawozdania A7-0281/2011). 
 

Poprawka  227 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 66 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Uwzględniając specyfikę handlu między 
Unią a niektórymi państwami trzecimi, 
oraz szczególne cechy niektórych 
produktów rolnych, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych określających 
warunki, na podstawie których uznaje się, 
Ŝe produkty przywoŜone wykazują 
równowaŜny poziom zgodności z 
wymogami Unii dotyczącymi norm 
handlowych, oraz warunki, które 
umoŜliwiają odstępstwo od art. 58, jak 
równieŜ do określania przepisów 
dotyczących stosowania norm handlowych 
w odniesieniu do produktów wywoŜonych 
z Unii. 

Uwzględniając specyfikę handlu między 
Unią a niektórymi państwami trzecimi, 
szczególne cechy niektórych produktów 
rolnych oraz potrzebę dopilnowania, by 
konsumenci nie byli wprowadzani w błąd 
ze względu na dobrze ugruntowane 
postrzeganie produktu oraz związane z 
tym oczekiwania, moŜliwe jest przyjęcie 
zgodnie z art. 43 ust. 2 Traktatu środków 
określających warunki, na podstawie 
których uznaje się, Ŝe produkty 
przywoŜone wykazują równowaŜny 
poziom zgodności z wymogami Unii 
dotyczącymi norm handlowych, oraz 
warunki, które umoŜliwiają odstępstwo od 
art. 58, jak równieŜ do określania 
przepisów dotyczących stosowania norm 
handlowych w odniesieniu do produktów 
wywoŜonych z Unii. 

Or. fr 
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Poprawka  228 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Część II – tytuł II – rozdział 1 – podsekcja 4a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 PODSEKCJA 4a 

 OZNACZENIA ZASTRZEśONE 
STOSOWANE FAKULTATYWNIE 

 Artykuł 67a 

 Zakres stosowania 

 Ustanawia się system oznaczeń 
zastrzeŜonych stosowanych fakultatywnie, 
którego celem jest wspieranie 
producentów produktów rolnych 
posiadających cechy i właściwości 
stanowiące wartość dodaną w 
informowaniu o tych cechach i 
właściwościach na rynku wewnętrznym, a 
w szczególności wspieranie i uzupełnianie 
szczegółowych norm handlowych. 

 Artykuł 67b 

 Istniejące oznaczenia zastrzeŜone 
stosowane fakultatywnie 

 1. Oznaczenia zastrzeŜone stosowane 
fakultatywnie objęte wspomnianym 
systemem z dniem wejścia w Ŝycie 
niniejszego rozporządzenia wymieniono w 
załączniku VIIa do niniejszego 
rozporządzenia wraz z aktami 
ustanawiającymi przedmiotowe 
oznaczenia i z ich warunkami stosowania. 

 2. Oznaczenia zastrzeŜone stosowane 
fakultatywnie, o których mowa w ust. 1, 
nadal obowiązują dopóki nie zostaną 
zmienione, chyba Ŝe zostaną 
uniewaŜnione na mocy art. 67c. 

 Artykuł 67c 

 Rezerwowanie, zmiana i uniewaŜnienie 
oznaczeń zastrzeŜonych stosowanych 
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fakultatywnie 

 Aby uwzględnić oczekiwania 
konsumentów, rozwój wiedzy naukowej i 
technicznej, sytuację na rynku oraz 
zmiany w zakresie norm handlowych i 
norm międzynarodowych, Komisja 
posiada – zgodnie z art. 160 – 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu: 

 a) zarezerwowania dodatkowego 
oznaczenia zastrzeŜonego stosowanego 
fakultatywnie, ustanawiając warunki jego 
stosowania; 

 b) zmiany warunków stosowania oznaczeń 
zastrzeŜonych stosowanych fakultatywnie; 
lub 

 c) uniewaŜnienia oznaczenia 
zastrzeŜonego stosowanego fakultatywnie. 

 Artykuł 67d 

 Dodatkowe oznaczenia zastrzeŜone 
stosowane fakultatywnie 

 1. Dane oznaczenie kwalifikuje się do 
przekształcenia się w dodatkowe 
oznaczenie zastrzeŜone stosowane 
fakultatywnie o ile spełnia następujące 
kryteria: 

 a) oznaczenie nawiązuje do cechy 
produktu lub właściwości produkcji rolnej 
lub procesu przetwarzania i nawiązuje do 
normy handlowej, zakładając 
indywidualne traktowanie poszczególnych 
sektorów; 

 b) stosowanie oznaczenia zwiększa 
wartość dodaną danego produktu w 
porównaniu z produktami podobnego 
rodzaju; oraz 

 c) konsumenci w kilku państwach 
członkowskich zostali poinformowani o 
cechach lub właściwościach, o których 
mowa w lit. a), w momencie 
wprowadzania produktu na rynek. 

 Komisja uwzględnia wszelkie stosowne 
normy międzynarodowe oraz obecne 
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oznaczenia zarezerwowane dla danych 
produktów lub sektorów 

 2. Oznaczenia stosowane fakultatywnie, 
które opisują techniczne właściwości 
produktu, poniewaŜ wymaga tego 
wdroŜenie obowiązkowych norm 
handlowych, a nie dlatego, Ŝe ich celem 
jest informowanie konsumentów o 
właściwościach tych produktów, nie są 
rezerwowane na mocy niniejszego 
systemu. 

 3. Aby uwzględnić specjalne cechy 
niektórych sektorów oraz oczekiwania 
konsumentów, Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych – 
zgodnie z art. 160 – w sprawie 
szczegółowych zasad dotyczących 
kryteriów tworzenia dodatkowych 
oznaczeń zastrzeŜonych stosowanych 
fakultatywnie, o których mowa w ust. 1. 

 Artykuł 67e 
 Ograniczenia zakresu stosowania 

oznaczeń zastrzeŜonych stosowanych 
fakultatywnie 

 1. Oznaczenie zastrzeŜone stosowane 
fakultatywnie moŜe być stosowane jedynie 
w odniesieniu do produktów, które 
spełniają właściwe warunki stosowania. 

 2. Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie środki, aby upewnić się, Ŝe 
etykietowanie produktu nie prowadzi do 
niejasności w kwestii oznaczenia jako 
oznaczenie zastrzeŜone stosowane 
fakultatywnie. 

 3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 160 dotyczących zasad 
stosowania oznaczeń zastrzeŜonych 
stosowanych fakultatywnie. 

Or. fr 

(Dostosowany tekst poprawki 15 w ramach sprawozdania A7-0281/2011). 
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Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna ze stanowiskiem zajętym przez Komisję Rolnictwa w sprawozdaniu w 
sprawie norm handlowych (A7-281/2011 – wniosek COM(2010)738). 

 

Poprawka  229 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 68 – litera ga) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) określić przepisy dotyczące procedur 
krajowych regulujących wycofywanie i 
niszczenie produktów winiarskich, które 
nie spełniają wymogów określonych w 
niniejszym rozporządzeniu; 

Or. fr 

(Poprawka 17 w ramach sprawozdania A7-0281/2011). 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna ze stanowiskiem zajętym w sprawozdaniu Iratxe Garcíi Pérez w 
sprawie norm handlowych (A7-281/2011 – wniosek COM(2010)738). 

 
 

Poprawka  230 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 70 – ustęp 1a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Do celów stosowania ust. 1 lit. a) ppkt 
(iii) i lit. b) ppkt (iii) „produkcja” oznacza 
wszystkie wykonane czynności – 
począwszy od zbioru winogron po 
zakończenie procesu wytwarzania wina, z 
wyjątkiem procesów poprodukcyjnych. 

 Do celów stosowania ust. 1 lit. b) ppkt (ii) 
maksymalnie 15% winogron, które mogą 
pochodzić spoza wyznaczonego obszaru 
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geograficznego, pochodzi z danego 
państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego, w którym znajduje się 
wyznaczony obszar. 

 W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) ppkt 
(iii) i lit. b) ppkt (iii) oraz pod warunkiem, 
Ŝe jest to przewidziane w specyfikacji 
produktu określonej w art. 71 ust. 2, 
produkt objęty chronioną nazwą 
pochodzenia lub chronionym 
oznaczeniem geograficznym moŜe być 
przetworzony na wino: 

 a) na obszarze połoŜonym w bezpośrednim 
sąsiedztwie danego wyznaczonego 
obszaru; lub 

 b) na obszarze połoŜonym w obrębie tej 
samej jednostki administracyjnej lub w 
obrębie sąsiedniej jednostki 
administracyjnej, zgodnie z przepisami 
krajowymi; lub  

 c) w przypadku transgranicznej nazwy 
pochodzenia lub transgranicznego 
oznaczenia geograficznego bądź jeŜeli 
istnieje porozumienie w sprawie środków 
kontroli zawarte między co najmniej 
dwoma państwami członkowskimi lub 
między co najmniej jednym państwem 
członkowskim i co najmniej jednym 
państwem trzecim, na obszarze połoŜonym 
w bezpośrednim sąsiedztwie danego 
wyznaczonego obszaru.  

 W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) ppkt 
(iii) oraz pod warunkiem, Ŝe jest to 
przewidziane w specyfikacji produktu 
określonej w art. 71 ust. 2, produkt moŜe 
być przetworzony na wino musujące lub 
wino półmusujące objęte chronioną 
nazwą pochodzenia poza obszarem 
połoŜonym w bezpośrednim sąsiedztwie 
danego wyznaczonego obszaru, jeŜeli taka 
praktyka była stosowana przed dniem 1 
marca 1986 r. 

Or. fr 
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(Poprawka 26 w ramach sprawozdania A7-0322/2011 bez akapitu drugiego c). 

Uzasadnienie 

Definicje to elementy zasadnicze, które naleŜy uwzględnić w akcie podstawowym. Poprawka 
ta jest spójna ze stanowiskiem zajętym przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia nr 799/2010, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 

Poprawka  231 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 79 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeśli nazwa pochodzenia lub 
oznaczenie geograficzne są objęte 
ochroną na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, wniosek o rejestrację 
znaku towarowego, którego stosowanie 
podlega art. 80 ust. 2, i dotyczący produktu 
naleŜącego do jednej z kategorii 
wymienionych w załączniku VI część II 
jest odrzucany, jeŜeli złoŜenie wniosku o 
rejestrację znaku towarowego nastąpiło po 
dacie przedłoŜenia Komisji wniosku o 
ochronę nazwy pochodzenia lub 
oznaczenia geograficznego i nazwa 
pochodzenia lub oznaczenie geograficzne 
zostały następnie objęte ochroną. 

1. Wniosek o rejestrację znaku 
towarowego, który zawiera nazwę 
pochodzenia lub oznaczenie geograficzne 
objęte ochroną na podstawie niniejszego 
rozporządzenia bądź jest utworzony z 
takiej nazwy lub oznaczenia, którego 
stosowanie podlega art. 80 ust. 2, i 
dotyczący produktu naleŜącego do jednej z 
kategorii wymienionych w załączniku VI 
część II jest odrzucany, jeŜeli złoŜenie 
wniosku o rejestrację znaku towarowego 
nastąpiło po dacie przedłoŜenia Komisji 
wniosku o ochronę nazwy pochodzenia lub 
oznaczenia geograficznego i nazwa 
pochodzenia lub oznaczenie geograficzne 
zostały następnie objęte ochroną. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o dostosowanie tych przepisów do istniejących przepisów, które mają zastosowanie 
wobec oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych i zostały wyszczególnione w art. 23 
rozporządzenia nr 110/2008. Niniejsze rozporządzenie zapewnia zwiększoną ochronę w 
odniesieniu do znaków towarowych. Przewiduje się w nim, Ŝe w przypadku sporu, aby moŜna 
było uznać znak towarowy, powinien on być zarejestrowany albo przed terminem rozpoczęcia 
ochrony oznaczenia geograficznego, co dotyczy teŜ chronionych nazw pochodzenia lub 
chronionych oznaczeń geograficznych win, albo przed 1 stycznia 1996 r. (data wejścia w 
Ŝycia porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej), co jak 
dotąd dotyczyło napojów spirytusowych. 
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Poprawka  232 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 79 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Nie naruszając przepisów art. 78 ust. 2, 
znak towarowy, którego stosowanie 
podlega art. 80 ust. 2 i którego dotyczy 
wniosek, zarejestrowany lub ustanowiony 
poprzez uŜywanie, jeŜeli taka moŜliwość 
dopuszczona jest przez odnośne 
prawodawstwo, na terytorium Unii przed 
datą przedłoŜenia Komisji wniosku o 
ochronę nazwy pochodzenia lub 
oznaczenia geograficznego, moŜe pozostać 
w uŜyciu, a jego okres stosowania moŜe 
zostać przedłuŜony niezaleŜnie od ochrony 
nazwy pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego, pod warunkiem Ŝe brak 
jest podstaw do jego uniewaŜnienia lub 
cofnięcia, jak określono w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. 
mającej na celu zbliŜenie ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do 
znaków towarowych lub w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 
2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego.  

2. Nie naruszając przepisów art. 78 ust. 2, 
znak towarowy, którego stosowanie 
podlega art. 80 ust. 2 i którego dotyczy 
wniosek, zarejestrowany lub uzyskany 
poprzez uŜywanie w dobrej wierze, jeŜeli 
taka moŜliwość dopuszczona jest przez 
odnośne prawodawstwo, na terytorium 
Unii, albo przed datą rozpoczęcia ochrony 
nazwy pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego w państwie pochodzenia, 
albo przed 1 stycznia 1996 r., moŜe 
pozostać w uŜyciu niezaleŜnie od ochrony 
nazwy pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego, pod warunkiem Ŝe brak 
jest podstaw do jego uniewaŜnienia lub 
cofnięcia, jak określono w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. 
mającej na celu zbliŜenie ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do 
znaków towarowych lub w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 
2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o dostosowanie tych przepisów do istniejących przepisów, które mają zastosowanie 
wobec oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych i zostały wyszczególnione w art. 23 
rozporządzenia nr 110/2008. Niniejsze rozporządzenie zapewnia zwiększoną ochronę w 
odniesieniu do znaków towarowych. Przewiduje się w nim, Ŝe w przypadku sporu, aby moŜna 
było uznać znak towarowy, powinien on być zarejestrowany albo przed terminem rozpoczęcia 
ochrony oznaczenia geograficznego, co dotyczy teŜ chronionych nazw pochodzenia lub 
chronionych oznaczeń geograficznych win, albo przed 1 stycznia 1996 r. (data wejścia w 
Ŝycia porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej), co jak 
dotąd dotyczyło napojów spirytusowych. 
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Poprawka  233 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 83 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Z własnej inicjatywy lub na odpowiednio 
uzasadniony wniosek państwa 
członkowskiego, państwa trzeciego lub 
osoby fizycznej lub prawnej, która ma 
uzasadniony interes, Komisja – w drodze 
aktu wykonawczego – moŜe podjąć 
decyzję o uniewaŜnieniu ochrony nazwy 
pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego, jeśli zgodność z 
odpowiednią specyfikacją produktu juŜ nie 
jest zachowana. 

Z własnej inicjatywy lub na odpowiednio 
uzasadniony wniosek państwa 
członkowskiego, państwa trzeciego lub 
osoby fizycznej lub prawnej, która ma 
uzasadniony interes, oraz po wysłuchaniu 
odnośnych wnioskodawców, o których 
mowa w art. 72, Komisja – w drodze aktu 
wykonawczego – moŜe podjąć decyzję o 
uniewaŜnieniu ochrony nazwy 
pochodzenia lub oznaczenia 
geograficznego, jeśli zgodność z 
odpowiednią specyfikacją produktu juŜ nie 
jest zachowana. 

Or. fr 

 

Poprawka  234 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 84 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja podejmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – odpowiednie kroki 
formalne w celu usunięcia z rejestru 
określonego w art. 81 nazw win, do 
których stosuje się art. 191 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr [COM(2010)799]. 

2. Komisja podejmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – odpowiednie kroki 
formalne w celu usunięcia z rejestru 
określonego w art. 81 nazw win, do 
których stosuje się art. 118s ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. 

Or. fr 

 



 

PR\904214PL.doc 147/316 PE485.843v02-00 

 PL 

Poprawka  235 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja moŜe 
z własnej inicjatywy – w drodze aktów 
wykonawczych – podjąć decyzję o 
uniewaŜnieniu ochrony istniejących 
chronionych nazw win, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, jeśli nie 
spełniają one warunków ustanowionych w 
art. 70. 

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja moŜe 
z własnej inicjatywy – w drodze aktów 
wykonawczych oraz po wysłuchaniu 
odnośnych wnioskodawców, o których 
mowa w art. 72 – podjąć decyzję o 
uniewaŜnieniu ochrony istniejących 
chronionych nazw win, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu, jeśli nie 
spełniają one warunków ustanowionych w 
art. 70. 

Or. fr 

 

Poprawka  236 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 86 – ustęp 2 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zasady wyznaczania obszaru 
geograficznego; oraz  

a) dodatkowe ustalenia szczegółowe 
dotyczące wyznaczania obszaru 
geograficznego; oraz  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zasady wyznaczania obszarów to zasadnicze elementy aktu podstawowego, a jedynie 
dodatkowe ustalenia szczegółowe mogą zostać przyjęte w drodze aktu delegowanego. 
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Poprawka  237 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 86 – ustęp 2 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) definicje, ograniczenia i odstępstwa 
dotyczące produkcji na wyznaczonym 
obszarze geograficznym. 

b) ograniczenia i odstępstwa dotyczące 
produkcji na wyznaczonym obszarze 
geograficznym. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Definicje dotyczące produkcji na wyznaczonym obszarze geograficznym to zasadnicze 
elementy aktu podstawowego, dlatego naleŜy skreślić ten termin. 
 

Poprawka  238 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 91 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Uwzględniając specyfikę handlu między 
Unią a niektórymi państwami trzecimi, 
Komisja moŜe – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć warunki, na jakich 
określenia tradycyjne mogą być uŜywane 
dla produktów z państw trzecich, oraz 
ustanowić odstępstwa od art. 89.  

4. Uwzględniając specyfikę handlu między 
Unią a niektórymi państwami trzecimi, 
Komisja moŜe – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć w drodze 
odstępstwa od art. 89 warunki, na jakich 
określenia tradycyjne mogą być uŜywane 
dla produktów z państw trzecich.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Definiowanie warunków, na jakich określenia tradycyjne mogą być uŜywane dla produktów z 
państw trzecich, samo w sobie stanowi juŜ odstępstwo od art. 89, w którym nie przewiduje się 
takich działań. 
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Poprawka  239 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 93 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Te akty wykonawcze przyjmuje się bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o doprecyzowanie waŜnej procedury. 
 

Poprawka  240 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 95 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, do etykietowania i prezentacji 
produktów stosuje się dyrektywę 
2008/95/WE, dyrektywę Rady 
89/396/EWG, dyrektywę 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywę 2007/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady. 

1. O ile niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, do etykietowania i 
prezentacji produktów stosuje się 
dyrektywę 2008/95/WE, dyrektywę Rady 
89/396/EWG, dyrektywę 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywę 2007/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady. 

 Etykietowanie produktów, o których 
mowa w załączniku VI część II pkt 1–11, 
13, 15 i 16, moŜe być uzupełnione 
określeniami innymi niŜ określenia 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
wyłącznie, jeŜeli spełniają one wymogi art. 
2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2000/13/WE. 

 1a. JeŜeli jeden z produktów, o których 
mowa w załączniku VI części II do 
niniejszego rozporządzenia, zawiera jeden 
lub kilka składników wymienionych w 
załączniku IIIa do dyrektywy 
2000/13/WE, naleŜy to wskazać na 
etykiecie po określeniu „zawiera”.  
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 W przypadku siarczynów moŜna stosować 
następujące określenia: „siarczyny” lub 
„dwutlenek siarki”.  

 1b. Obowiązkowi etykietowania, o którym 
mowa w ust. 2, moŜe towarzyszyć 
umieszczanie piktogramu określanego w 
drodze aktów delegowanych 
przyjmowanych na podstawie art. 160. 

Or. fr 

(Poprawka 27 w ramach sprawozdania A7-0322/2011). 

Uzasadnienie 

Chodzi o uwzględnienie stanowiska zajętego przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. NaleŜy je włączyć do niniejszego 
rozporządzenia. 
 

Poprawka  241 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 96 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 1 lit. a) odesłanie do kategorii produktu 
winiarskiego moŜe zostać pominięte w 
przypadku win, których etykiety zawierają 
chronioną nazwę pochodzenia lub 
chronione oznaczenie geograficzne.  

2. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 1 lit. a) odesłanie do kategorii produktu 
winiarskiego moŜe zostać pominięte w 
przypadku win, których etykiety zawierają 
chronioną nazwę pochodzenia lub 
chronione oznaczenie geograficzne, i w 
przypadku gatunkowych win musujących, 
których etykiety zawierają określenie 
„Sekt”. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o uwzględnienie stanowiska zajętego przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. NaleŜy je włączyć do niniejszego 
rozporządzenia. 
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Poprawka  242 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 96 – ustęp 3 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) gdy na etykiecie umieszczono określenie 
tradycyjne, o którym mowa w art. 89 lit. a); 

a) gdy na etykiecie umieszczono określenie 
tradycyjne, o którym mowa w art. 89 ust. 1 
lit. a) zgodnie z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego lub specyfikacją, 
produktu, o której mowa w art. 71 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W poprawce tej ujęto stanowisko wyraŜone przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 738 w sprawie norm handlowych. 
 
 

Poprawka  243 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 99 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uwzględniając potrzebę zapewnienia 
zgodności z zasadami horyzontalnymi 
dotyczącymi etykietowania i prezentacji 
oraz uwzględnienia specyfiki sektora wina, 
Komisja moŜe – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć definicje, przepisy 
i ograniczenia dotyczące: 

2. Uwzględniając potrzebę zapewnienia 
zgodności z zasadami horyzontalnymi 
dotyczącymi etykietowania i prezentacji 
oraz uwzględnienia specyfiki sektora wina, 
Komisja moŜe – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć przepisy i 
ograniczenia dotyczące: 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Formułowanie przepisów ogólnych i definicji naleŜy do prawodawcy. Ich przyjmowanie nie 
leŜy w gestii Komisji. 
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Poprawka  244 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 99 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Uwzględniając potrzebę uwzględnienia 
specyficznych uwarunkowań handlu 
między Unią a niektórymi państwami 
trzecimi, Komisja moŜe – w drodze aktów 
delegowanych – ustanowić odstępstwa od 
niniejszej sekcji w odniesieniu do handlu 
między Unią a niektórymi państwami 
trzecimi. 

6. Uwzględniając potrzebę uwzględnienia 
specyficznych uwarunkowań handlu 
między Unią a niektórymi państwami 
trzecimi, Komisja moŜe – w drodze aktów 
delegowanych – ustanowić odstępstwa od 
niniejszej sekcji w odniesieniu do wywozu 
do niektórych państw trzecich.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

PoniewaŜ przepis ten miał mieć zastosowania wyłącznie wobec wywozu, naleŜy uŜywać 
bardziej precyzyjnego języka. 
 

Poprawka  245 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 100a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 100a 

 Czas trwania 

 Z wyjątkiem art. 101 ust. 1, 2b, 2d i 2e 
oraz art. 101a niniejsza sekcja ma 
zastosowanie do końca roku 
gospodarczego 2019/2020. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W przypadku wszystkich poprawek do tej sekcji chodzi o uwzględnienie oraz o aktualizację 
systemu kwot cukrowych (oraz niezbędnych powiązanych artykułów), tak jak ma to miejsce w 
ramach wniosku dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą 
wspólną organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 
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W art. 101l lit. e) wprowadza się jednak mechanizm automatycznej zmiany kwalifikacji cukru 
pozakwotowego na cukier kwotowy, tak aby zapobiegać sytuacjom, w których występują 
napięcia na rynku, lub zarządzać tymi sytuacjami. 

 
 

Poprawka  246 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Część II – tytuł II – rozdział II – podsekcja 1a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  PODSEKCJA 1a 

 ŚRODKI SPECJALNE 

Or. fr 

 

Poprawka  247 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej, obejmujące 
przedsiewne umowy dostawy, są 
regulowane przez pisemne umowy między 
unijnymi plantatorami buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi. 

1. Warunki zakupu buraków cukrowych 
i trzciny cukrowej, obejmujące 
przedsiewne umowy dostawy, są 
regulowane przez pisemne umowy 
międzybranŜowe między unijnymi 
plantatorami buraków cukrowych i trzciny 
cukrowej lub między organizacjami, 
których są oni członkami i które działają 
w ich imieniu, a unijnymi 
przedsiębiorstwami cukrowniczymi i są 
zgodne z przepisami załącznika IIId ust. 
2a oraz załącznika II część Ia pkt 11. 

Or. fr 
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Poprawka  248 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ze względu na specyfikę sektora cukru 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
sprawie warunków umów, o których 
mowa ust. 1 niniejszego artykułu. 

skreślony 

Or. fr 

 

Poprawka  249 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101 – ustęp 2a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  2a. W umowach dostawy wprowadza się 
rozróŜnienie w zaleŜności od tego, czy 
cukier, który ma zostać wyprodukowany z 
buraków cukrowych, będzie: 

 a) cukrem kwotowym; lub 

 b) cukrem pozakwotowym. 

Or. fr 

(Uwzględnienie art. 43 ust. 3 i kolejnych wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  250 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101 – ustęp 2b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  2b. KaŜde przedsiębiorstwo cukrownicze 
przekazuje państwu członkowskiemu, w 
którym produkuje cukier, informacje 
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dotyczące: 

 a) ilości buraków, o których mowa w ust. 
2a lit. a), na którą przedsiębiorstwo 
zawarło przedsiewne umowy dostawy, oraz 
zawartości cukru, jakiej dotyczą te 
umowy; 

 b) odpowiadającemu im szacunkowemu 
uzyskowi. 

 Państwa członkowskie mogą zwrócić się 
o udzielenie dodatkowych informacji. 

Or. fr 

 

Poprawka  251 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101 – ustęp 2c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  2c. Od przedsiębiorstw cukrowniczych, 
które nie podpisały umów przedsiewnych 
na dostawy buraków cukrowych po 
cenach minimalnych w ilości 
odpowiadającej ich kwocie przewidzianej 
w art. 101g, skorygowanej w razie 
konieczności w wyniku zastosowania 
współczynnika prewencyjnego wycofania 
ustalonego zgodnie z art. 101d ust. 2 
akapit pierwszy, wymaga się zapłaty co 
najmniej ceny minimalnej za buraki 
kwotowe dla całości buraków cukrowych 
przetwarzanych przez nie na cukier. 

Or. fr 
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Poprawka  252 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101 – ustęp 2d (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  2d. Porozumienia branŜowe mogą 
przewidywać odstępstwa od ust. 2a, 2b i 
2c, pod warunkiem Ŝe odstępstwa te 
zostaną zatwierdzone przez dane państwo 
członkowskie. 

Or. fr 

 

Poprawka  253 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101 – ustęp 2e (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  2e. W przypadku braku porozumień 
branŜowych dane państwo członkowskie 
podejmuje niezbędne kroki zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem w celu 
ochrony interesów zainteresowanych 
stron. 

Or. fr 

 

Poprawka  254 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 101a 

 Sprawozdawczość cenowa na rynku cukru 

 Komisja, w drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2, moŜe ustanowić system informacji 
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o cenach na rynku cukru, który obejmuje 
dyspozycję publikacji poziomów cen na 
tym rynku. 

 System ten opiera się na informacjach 
dostarczonych przez przedsiębiorstwa 
produkujące biały cukier lub przez inne 
podmioty gospodarcze zajmujące się 
handlem cukrem. Informacje te są 
traktowane jako poufne. 

 Komisja dba o to, by opublikowane 
informacje nie pozwalały na określenie 
cen stosowanych przez poszczególne 
przedsiębiorstwa lub podmioty 
gospodarcze. 

Or. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 9 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  255 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 101b 

 Opłata produkcyjna 

  1. Opłata produkcyjna jest pobierana do 
końca roku gospodarczego 2019/2020 od 
kwot cukru, izoglukozy i syropu 
insulinowego przydzielonych 
przedsiębiorstwom produkującym cukier, 
izoglukozę i syrop insulinowy, jak 
określono to w art. 101h ust. 2, jak 
równieŜ od ilości pozakwotowych, o 
których mowa w art. 101l ust. 1 lit. e). 

 2. Ustala się opłatę produkcyjną w 
wysokości 12,00 EUR za tonę cukru 
kwotowego i kwotowego syropu 
insulinowego. Opłata produkcyjna za 
izoglukozę wynosi 50 % opłaty za cukier. 

 3. Państwa członkowskie pobierają od 
przedsiębiorstw mających siedzibę na ich 
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terytorium opłatę produkcyjną wnoszoną 
zgodnie z ust. 1, której wysokość jest 
uzaleŜniona od wysokości kwoty 
przyznanej w danym roku gospodarczym. 

 Przedsiębiorstwa uiszczają opłatę 
produkcyjną najpóźniej do końca lutego 
danego roku gospodarczego. 

 4. Unijni producenci cukru i syropu 
insulinowego mogą zaŜądać od 
plantatorów buraków cukrowych, trzciny 
cukrowej lub dostawców cykorii 
poniesienia do 50% opłaty produkcyjnej. 

Or. fr 

(Uwzględnienie art. 44 wniosku COM(2010)799 (dostosowany ust. 1)). 
 

Poprawka  256 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101c (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 2019/2020, jeŜeli 
nadwyŜka cukru, cukier importowany, 
nadwyŜka izoglukozy lub nadwyŜka 
syropu insulinowego, 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 ustala refundacje produkcyjne, 
o których mowa w ust. 1, w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.  
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 3. W celu uwzględnienia cech 
charakterystycznych rynku cukru 
pozakwotowego w Unii Komisja moŜe – w 
drodze aktów delegowanych przyjętych 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 160 – określić warunki 
przyznawania refundacji produkcyjnej, o 
której mowa w niniejszej sekcji. 

Or. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 99 i 100 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  257 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101d (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 101d 

 Wycofanie cukru z rynku 

 1. Uwzględniając konieczność unikania 
spadków cen na rynku wewnętrznym oraz 
zapobieganiu przypadkom nadprodukcji 
ustalanym na podstawie przewidywanego 
bilansu dostaw, a takŜe uwzględniając 
zobowiązania Unii wynikające z umów 
zawartych na mocy art. 218 Traktatu, 
Komisja, w drodze aktów wykonawczych, 
moŜe zdecydować o wycofaniu z rynku w 
danym roku gospodarczym kwotowych 
ilości cukru, izoglukozy i syropu 
insulinowego przekraczających próg 
obliczony zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu. 

 2. Próg wycofania, o którym mowa w ust. 
1, oblicza się dla kaŜdego przedsiębiorstwa 
dysponującego kwotą, mnoŜąc tę kwotę 
przez wskaźnik, który Komisja moŜe 
ustalić w drodze aktów wykonawczych 
przyjętych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2, najpóźniej w dniu 28 lutego 
poprzedniego roku gospodarczego, na 



 

PE485.843v02-00 160/316 PR\904214PL.doc 

PL 

podstawie spodziewanego rozwoju sytuacji 
na rynkach. 

 Na podstawie uaktualnionych tendencji 
rynkowych Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – moŜe podjąć decyzję do 
dnia 31 października danego roku 
gospodarczego o dostosowaniu lub, w 
przypadku gdyby taka decyzja nie została 
podjęta na podstawie akapitu pierwszego, 
ustaleniu współczynnika. 

 3. W okresie wycofania kaŜde 
przedsiębiorstwo, któremu przyznano 
kwotę, przechowuje na własny koszt ilość 
cukru wynikającą z zastosowania do jego 
produkcji w ramach kwoty na dany rok 
gospodarczy odsetka wycofania, 
obliczonego na podstawie ust. 2. Ilości 
cukru, izoglukozy lub syropu 
insulinowego wycofane w roku 
gospodarczym uznaje się za pierwsze ilości 
wyprodukowane w ramach kwoty dla 
kolejnego roku gospodarczego. 

 W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, po uwzględnieniu 
przewidywanych tendencji na rynku 
cukru, Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – moŜe podjąć decyzję o 
uwzględnieniu, w bieŜącym lub następnym 
roku gospodarczym, całości lub części 
wycofanego cukru, izoglukozy lub syropu 
insulinowego jako: 

 a) nadwyŜek cukru, izoglukozy lub syropu 
insulinowego, które mogą stać się 
przemysłowym cukrem, izoglukozą lub 
syropem insulinowym lub 

 b) produkcji w ramach kwoty 
tymczasowej, z której część moŜe zostać 
zarezerwowana na wywóz, z 
poszanowaniem zobowiązań Unii 
wynikających z umów zawartych na 
podstawie art. 218 Traktatu. 

 4. JeŜeli podaŜ cukru w Unii jest 
niewystarczająca, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – moŜe podjąć 
decyzję o sprzedaŜy pewnej ilości 
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wycofanego cukru, izoglukozy lub syropu 
insulinowego na rynku Unii przed 
końcem okresu wycofania. 

 5. JeŜeli wycofany cukier uznawany jest 
za pierwszy cukier wyprodukowany 
w kolejnym roku gospodarczym, 
plantatorom buraków płaci się cenę 
minimalną dla tego roku gospodarczego. 

 W przypadku, gdy wycofany cukier zostaje 
wykorzystany jako cukier przemysłowy lub 
ulega wywozowi zgodnie z ust. 3 lit. a) i b) 
niniejszego artykułu, nie stosuje się 
wymogów określonych w art. 101g 
dotyczących ceny minimalnej. 

 W przypadku, gdy wycofany cukier zostaje 
sprzedany na rynku Unii przed 
zakończeniem okresu wycofania zgodnie z 
ust. 4, plantatorom buraków cukrowych 
płaci się cenę minimalną dla bieŜącego 
roku gospodarczego. 

 6. Na mocy niniejszego artykułu akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2. 

Or. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 45 wniosku COM(2010)799). 
 
 

Poprawka  258 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101e (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 101e 

 Przekazane uprawnienia 

 W celu uwzględnienia specyficznych 
uwarunkowań sektora cukru i aby 
zapewnić naleŜyte uwzględnienie 
interesów wszystkich stron, Komisja – w 
drodze aktów delegowanych 
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przyjmowanych zgodnie z art. 160 – moŜe 
przyjąć przepisy dotyczące: 

 a) umów na dostawy i warunków zakupu, 
o których mowa w art. 101 ust. 1; 

 b) kryteriów, jakie mają być stosowane 
przez przedsiębiorstwa cukrownicze przy 
podziale między sprzedawców buraków 
ilości buraków objętych przedsiewnymi 
umowami na dostawy, o których mowa 
w art. 101 ust. 2b. 

Or. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 46 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  259 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Część II – tytuł II – rozdział II – sekcja 1 – podsekcja 1a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  PODSEKCJA 1a 

 SYSTEM OGRANICZANIA 
PRODUKCJI 

Or. fr 

 

Poprawka  260 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101f (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 101f 

 Kwoty w sektorze cukru 

 1. System kwot ma zastosowanie do cukru, 
izoglukozy i syropu inulinowego. 

 2. W odniesieniu do systemu kwot, o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, jeŜeli producent przekroczy 
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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. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 49 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  261 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101g (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 101g 

 Cena minimalna buraków 

 1. Cena minimalna buraków kwotowych 
wynosi 26,29 EUR za tonę do końca roku 
gospodarczego 2019/2020.  

 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 na podstawie przepisów 
określonych przez Komisję – w drodze 
aktów delegowanych – na podstawie art. 



 

PE485.843v02-00 164/316 PR\904214PL.doc 

PL 

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. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 42 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  262 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101h (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 101h 

 Przydział kwot 

 1. Kwoty produkcyjne cukru, izoglukozy i 
syropu inulinowego na poziomie 
krajowym i regionalnym określono w 
załączniku IIIb. 

 2. Państwa członkowskie przydzielają 
kwotę kaŜdemu przedsiębiorstwu 
produkującemu cukier, izoglukozę lub 
syrop inulinowy mającemu siedzibę na ich 
terytorium oraz zatwierdzonemu zgodnie 
z art. 101i. 

 W przypadku kaŜdego przedsiębiorstwa 
przydzielona kwota jest równa kwocie 
przewidzianej na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 318/2006, którą przydzielono 
danemu przedsiębiorstwu na rok 
gospodarczy 2005/20061. 

 3. W przypadku przydziału kwoty 
przedsiębiorstwu cukrowniczemu 
posiadającemu więcej niŜ jeden zakład 
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produkcyjny, państwa członkowskie 
przyjmują środki, które uwaŜają za 
konieczne dla właściwego uwzględnienia 
interesów plantatorów buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej.  

 ____________________ 

 1 Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. 

Or. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 50 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  263 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101i (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 101i 

 Zatwierdzone przedsiębiorstwa 

 1. Państwa członkowskie na wniosek 
przedsiębiorstwa produkującego cukier, 
izoglukozę lub syrop inulinowy lub 
przedsiębiorstwa przetwarzającego te 
produkty na jeden z produktów zawartych 
w wykazie, o którym mowa w art. 101m 
ust. 2, dokonują zatwierdzenia takiego 
przedsiębiorstwa, pod warunkiem Ŝe: 

 a) przedsiębiorstwo wykaŜe zdolność 
prowadzenia produkcji na skalę 
przemysłową; 

 b) przedsiębiorstwo wyraŜa zgodę na 
przedstawienie wszelkich wymaganych 
informacji i poddanie się kontrolom 
związanym z niniejszym rozporządzeniem; 

 c) nie zawieszono lub nie wycofano 
zatwierdzenia danego przedsiębiorstwa. 

 2. Zatwierdzone przedsiębiorstwa 
przedstawiają państwu członkowskiemu, 
na którego terytorium ma miejsce zbiór 
buraków bądź trzciny cukrowej lub 
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rafinacja, następujące informacje: 

 a) ilość buraków lub trzciny cukrowej, na 
którą zawarto umowę na dostawy, oraz 
odpowiadający im szacunkowy plon 
buraków lub trzciny cukrowej oraz uzysk 
cukru z hektara; 

 b) dane dotyczące tymczasowych i 
rzeczywistych dostaw buraków 
cukrowych, trzciny cukrowej i cukru 
surowego oraz produkcji cukru, a takŜe 
bilansu zapasów cukru; 

 c) ilość sprzedanego cukru białego oraz 
jego ceny i warunki sprzedaŜy. 

Or. fr 

(Uwzględnienie art. 51 wniosku COM(2010)799 (dostosowany ust. 1)) 
 

Poprawka  264 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101j (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 101j 

 Dostosowanie kwot krajowych 

 Komisja moŜe – w drodze aktów 
delegowanych przyjmowanych zgodnie z 
art. 160 – dostosować kwoty określone w 
załączniku IIIb na podstawie decyzji 
podjętych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 101k.  

Or. fr 
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Poprawka  265 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101k (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 101k 

 Przenoszenie kwot 
krajowych i zmniejszenie kwot 

 1. Państwo członkowskie moŜe zmniejszyć 
kwotę cukru lub izoglukozy przydzieloną 
przedsiębiorstwu mającemu siedzibę na 
jego terytorium o najwyŜej 10%. W takich 
przypadkach państwa członkowskie 
stosują obiektywne i niedyskryminujące 
kryteria. 

 2. Państwa członkowskie mogą 
przekazywać kwoty między 
przedsiębiorstwami na podstawie 
przepisów określonych w załączniku IIIc 
oraz po uwzględnieniu interesów kaŜdej 
z zainteresowanych stron, 
a w szczególności plantatorów buraków 
cukrowych i trzciny cukrowej. 

 3. Dane państwo członkowskie przydziela 
część kwoty uwolnioną na mocy ust. 1 i 2 
jednemu lub więcej przedsiębiorstwom 
mającym siedzibę na jego terytorium, bez 
względu na to, czy wcześniej została im 
przydzielona kwota. 

Or. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 53 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  266 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101l (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 101l 
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 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 [ex (WE) nr 247/2006] 
Parlamentu Europejskiego i Rady; lub 

 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 

 e) automatycznie uwolnione na rynku 
wewnętrznym jako cukier kwotowy w celu 
dostosowania dostaw do zmian popytu, w 
ilościach i na warunkach określonych 
przez Komisję w drodze aktów 
delegowanych przyjętych na mocy 
art. 101p ust. 6 oraz na podstawie 
przewidywanego bilansu dostaw.  

 Środki, o których mowa w niniejszym 
artykule, są wdraŜane przed 
uruchomieniem jakichkolwiek środków 
zapobiegania zakłóceniom na rynku, o 
których mowa w art. 154 ust. 1.  

 Pozostałe ilości podlegają opłacie z tytułu 
nadwyŜek, o której mowa w art. 101o. 

 2. Na mocy niniejszego artykułu akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2.  

Or. fr 
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(Uwzględnienie duŜej części art. 54 wniosku COM(2010)799 z uzupełnieniami). 
 

Poprawka  267 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101m (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 101m 

 Cukier przemysłowy 

 1. Cukier przemysłowy, izoglukoza 
przemysłowa lub przemysłowy syrop 
inulinowy są zastrzeŜone do produkcji 
jednego z produktów, o których mowa 
w ust. 2, w przypadku gdy: 

 a) są objęte umową na dostawy zawartą 
przed końcem roku gospodarczego między 
producentem i uŜytkownikiem, 
zatwierdzonymi na podstawie art. 101i; 
oraz 

 b) zostały dostarczone uŜytkownikowi 
najpóźniej do dnia 30 listopada kolejnego 
roku gospodarczego. 

 2. W celu uwzględnienia postępu 
technicznego Komisja – w drodze aktów 
delegowanych przyjmowanych zgodnie z 
art. 160 – moŜe sporządzić wykaz 
produktów, w produkcji których 
wykorzystuje się cukier przemysłowy, 
izoglukozę przemysłową lub przemysłowy 
syrop inulinowy. 

 Wykaz ten obejmuje w szczególności: 

 a) bioetanol, alkohol, rum, Ŝywe kultury 
droŜdŜy i określone ilości syropów do 
rozprowadzania i syropów przetwarzanych 
na „Rinse appelstroop”; 

 b) niektóre produkty przemysłowe 
niezawierające cukru, do przetworzenia 
których uŜywa się cukru, izoglukozy lub 
syropu inulinowego; 

 c) niektóre produkty chemiczne lub 
farmaceutyczne zawierające cukier, 
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izoglukozę lub syrop inulinowy. 

Or. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 55 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  268 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101n (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 101n 

 Przeniesienie nadwyŜki cukru 

 1. KaŜde przedsiębiorstwo moŜe podjąć 
decyzję o przeniesieniu całości lub części 
nadwyŜki produkcji wykraczającej poza 
przyznaną mu kwotę cukru, kwotę 
izoglukozy lub kwotę syropu inulinowego, 
tak aby nadwyŜka ta była traktowana jako 
część produkcji z następnego roku 
gospodarczego. Nie naruszając ust. 3 
decyzja taka jest nieodwołalna. 

 2. W przypadku podjęcia decyzji, o której 
mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo: 

 a) powiadamia dane państwo 
członkowskie przed terminem, który ustala 
to państwo członkowskie: 

 – pomiędzy dniem 1 lutego a dniem 15 
sierpnia bieŜącego roku gospodarczego – 
o przenoszonych ilościach cukru 
trzcinowego, 

 – pomiędzy dniem 1 lutego a dniem 15 
sierpnia bieŜącego roku gospodarczego – 
o innych przenoszonych ilościach cukru 
lub syropu inulinowego; 

 b) zobowiązuje się do przechowywania 
tych ilości na własny koszt do końca 
bieŜącego roku gospodarczego. 

 3. JeŜeli ostateczna produkcja 
przedsiębiorstwa w danym roku 
gospodarczym była niŜsza niŜ produkcja 
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szacowana w momencie podejmowania 
decyzji na podstawie ust. 1, przeniesioną 
ilość moŜna skorygować z mocą wsteczną 
najpóźniej do dnia 31 października 
następnego roku gospodarczego. 

 4. Przeniesione ilości uznaje się za 
pierwsze ilości wyprodukowane w ramach 
kwoty w kolejnym roku gospodarczym. 

 5. Cukier przechowywany zgodnie 
z przepisami niniejszego artykułu 
w danym roku gospodarczym nie moŜe 
podlegać innym środkom w zakresie 
przechowywania, określonych w art. 16 
lub 101d. 

Or. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 56 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  269 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101o (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 101o 

 Opłata z tytułu nadwyŜek 

 1. Opłatę z tytułu nadwyŜek nalicza się w 
stosunku do ilości: 

 a) nadwyŜek cukru, nadwyŜek izoglukozy i 
nadwyŜek syropu inulinowego 
wyprodukowanych w dowolnym roku 
gospodarczym, z wyjątkiem ilości 
przeniesionych do produkcji kwotowej w 
następnym roku gospodarczym i 
przechowywanych na podstawie art. 101n 
lub ilości, o których mowa w art. 101l 
ust. 1 lit. c), d) i e); 

 b) cukru przemysłowego, izoglukozy 
przemysłowej oraz przemysłowego syropu 
inulinowego, w odniesieniu do których w 
terminie ustalonym przez Komisję – w 
drodze aktów wykonawczych 
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przyjmowanych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2 – nie dostarczono dowodu, Ŝe 
zostały przetworzone na jeden z 
produktów, o których mowa w art. 101m 
ust. 2; 

 c) cukru, izoglukozy i syropu inulinowego 
wycofanych z rynku zgodnie z art. 101d, w 
odniesieniu do których nie wypełniono 
zobowiązań określonych w art. 101d ust. 
3. 

 2. Komisja ustala – w drodze aktów 
wykonawczych przyjmowanych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 – wysokość opłaty z tytułu 
nadwyŜek na dostatecznie wysokim 
poziomie, by uniknąć gromadzenia ilości, 
o których mowa w ust. 1. 

 3. Państwa członkowskie pobierają opłatę 
z tytułu nadwyŜek, o której mowa w ust. 1 
od przedsiębiorstw na ich terytorium w 
wysokości zaleŜnej od ilości produkcji, o 
której mowa w ust. 1, stwierdzonej w tych 
przedsiębiorstwach w danym roku 
gospodarczym. 

Or. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 57 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  270 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101p (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 101p 

  Przekazane uprawnienia 

 1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określania środków 
wymienionych w niniejszym artykule ust. 
2–6. 
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 2. Ze względu na konieczność 
zagwarantowania, Ŝe przedsiębiorstwa, o 
których mowa w art. 101i, wypełniają swe 
zobowiązania, Komisja moŜe przyjąć – w 
drodze aktów delegowanych – przepisy 
dotyczące zatwierdzania i cofania 
zatwierdzenia tych przedsiębiorstw, oraz 
kryteriów nakładania kar 
administracyjnych. 

 3. Ze względu na konieczność 
uwzględnienia specyficznych 
uwarunkowań sektora cukru i naleŜytego 
uwzględnienia interesów wszystkich stron, 
Komisja moŜe ustanowić – w drodze 
aktów delegowanych – dalsze definicje, w 
tym dotyczące produkcji cukru, izoglukozy 
i syropu inulinowego, produkcji 
przedsiębiorstwa oraz warunków 
regulujących sprzedaŜ do regionów 
najbardziej oddalonych. 

 4. Ze względu na konieczność 
zagwarantowania, Ŝe plantatorzy buraków 
cukrowych są włączani w podejmowanie 
decyzji w sprawie przeniesienia pewnych 
ilości z produkcji, Komisja moŜe – w 
drodze aktów delegowanych – ustanowić 
przepisy dotyczące przeniesień cukru. 

 5. Ze względu na konieczność 
dostosowania ceny minimalnej w 
przypadkach gdy faktyczna jakość 
buraków cukrowych odbiega od jakości 
standardowej, Komisja moŜe – w drodze 
aktów delegowanych – przyjąć przepisy 
dotyczące podwyŜszenia lub obniŜenia 
ceny, o którym mowa w art. 101g ust. 3.  

 6. Ze względu na konieczność 
zapobieŜenia wszelkim zakłóceniom na 
rynku Komisja moŜe – w drodze aktów 
delegowanych – ustalić warunki, na 
podstawie których cukier pozakwotowy, o 
którym mowa w art. 101l ust. 1 lit. e), jest 
uwalniany na rynku cukru kwotowego.  

Or. fr 
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(Uwzględnienie duŜej części wniosku COM(2010)799 w ramach ustępów 2, 3 i 4). 
 

Poprawka  271 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 101q (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 101q 

 Uprawnienia wykonawcze 

 W odniesieniu do przedsiębiorstw, o 
których mowa w art. 101i, Komisja moŜe – 
w drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2 – ustanowić przepisy: 

  a) dotyczące składania przez 
przedsiębiorstwa wniosków o 
zatwierdzenie, rejestrów, które 
zatwierdzone przedsiębiorstwa mają 
prowadzić, informacji, które zatwierdzone 
przedsiębiorstwa mają przekazywać; 

 b) dotyczące systemu kontroli, które 
państwa członkowskie mają 
przeprowadzać w zatwierdzonych 
przedsiębiorstwach; 

 c) w sprawie przekazywania informacji 
przez państwa członkowskie do Komisji i 
do zatwierdzonych przedsiębiorstw; 

 d) w sprawie dostarczania 
przedsiębiorstwom surowców, obejmujące 
umowy na dostawy i potwierdzenia 
dostaw; 

 e) dotyczące równowaŜności odnośnie do 
cukru, o którym mowa w art. 101l ust. 1 
lit. a); 

 f) dla potrzeb szczególnego systemu 
dostaw dla regionów najbardziej 
oddalonych; 

 g) odnośnie do wywozu, o którym mowa w 
art. 101l ust. 1 lit. d); 
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 h) w sprawie współpracy państw 
członkowskich mającej na celu 
zapewnienie skutecznych kontroli; 

 i) zmieniające terminy ustanowione w art. 
101n; 

 j) dla potrzeb ustalania ilości nadwyŜek, 
przekazywania informacji i wnoszenia 
opłaty za przekroczenie kwoty krajowej, o 
której mowa w art. 101o; 

 k) dotyczące automatycznego uwolnienia 
cukru pozakwotowego na rynku cukru 
kwotowego, o którym mowa w art. 101l 
ust. 1 lit. e). 

Or. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 79 wniosku COM(2010)799 z uzupełnieniem). 
 

Poprawka  272 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Część II – tytuł II – rozdział II – sekcja 2 – podsekcja 1 (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  PODSEKCJA 1 

 MONITOROWANIE PRODUKCJI I 
WPROWADZANIA DO OBROTU 

Or. fr 

 

Poprawka  273 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 102 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Począwszy od 1 stycznia 2016 r. 
Komisja moŜe – w drodze aktu 
wykonawczego – podjąć decyzję, Ŝe ust. 1–
3 niniejszego artykułu nie mają juŜ 
zastosowania. Przedmiotowy akt 

skreślony 
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wykonawczy przyjmowany jest zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Rejestry winnic stanowią zasadniczy element systemu praw do sadzenia. Nie moŜna zatem 
przewidywać ich zniesienia.  
 

Poprawka  274 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

 Część II – tytuł II – rozdział II – sekcja 2 – podsekcja 1a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  PODSEKCJA 1a 

 SYSTEM OGRANICZANIA 
PRODUKCJI 

Or. fr 

 

Poprawka  275 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 103a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 103a 

 Czas obowiązywania 

 Przepisy niniejszej podsekcji mają 
zastosowanie do końca roku 
gospodarczego 2029/2030. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W przypadku wszystkich poprawek do tej podsekcji chodzi o uwzględnienie oraz o 
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aktualizację systemu praw do sadzenia (oraz niezbędnych powiązanych artykułów) zgodnie z 
wnioskiem dotyczącym rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 
 

Poprawka  276 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 103b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 103b 

 Zakaz sadzenia winorośli 

  1. Nie naruszając przepisów art. 63, a w 
szczególności jego ust. 4, sadzenie odmian 
winorośli klasyfikowanych zgodnie z art. 
63 ust. 2 jest zakazane. 

 2. Szczepienie odmian winorośli 
klasyfikowanych zgodnie z art. 63 ust. 2, 
na innych odmianach winorośli niŜ te, o 
których mowa we wspomnianym artykule, 
jest równieŜ zakazane. 

 3. NiezaleŜnie od przepisów ust. 1 i 2, 
sadzenie i szczepienie, o których mowa w 
tych ustępach, jest dozwolone, jeśli jest 
objęte: 

 a) prawem do nowego sadzenia, 
określonym w art. 103c; 

 b) prawem do ponownego sadzenia, 
określonym w art. 103d; 

 c) prawem do sadzenia przyznanym z 
rezerwy, określonym w art. 103e i 103f. 

 4. Prawa do sadzenia, o których mowa w 
ust. 3, przyznawane są w hektarach. 

Or. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 89 wniosku COM(2010)799). 
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Poprawka  277 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 103c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 103c 

 Prawa do nowego sadzenia 

 1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
producentom nowe prawa sadzenia w 
odniesieniu do obszarów: 

  a) przeznaczonych do nowego obsadzania, 
które będzie prowadzone w ramach 
działań związanych z konsolidacją 
gruntów lub działań związanych z 
obowiązkowym zakupem, prowadzonym w 
interesie publicznym, przyjętym w ramach 
prawa krajowego; 

 b) przeznaczonych do celów 
doświadczalnych; 

 c) przeznaczonych na szkółki szczepów; 
lub 

 d) z których wino lub jego produkty są 
przeznaczone wyłącznie do spoŜycia przez 
rodzinę producenta. 

 2. Przyznane prawa do nowego sadzenia 
są: 

 a) wykonywane przez producenta, 
któremu zostały przyznane; 

 b) wykorzystywane przed zakończeniem 
drugiego roku winiarskiego po roku, w 
którym zostały przyznane; 

 c) stosowane w celach, w których zostały 
przyznane. 

Or. fr 

(Uwzględnienie art. 90 wniosku COM(2010)799). 
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Poprawka  278 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 103d (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 103d 

 Prawa do ponownego sadzenia 

 1. Państwa członkowskie przyznają prawa 
do ponownego sadzenia producentom, 
którzy wykarczowali obszar, na którym 
rosła winorośl. 

 W stosunku do wykarczowanych 
obszarów, na które została przyznana 
premia na podstawie części II tytuł I 
rozdział III sekcja IVa podsekcja III 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, nie 
przysługują jednak prawa do ponownego 
sadzenia. 

  2. Państwa członkowskie mogą przyznać 
prawa do ponownego sadzenia 
producentom, którzy podejmą się 
wykarczowania obszaru, na którym rosła 
winorośl. W takich przypadkach 
wykarczowanie danego obszaru naleŜy 
przeprowadzić najpóźniej pod koniec 
trzeciego roku po zasadzeniu nowych 
winorośli, w odniesieniu do których 
przyznano prawa do ponownego sadzenia. 

 3. Przyznane prawa do ponownego 
sadzenia odpowiadają obszarowi 
równowaŜnemu wykarczowanemu 
obszarowi, pod względem czystego zbioru. 

 4. Prawa do ponownego sadzenia będą 
wykorzystywane w gospodarstwie, 
któremu zostały przyznane. Państwa 
członkowskie mogą dalej ustalić, Ŝe takie 
prawa do ponownego sadzenia mogą być 
wykorzystywane tylko na obszarze, na 
którym winorośl została juŜ 
wykarczowana. 

 5. W ramach odstępstwa od przepisów ust. 
4 państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o przeniesieniu w całości lub w 
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części praw do ponownego sadzenia na 
inne gospodarstwo w tym samym państwie 
członkowskim w następujących 
przypadkach: 

 a) część danego gospodarstwa jest 
przeniesiona do drugiego gospodarstwa; 

 b) obszary drugiego gospodarstwa są 
przeznaczone na: 

 i) produkcję win o chronionej nazwie 
pochodzenia lub chronionym oznaczeniu 
geograficznym; lub 

 ii) szkółki szczepów. 

 Państwa członkowskie gwarantują, Ŝe 
stosowanie odstępstw przewidzianych w 
akapicie pierwszym nie prowadzi do 
ogólnego wzrostu potencjału 
produkcyjnego na ich terytorium, w 
szczególności, kiedy przekazywane są 
prawa z obszarów nienawadnianych na 
obszary nawadniane. 

 6. Ustępy 1–5 stosuje się odpowiednio do 
praw podobnych do praw do ponownego 
sadzenia nabytych w ramach 
wcześniejszego prawodawstwa Unii lub 
krajowego. 

 7. Prawa do ponownego sadzenia 
przyznane w ramach art. 4 ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 są 
stosowane w okresach przewidzianych dla 
nich w tym rozporządzeniu. 

Or. fr 

(Uwzględnienie art. 91 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  279 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 103e (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 103e 
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  Krajowe i regionalne rezerwy praw do 
sadzenia 

 1. W celu poprawy zarządzania 
potencjałem produkcyjnym państwa 
członkowskie tworzą krajowe lub 
regionalne rezerwy praw do sadzenia. 

 2. Państwa członkowskie, które 
ustanowiły krajowe lub regionalne 
rezerwy praw do sadzenia na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, mogą 
utrzymać te rezerwy, dopóki stosują 
przejściowy system praw do sadzenia na 
podstawie niniejszej podsekcji. 

 3. Następujące prawa do sadzenia zostają 
przydzielone krajowym lub regionalnym 
rezerwom, jeŜeli nie zostaną one 
wykorzystane w przepisowym czasie: 

 a) prawa do nowego sadzenia; 

 b) prawa do ponownego sadzenia; 

 c) prawa do sadzenia przyznane z rezerwy. 

 4. Producenci mogą przenieść prawa do 
ponownego sadzenia do krajowych lub 
regionalnych rezerw. Warunki takiego 
przeniesienia, w razie potrzeby w zamian 
za zapłatę z krajowych funduszy, 
określane są przez państwa członkowskie 
przy uwzględnieniu prawnie 
uzasadnionego interesu stron. 

 5. W ramach odstępstwa od przepisów ust. 
1 państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niewdraŜaniu systemu rezerw, 
pod warunkiem Ŝe mogą udowodnić, Ŝe na 
ich terytorium istnieje juŜ skuteczny 
alternatywny system zarządzania prawami 
do sadzenia. Alternatywny system moŜe, w 
razie potrzeby, ustanawiać odstępstwa od 
odpowiednich przepisów niniejszej 
podsekcji. 

 Akapit pierwszy ma równieŜ zastosowanie 
do państw członkowskich, które zakończą 
funkcjonowanie krajowych lub 
regionalnych rezerw na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. 
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Or. fr 

(Uwzględnienie art. 92 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  280 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 103f (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 103f 

  Przyznawanie praw do sadzenia z rezerwy 

 1. Państwa członkowskie mogą przyznać 
prawa z rezerwy: 

 a) bez opłat – producentom, którzy nie 
przekroczyli czterdziestego roku Ŝycia, 
posiadają stosowne umiejętności i 
kompetencje zawodowe, zakładają 
gospodarstwo po raz pierwszy i formalnie 
są osobami kierującymi gospodarstwem; 

 b) za opłatą do krajowego lub, w 
odpowiednich przypadkach, regionalnego 
funduszu, producentom, którzy zamierzają 
wykorzystać prawa do załoŜenia winnic, z 
których produkcja ma zapewniony zbyt. 

 Państwa członkowskie określają kryteria 
ustalania kwoty opłat, o których mowa w 
ust. 1 lit. b), które mogą się róŜnić w 
zaleŜności od planowanego końcowego 
produktu danej winnicy, oraz pozostałego 
okresu przejściowego, w którym ma 
zastosowanie zakaz nowych sadzeń, jak 
przewidziano w art. 103b ust. 1 i 2. 

 2. W przypadku przyznawania praw do 
sadzenia pochodzących z rezerwy państwa 
członkowskie dbają o to, by: 

 a) lokalizacja, stosowane odmiany i 
techniki upraw gwarantowały, Ŝe powstała 
w ich wyniku produkcja jest dostosowana 
do rynkowego popytu; 

 b) odnośne zbiory były średnimi zbiorami 
typowymi dla regionu, w szczególności w 
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przypadku, gdy prawa do sadzenia 
pochodzące z regionów nienawadnianych 
są wykorzystywane w regionach 
nawadnianych. 

 3. Prawa do sadzenia przyznane z rezerwy, 
które nie zostaną wykorzystane przed 
upływem drugiego roku winiarskiego 
następującego po roku, w którym zostały 
one przyznane, przepadają i wracają do 
rezerwy. 

 4. Prawa do sadzenia w rezerwie 
wygasają, jeśli nie zostaną wykorzystane 
przed końcem piątego roku winiarskiego 
następującego po roku ich powrotu do 
rezerwy. 

 5. Jeśli w państwie członkowskim istnieją 
rezerwy, dane państwo moŜe określić 
przepisy zezwalające na przenoszenie 
praw do sadzenia między regionalnymi 
rezerwami. Jeśli w państwie członkowskim 
istnieją zarówno rezerwy regionalne jak i 
krajowe, dane państwo moŜe równieŜ 
pozwolić na przeniesienia między tymi 
rezerwami. 

 Przeniesienia mogą stać się przedmiotem 
współczynnika redukcji. 

Or. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 93 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  281 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 103g (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 103g 

 Zasada de minimis 

 Przepisów niniejszej podsekcji nie stosuje 
się w odniesieniu do państw 
członkowskich, w których wspólnotowy 
system praw do sadzenia nie miał 
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zastosowania przed dniem 31 grudnia 
2007 r. 

Or. fr 

(Uwzględnienie art. 94 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  282 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 103h (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 103h 

 Bardziej restrykcyjne przepisy krajowe 

 Państwa członkowskie mogą przyjąć 
bardziej restrykcyjne przepisy krajowe w 
odniesieniu do przyznawania praw do 
nowego sadzenia lub praw do ponownego 
sadzenia. Mogą teŜ wymagać, aby 
odpowiednie wnioski i właściwe 
informacje, które naleŜy w nich umieścić, 
były uzupełniane dodatkowymi 
informacjami koniecznymi do celów 
monitorowania i rozwoju potencjału 
produkcyjnego. 

Or. fr 

(Uwzględnienie art. 95 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  283 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 103i (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 103i 

  Przekazane uprawnienia 

 1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
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delegowanych w celu określania środków 
wymienionych w niniejszym artykule ust. 
2–4. 

 2. Ze względu na konieczność uniknięcia 
wzrostu potencjału produkcyjnego 
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
– moŜe: 

 a) sporządzić wykaz sytuacji, w których po 
wykarczowaniu nie przysługują prawa do 
ponownego sadzenia; 

 b) przyjąć przepisy dotyczące przenoszenia 
praw do sadzenia między rezerwami; 

 c) zakazać wprowadzania do obrotu wina 
lub jego produktów przeznaczonych 
wyłącznie do spoŜycia przez rodzinę 
producenta. 

 3. Ze względu na konieczność 
zapewnienia równego traktowania 
producentów zaangaŜowanych w 
karczowanie Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – moŜe przyjąć przepisy 
gwarantujące skuteczność karczowania w 
przypadkach, gdy przyznano prawa do 
ponownego sadzenia. 

 4. Ze względu na konieczność ochrony 
środków finansowych i toŜsamości Unii, 
pochodzenia oraz jakości wina z Unii 
Komisja – w drodze aktów delegowanych 
– moŜe: 

 a) ustanowić przepisy dotyczące 
stworzenia analitycznej bazy danych 
izotopowych, opracowanej w oparciu o 
próbki zebrane przez państwa 
członkowskie, która pomoŜe wykrywać 
oszustwa, oraz przepisy dotyczące baz 
danych państw członkowskich, 

 b) przyjąć przepisy dotyczące organów 
kontroli i wzajemnej pomocy między nimi, 

 c) przyjąć przepisy dotyczące wspólnego 
wykorzystywania wyników kontroli państw 
członkowskich, 

 d) przyjąć przepisy dotyczące podejścia do 
kar w wyjątkowych przypadkach. 
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Or. fr 

(Począwszy od ust. 2 uwzględnienie duŜej części art. 96 wniosku COM(2010)799). 
 

Poprawka  284 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 103j (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 103j 

  Uprawnienia wykonawcze 

 Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– moŜe przyjąć wszelkie konieczne środki 
związane z niniejszą podsekcją, w tym 
przepisy dotyczące: 

 a) przyznawania nowych praw do 
sadzenia obejmujące obowiązki w zakresie 
dokumentowania oraz powiadamiania, 

 b) przenoszenia praw do ponownego 
sadzenia obejmujące współczynnik 
redukcji, 

 c) rejestrów, które mają być prowadzone 
przez państwa członkowskie, oraz 
powiadamiania Komisji, obejmujące 
moŜliwość wyboru systemu rezerw, 

 d) przyznawania praw do sadzenia z 
rezerwy, 

 e) kontroli, które mają być 
przeprowadzane przez państwa 
członkowskie i składania Komisji 
sprawozdań z tych kontroli. 

 Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2. 

Or. fr 

(Uwzględnienie duŜej części art. 97 wniosku COM(2010)799). 
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Poprawka  285 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 104 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 104 skreślony 

Stosunki umowne w sektorze mleka i 
przetworów mlecznych 

 

1. Jeśli państwo członkowskie zdecyduje, 
Ŝe kaŜda dostawa mleka surowego przez 
rolnika do przetwórcy mleka surowego ma 
być objęta umową pisemną między 
stronami, taka umowa musi spełniać 
warunki określone w ust. 2. 

 

W sytuacji opisanej w akapicie pierwszym 
zainteresowane państwo członkowskie 
postanawia równieŜ, Ŝe jeśli dostawa 
mleka surowego odbywa się za 
pośrednictwem podmiotu skupującego 
surowe mleko lub większej ich liczby, 
kaŜdy etap dostawy ma być objęty taką 
umową między stronami. W tym 
kontekście „podmiot skupujący mleko 
surowe” oznacza przedsiębiorstwo, które 
przewozi mleko surowe od rolnika lub 
innego podmiotu skupującego mleko 
surowe do przetwórcy mleka surowego lub 
innego podmiotu skupującego mleko 
surowe, a w kaŜdym takim przypadku ma 
miejsce przeniesienie prawa własności do 
mleka surowego. 

 

2. Umowa:  

a) zostaje zawarta przed dostawą;  

b) zostaje sporządzona na piśmie;  

c) zawiera w szczególności następujące 
elementy: 

 

i) cenę do zapłaty za dostawę, która:  

– jest niezmienna i określona w umowie; 
lub 

 

– ulega zmianie wyłącznie pod wpływem 
czynników określonych w umowie, w 
szczególności w zaleŜności od rozwoju 
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sytuacji na rynku opartej na wskaźnikach 
rynkowych, dostarczonej ilości oraz 
jakości lub składu dostarczonego mleka 
surowego; 

ii) ilość, którą moŜna dostarczyć lub którą 
się dostarcza, wraz z terminem dostaw; 
oraz  

 

iii) czas obowiązywania umowy, który 
moŜe być czasem nieograniczonym, oraz 
klauzule o wygaśnięciu umowy 

 

3. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 1 umowa nie jest wymagana, gdy 
mleko surowe jest dostarczane przez 
rolnika do przetwórcy mleka surowego, a 
przetwórca jest spółdzielnią, której rolnik 
jest członkiem, jeŜeli statut tej spółdzielni 
zawiera przepisy o podobnych skutkach do 
przepisów określonych w ust. 2 lit. a), b) i 
c). 

 

4. Wszystkie elementy umów na dostawę 
mleka surowego zawieranych przez 
rolników, podmioty skupujące mleko 
surowe lub przetwórców mleka surowego, 
w tym elementy określone w ust. 2 lit. c), 
są swobodnie negocjowane między 
stronami. 

 

5. W celu zagwarantowania jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu Komisja 
moŜe – w drodze aktów wykonawczych – 
przyjąć niezbędne środki. Przedmiotowe 
akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2. 

 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W przypadku wszystkich poprawek do tej sekcji chodzi o uwzględnienie rozporządzenia 
nr 261/2012 w sprawie stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych. 
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Poprawka  286 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 104a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 104a 

 Stosunki umowne w sektorze mleka i 
przetworów mlecznych 

 Jeśli państwo członkowskie postanowi, Ŝe 
na jego terytorium kaŜda dostawa mleka 
surowego przez rolnika do przetwórcy 
mleka surowego musi być przedmiotem 
pisemnej umowy między stronami lub 
postanowi, Ŝe pierwsi skupujący muszą 
złoŜyć pisemną ofertę zawarcia umowy o 
dostawę mleka surowego przez rolników, 
taka umowa lub taka oferta musi spełniać 
warunki określone w ust. 2. 

 JeŜeli państwo członkowskie postanowi, Ŝe 
dostawy mleka surowego przez rolnika do 
przetwórcy mleka surowego muszą być 
przedmiotem pisemnej umowy między 
stronami, musi ono równieŜ postanowić o 
tym, który etap lub etapy dostawy są objęte 
taką umową, jeŜeli dostawa mleka 
surowego jest dokonywana za 
pośrednictwem jednego lub większej liczby 
nabywców. Na uŜytek niniejszego artykułu 
„nabywca” oznacza przedsiębiorstwo, 
które przewozi surowe mleko od rolnika 
lub innego skupującego do przetwórcy 
mleka surowego lub innego nabywcy, a w 
kaŜdym takim przypadku ma miejsce 
przeniesienie prawa własności do mleka 
surowego. 

 2. Umowa lub oferta umowy:  

 a) jest sporządzana przed dostawą; 

 b) jest sporządzana na piśmie; oraz 

 c) zawiera w szczególności następujące 
elementy: 

 i) cenę do zapłaty za dostawę, która: 

 – jest niezmienna i określona w umowie; 
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lub 

 – jest obliczana poprzez połączenie 
róŜnych czynników określonych w 
umowie, które mogą obejmować 
wskaźniki rynku odzwierciedlające zmianę 
warunków na rynku, dostarczoną ilość 
oraz jakość lub skład dostarczonego 
mleka surowego; 

 ii) ilość mleka surowego, którą moŜna 
dostarczyć lub która musi zostać 
dostarczona, wraz z terminem takich 
dostaw; 

 iii) okres obowiązywania umowy, który 
moŜe być ograniczony lub nieograniczony 
z klauzulami o rozwiązaniu umowy; 

 iv) szczegóły dotyczące procedur i 
terminów płatności; 

 v) ustalenia dotyczące odbioru lub 
dostawy mleka surowego; oraz 

 vi) przepisy mające zastosowanie w 
przypadku zaistnienia siły wyŜszej. 

 3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
umowa lub oferta umowy nie jest 
wymagana, gdy mleko surowe jest 
dostarczane przez rolnika do spółdzielni, 
której rolnik jest członkiem, jeŜeli statut 
tej spółdzielni lub zasady i decyzje w nim 
zawarte lub z niego wynikające zawierają 
przepisy o podobnych skutkach do 
przepisów określonych w ust. 2 lit. a), b) i 
c). 

 4. Wszystkie elementy umów na dostawę 
mleka surowego zawieranych przez 
rolników, nabywców mleka surowego lub 
przetwórców mleka surowego, w tym 
elementy określone w ust. 2 lit. c), są 
swobodnie negocjowane między stronami. 

 NiezaleŜnie od przepisów akapitu 
pierwszego:  

 i) jeśli państwo członkowskie postanowi 
wprowadzić obowiązek zawierania 
pisemnej umowy na dostawy zgodnie z ust. 
1 niniejszego artykułu, moŜe ono określić 
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minimalny okres obowiązywania, który 
ma zastosowanie wyłącznie do umów 
pisemnych między rolnikiem i pierwszym 
skupującym mleko surowe. Taki 
minimalny okres obowiązywania umowy 
wynosi co najmniej sześć miesięcy i nie 
moŜe on zakłócać właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego; lub 

 ii) jeŜeli państwo członkowskie postanowi, 
Ŝe pierwszy skupujący mleko surowe musi 
złoŜyć pisemną ofertę umowy rolnikowi 
zgodnie z ust. 1, moŜe postanowić, Ŝe 
oferta musi obejmować minimalny okres 
obowiązywania umowy określony w tym 
celu przez prawo krajowe. Taki 
minimalny czas obowiązywania wynosi co 
najmniej sześć miesięcy i nie zakłóca 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. 

 Przepisy akapitu drugiego nie naruszają 
prawa rolnika do sprzeciwienia się 
stosowaniu takiego minimalnego czasu 
obowiązywania, pod warunkiem iŜ rolnik 
złoŜy taki sprzeciw na piśmie. W takim 
przypadku strony mają swobodę 
negocjacji wszystkich elementów umowy, 
w tym elementów wymienionych w ust. 2 
lit. c). 

 5. Państwa członkowskie korzystające z 
moŜliwości, o których mowa w niniejszym 
artykule, powiadamiają Komisję o 
sposobie ich stosowania. 

 6. Komisja moŜe przyjąć akty wykonawcze 
określające środki niezbędne do 
jednolitego stosowania ust. 2 lit. a) i b) 
oraz ust. 3 niniejszego artykułu oraz 
środków dotyczących powiadomień 
wysyłanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z niniejszym artykułem.  

 Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2. 

Or. fr 



 

PE485.843v02-00 192/316 PR\904214PL.doc 

PL 

(Uwzględnienie rozporządzenia nr 261/2012 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012), zob. art. 185f). 

Uzasadnienie 

W przypadku wszystkich poprawek do tej sekcji chodzi o uwzględnienie rozporządzenia 
nr 261/2012 w sprawie stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych. 
 

Poprawka  287 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 105 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 105 skreślony 

Negocjacje umowne w sektorze mleka i 
przetworów mlecznych 

 

1. Umowy na dostawę mleka surowego 
przez rolnika do przetwórcy mleka 
surowego lub do podmiotu skupującego 
mleko surowe w rozumieniu art. 104 ust. 1 
akapit drugi mogą być negocjowane przez 
organizację producentów w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych, uznaną na 
mocy art. 106, w imieniu naleŜących do 
niej rolników w zakresie całej ich 
wspólnej produkcji lub jej części.  

 

2. Organizacje producentów mogą 
prowadzić negocjacje: 

 

a) bez względu na to, czy ma miejsce 
przeniesienie prawa własności do mleka 
surowego przez rolników na organizację 
producentów; 

 

b) bez względu na to, czy negocjowana 
cena jest taka sama w odniesieniu do 
wspólnej produkcji niektórych lub 
wszystkich rolników naleŜących do 
organizacji; 

 

c) o ile całkowita ilość mleka surowego 
objęta takimi negocjacjami prowadzonymi 
przez daną organizację producentów nie 
przekracza: 

 

i) 3,5 % całkowitej produkcji Unii; oraz  

ii) 33 % całkowitej produkcji krajowej  
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któregokolwiek z państw członkowskich, 
których produkcji dotyczą przedmiotowe 
negocjacje prowadzone przez tę 
organizację producentów; oraz 

iii) 33 % całkowitej łącznej produkcji 
krajowej wszystkich państw 
członkowskich, których produkcji dotyczą 
przedmiotowe negocjacje prowadzone 
przez tę organizację producentów; 

 

d) o ile powyŜsi rolnicy nie są członkami 
jakiejkolwiek innej organizacji 
producentów, która równieŜ negocjuje 
takie umowy w ich imieniu; oraz oraz 

 

e) pod warunkiem, Ŝe organizacja 
producentów powiadomi właściwe organy 
państwa członkowskiego lub państw 
członkowskich, w którym(-ch) działa. 

 

3. Do celów niniejszego artykułu 
odniesienia do organizacji producentów 
obejmują równieŜ zrzeszenia takich 
organizacji producentów. Uwzględniając 
potrzebę zagwarantowania odpowiedniego 
monitorowania tych zrzeszeń, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia zgodnie 
z art. 160 aktów delegowanych 
dotyczących warunków ich uznawania. 

 

4. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 2 lit. c) ppkt (ii) i (iii), nawet jeŜeli nie 
została przekroczona wartość graniczna 
33 %, organ ds. konkurencji, o którym 
mowa w akapicie drugim, moŜe w 
indywidualnym przypadku podjąć decyzję 
o niedopuszczeniu do prowadzenia 
negocjacji przez daną organizację 
producentów, jeŜeli uzna on, Ŝe jest to 
niezbędne, aby zapobiec wykluczeniu 
konkurencji lub aby uniknąć powaŜnych 
szkód po stronie przetwórców mleka 
surowego stanowiących MŚP na 
podległym mu obszarze. 

 

W odniesieniu do negocjacji 
obejmujących produkcję więcej niŜ 
jednego państwa członkowskiego decyzję, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
podejmuje Komisja w drodze aktu 
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wykonawczego przyjętego zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
14 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. W 
pozostałych przypadkach przedmiotową 
decyzję podejmuje krajowy organ ds. 
konkurencji tego państwa 
członkowskiego, którego produkcji 
dotyczą negocjacje.  

Decyzje, o których mowa w akapitach 
pierwszym i drugim, nie wchodzą w Ŝycie 
wcześniej niŜ w dniu poinformowania o 
nich zainteresowanych przedsiębiorstw. 

 

5. Do celów niniejszego artykułu:  

a) „krajowy organ ds. konkurencji” 
oznacza organ, o którym mowa w art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1/2003; 

 

b) „MŚP” oznacza mikro-, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu 
zalecenia Komisji 2003/361/WE. 

 

Or. fr 

(Uwzględnienie rozporządzenia nr 261/2012 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012), zob. art. 126c). 
 
 

Poprawka  288 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 105a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 105a 

 Negocjacje umowne w sektorze mleka i 
przetworów mlecznych 

 1. Organizacja producentów w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych, uznana 
zgodnie z art. 106 i 106a, moŜe, w imieniu 
naleŜących do niej rolników, negocjować 
w zakresie całej ich wspólnej produkcji 
lub jej części, umowy na dostawę mleka 
surowego do przetwórcy mleka surowego 
lub do nabywcy w rozumieniu art. 104a 
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ust. 1 akapit drugi. 

 2. Negocjacje mogą być prowadzone przez 
organizację producentów: 

 a) bez względu na to, czy ma miejsce 
przeniesienie prawa własności do mleka 
surowego przez rolników na organizację 
producentów; 

 b) bez względu na to, czy negocjowana 
cena jest taka sama w odniesieniu do 
wspólnej produkcji niektórych lub 
wszystkich rolników naleŜących do 
organizacji; 

 c) pod warunkiem Ŝe w odniesieniu do 
danej organizacji producentów: 

 i) ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami nie przekracza 3,5 % 
całkowitej produkcji Unii; oraz 

 ii) ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami produkowana w danym 
państwie członkowskim nie przekracza 33 
% całkowitej produkcji krajowej tego 
państwa członkowskiego; oraz 

 iii) ilość mleka surowego objęta takimi 
negocjacjami dostarczana w danym 
państwie członkowskim nie przekracza 33 
% całkowitej produkcji krajowej tego 
państwa członkowskiego; 

 d) pod warunkiem Ŝe naleŜący do niej 
rolnicy nie są członkami jakiejkolwiek 
innej organizacji producentów, która 
równieŜ negocjuje takie umowy w ich 
imieniu; państwa członkowskie mogą 
jednak odstąpić od tego warunku w 
naleŜycie uzasadnionych przypadkach, 
gdy rolnicy posiadają dwie róŜne jednostki 
produkcyjne znajdujące się na róŜnych 
obszarach geograficznych; 

 e) pod warunkiem Ŝe mleko surowe nie 
podlega obowiązkowi dostaw 
wynikającemu z członkostwa rolnika w 
spółdzielni zgodnie z warunkami 
określonymi w statucie spółdzielni lub 
przepisach i decyzjach w nim zawartych 
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lub z niego wynikających; oraz 

 f) pod warunkiem Ŝe organizacja 
producentów powiadomi właściwe organy 
państwa członkowskiego lub państw 
członkowskich, w których działa, o ilości 
mleka surowego objętej takimi 
negocjacjami. 

 3. Nie naruszając warunków określonych 
w ust. 2 lit. c) ppkt (ii) oraz (iii), 
organizacja producentów moŜe prowadzić 
negocjacje zgodnie z ust. 1, pod 
warunkiem Ŝe w przypadku tej organizacji 
producentów ilość mleka surowego objęta 
negocjacjami, która jest produkowana lub 
dostarczana w państwie członkowskim o 
całkowitej rocznej produkcji mleka 
surowego poniŜej 500000 ton nie 
przekracza 45 % całkowitej produkcji 
krajowej tego państwa członkowskiego. 

 4. Na uŜytek niniejszego artykułu 
odniesienia do organizacji producentów 
obejmują równieŜ zrzeszenia takich 
organizacji producentów.  

 5. W celu zastosowania ust. 2 lit. c) i ust. 3 
Komisja publikuje – w sposób, który uzna 
za stosowny – wielkość produkcji mleka 
surowego w Unii i państwach 
członkowskich przy wykorzystaniu 
najbardziej aktualnych dostępnych 
informacji. 

 6. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 2 lit. c) i ust. 3, nawet jeŜeli określone 
tam wartości graniczne nie zostały 
przekroczone, organ ds. konkurencji, o 
którym mowa w akapicie drugim 
niniejszego ustępu, moŜe w 
indywidualnym przypadku podjąć decyzję 
o ponownym rozpoczęciu danych 
negocjacji lub niedopuszczeniu do ich 
prowadzenia przez daną organizację 
producentów, jeŜeli uzna on, Ŝe jest to 
niezbędne, aby zapobiec wykluczeniu 
konkurencji lub aby uniknąć na 
podległym mu obszarze powaŜnych szkód 
po stronie przetwórców mleka surowego 
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będących MŚP. 

 W odniesieniu do negocjacji 
obejmujących więcej niŜ jedno państwo 
członkowskie decyzję, o której mowa w 
akapicie pierwszym, podejmuje Komisja w 
drodze aktu wykonawczego przyjętego bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3. W 
pozostałych przypadkach przedmiotową 
decyzję podejmuje krajowy organ ds. 
konkurencji państwa członkowskiego, 
którego dotyczą negocjacje.  

 Decyzje, o których mowa w niniejszym 
ustępie, nie wchodzą w Ŝycie wcześniej niŜ 
w dniu poinformowania o nich 
zainteresowanych podmiotów. 

 7. Do celów niniejszego artykułu: 

 a) „krajowy organ ds. konkurencji” 
oznacza organ, o którym mowa w art. 5 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z 
dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia w Ŝycie reguł konkurencji 
ustanowionych w art. 101 i 102 Traktatu; 

 b) „MŚP” oznacza mikro-, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu 
zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 
maja 2003 r. dotyczącego definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw. 

 8. Państwa członkowskie, w których 
odbywają się negocjacje zgodnie z 
niniejszym artykułem, powiadamiają 
Komisję o zastosowaniu ust. 2 lit. f) i ust. 
6. 

 9. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjmowania zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu określania 
dodatkowych przepisów dotyczących 
obliczania ilości mleka surowego objętego 
negocjacjami, o których mowa w ust. 2 i 3. 

 10. Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjąć szczegółowe 
przepisy dotyczące powiadamiania, o 
którym mowa w ust. 2 lit. f) niniejszego 
artykułu. Przedmiotowe akty wykonawcze 
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przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2. 

Or. fr 

(Uwzględnienie rozporządzenia nr 261/2012 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012), zob. art. 126d). 
 

Poprawka  289 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 105b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 105b 

 Regulacja podaŜy sera o chronionej 
nazwie pochodzenia lub chronionym 

oznaczeniu geograficznym 

 1. Na wniosek organizacji producentów 
uznanej na mocy art. 106 i 106a, 
organizacji międzybranŜowej uznanej na 
mocy art. 108 ust. 1 i art. 108a lub grupy 
podmiotów, o której mowa w art. 5 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 510/2006, 
państwa członkowskie mogą określić, na 
czas określony, wiąŜące przepisy 
regulujące podaŜ sera korzystającego z 
chronionej nazwy pochodzenia lub 
chronionego oznaczenia geograficznego 
na mocy art. 2 ust. 1 lit. a) i lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 510/2006. 

 2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, 
muszą być zgodne z warunkami 
określonymi w ust. 4 i są one uzaleŜnione 
od uprzedniego zawarcia porozumienia 
między stronami na danym obszarze 
geograficznym, o którym mowa w art. 4 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 
510/2006. Takie porozumienie musi być 
zawarte przez co najmniej dwie trzecie 
producentów mleka lub ich 
przedstawicieli produkujących co 
najmniej dwie trzecie mleka surowego 
wykorzystywanego do produkcji sera, o 
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którym mowa w ust. 1, oraz, w 
odpowiednich przypadkach, przez co 
najmniej dwie trzecie producentów 
wspomnianego sera, których wielkość 
produkcji odpowiada co najmniej dwóm 
trzecim produkcji tego sera na obszarze 
geograficznym, o którym mowa w art. 4 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 
510/2006. 

 3. Na uŜytek ust. 1, w odniesieniu do sera 
objętego chronionym oznaczeniem 
geograficznym, obszar geograficzny 
pochodzenia mleka surowego wymieniony 
w specyfikacji produktu danego sera 
pokrywa się z obszarem geograficznym, o 
którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. c) 
rozporządzenia (WE) nr 510/2006, 
dotyczącym tegoŜ sera. 

 4. Przepisy, o których mowa w ust. 1: 

 a) dotyczą jedynie zarządzania dostawami 
i mają na celu dostosowanie podaŜy 
produktu do popytu; 

 b) dotyczą tylko danego produktu; 

 c) mogą być wiąŜące przez nie dłuŜej niŜ 
trzy lata, a ich obowiązywanie moŜe zostać 
przedłuŜone po tego okresu w następstwie 
złoŜenia nowego wniosku, o którym mowa 
w ust. 1; 

 d) nie mogą powodować uszczerbku dla 
handlu produktami innymi niŜ te, których 
dotyczą przepisy, o których mowa w ust. 1; 

 e) nie odnoszą się do transakcji po 
pierwszym wprowadzeniu do obrotu 
danego sera; 

 f) nie mogą pozwalać na ustalanie cen, w 
tym równieŜ w przypadku gdy ceny są 
ustalane w charakterze wytycznych lub 
zalecenia; 

 g) nie mogą uniemoŜliwiać dostępu do 
znacznej ilości danego produktu, która 
normalnie byłaby dostępna; 

 h) nie mogą prowadzić do dyskryminacji, 
tworzyć barier dla nowych uczestników 
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rynku ani wywierać negatywnego wpływu 
na drobnych producentów; 

 i) przyczyniają się do podtrzymania 
jakości lub rozwoju danego produktu; 

 j) nie mogą naruszać art. 105a. 

 5. Przepisy, o których mowa w ust. 1, są 
publikowane w organie promulgacyjnym 
danego państwa członkowskiego. 

 6. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole w celu zapewnienia spełnienia 
warunków określonych w ust. 4, a w 
przypadku stwierdzenia przez właściwe 
władze, Ŝe warunki te nie są spełniane, 
uchylają przepisy, o których mowa w ust. 
1. 

 7. Państwa członkowskie powiadamiają 
niezwłocznie Komisję o przyjętych 
przepisach, o których mowa w ust. 1. 
Komisja informuje państwa członkowskie 
o kaŜdym powiadomieniu o takich 
przepisach. 

 8. Komisja moŜe, w dowolnym czasie, 
przyjmować akty wykonawcze nakładające 
na państwo członkowskie obowiązek 
uchylenia przepisów określonych przez to 
państwo członkowskie zgodnie z ust. 1 w 
przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe 
przepisy te nie są zgodne z warunkami 
określonymi w ust. 4, uniemoŜliwiają lub 
zakłócają konkurencję na znacznym 
obszarze rynku wewnętrznego lub 
zagraŜają wolnemu handlowi lub 
osiągnięciu celów art. 39 TFUE.  

 Te akty wykonawcze przyjmuje się bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3. 

Or. fr 

(Uwzględnienie rozporządzenia nr 261/2012 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012), zob. art. 126a). 
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Poprawka  290 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 106 – litera c) – podpunkt (iii) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) optymalizacja kosztów produkcji oraz 
stabilizacja cen producenta; 

(iii) optymalizacja kosztów produkcji, 
stabilizacja cen producenta oraz 
zapewnienie konsumentom rozsądnych 
cen; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W odniesieniu do wszystkich poprawek do art. 106 lit. c): organizacje producentów mają 
odtąd odgrywać główną rolę w sterowaniu rynkami rolnymi. Aby ich działania mogły być 
rzeczywiście efektywne, zakres powierzonych im zadań powinien być szerszy niŜ 
zaproponowany przez Komisję. 
 

Poprawka  291 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 106 – litera c) – podpunkt (va) (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (va) ustanowienie surowszych przepisów 
w zakresie produkcji niŜ ustanowione 
przepisy Unii lub krajowe; 

Or. fr 

 

Poprawka  292 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 106 – litera c) – podpunkt (vb) (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (vb) zarządzanie stosowaniem 
kwalifikowanego materiału siewnego; 
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Or. fr 

 

Poprawka  293 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 106 – litera c) – podpunkt (vi) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(vi) zarządzanie produktami ubocznymi i 
odpadami, zwłaszcza w celu ochrony 
jakości wody, gleby i krajobrazów oraz 
zachowania lub zachęcania do zachowania 
róŜnorodności biologicznej; oraz  

(vi) zarządzanie produktami ubocznymi i 
odpadami, zwłaszcza w celu ochrony 
jakości wody, gleby i krajobrazów oraz 
zachowania lub zachęcania do zachowania 
róŜnorodności biologicznej;  

Or. fr 

 

Poprawka  294 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 106 – litera c) – podpunkt (viia) (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (viia) rozwijanie inicjatyw 
umoŜliwiających zwiększenie 
innowacyjności;  

Or. fr 

 

Poprawka  295 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 106 – litera c) – podpunkt (viib) (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (viib) zarządzanie funduszami wspólnego 
inwestowania, o których mowa w art. 37 
rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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(EFRROW), oraz programami i 
funduszami operacyjnymi, o których 
mowa w art. 30 i 31 niniejszego 
rozporządzenia;  

Or. fr 

 

Poprawka  296 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 106 – litera c) – podpunkt (viic) (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (viic) wdraŜanie instrumentów 
zapobiegania sytuacjom kryzysowym i 
zarządzania kryzysowego w szczególności 
poprzez wycofywanie z rynku, prywatne 
przechowywanie, przetwarzanie, 
promowanie produktów i sprzedaŜ 
promocyjną;  

Or. fr 

 

Poprawka  297 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 106 – litera c) – podpunkt (viid) (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (viid) promowanie i świadczenie 
niezbędnej pomocy technicznej w celu 
ułatwienia swoim członkom korzystania z 
rynków kontraktów terminowych i 
systemów ubezpieczeń;  

Or. fr 
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Poprawka  298 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 106 – litera c) – podpunkt (viie) (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (viie) negocjowanie w imieniu organizacji 
lub, w stosownym przypadku, w imieniu 
jej członków, umów o dostawę środków 
produkcji z podmiotami gospodarczymi z 
sektorów wcześniejszej fazy produkcji;  

Or. fr 

 

Poprawka  299 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 106 – litera c) – podpunkt (viif) (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (viif) negocjowanie w imieniu organizacji 
lub, w stosownym przypadku, w imieniu 
jej członków, umów na dostawę 
produktów rolnych i rolno-spoŜywczych z 
podmiotami gospodarczymi z sektorów 
późniejszej fazy produkcji;  

Or. fr 

 

Poprawka  300 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 106 – 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. 

skreślona 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Zajmowanie pozycji dominującej, w przeciwieństwie do naduŜywania pozycji dominującej, 
nie jest samo w sobie naganne. Przepis ten stwarza powaŜne problemy w przypadku 
osiągnięcia przez organizację producentów pozycji dominującej dzięki własnym zasługom, a 
ponadto jest sprzeczny z celem dotyczącym koncentracji dostaw, sformułowanym przez 
Komisję w celu przywrócenia równowagi stosunków w ramach łańcucha dostaw Ŝywności. 
NaleŜy zatem go skreślić. 
 

Poprawka  301 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 106a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 106a 

 Przepisy dotyczące zrzeszania się 
organizacji producentów 

 1. Przepisy dotyczące zrzeszania się 
organizacji producentów wymagają od 
producentów będących jej członkami w 
szczególności: 

  a) stosowania przepisów przyjętych przez 
organizację producentów dotyczących 
sprawozdawczości produkcyjnej, 
produkcji, wprowadzania do obrotu i 
ochrony środowiska; 

 b) przynaleŜności, z tytułu wytwarzania 
określonego produktu w danym 
gospodarstwie, do jednej tylko organizacji 
producentów, nie naruszając 
ewentualnego odstępstwa ustanowionego 
przez państwo członkowskie w naleŜycie 
uzasadnionych przypadkach, gdy rolnicy 
będący członkami posiadają dwie róŜne 
jednostki produkcyjne znajdujące się na 
róŜnych obszarach geograficznych; 

 c) dostarczania informacji wymaganych 
przez organizację producentów do celów 
statystycznych, w szczególności w 
odniesieniu do obszarów uprawnych, 
produkcji, plonów i sprzedaŜy 
bezpośredniej; 
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 2. Przepisy dotyczące zrzeszania się 
organizacji producentów określają 
ponadto: 

 a) procedury związane z określaniem, 
przyjmowaniem i zmienianiem przepisów 
określonych w ust. 1; 

 b) zobowiązanie członków do wpłacania 
składek potrzebnych do finansowania 
organizacji producentów; 

 c) przepisy umoŜliwiające członkom 
będącym producentami kontrolę 
organizacji i jej decyzji; 

 d) kary za naruszenie zobowiązań 
określonych w przepisach dotyczących 
zrzeszania się, w szczególności za 
zaleganie ze składkami lub naruszenie 
zasad ustalonych przez organizację 
producentów; 

 e) zasady przyjmowania nowych 
członków, w szczególności minimalny 
okres członkostwa, który nie moŜe 
wynosić mniej niŜ rok;  

 f) zasady prowadzenia rachunkowości i 
opracowywania budŜetu niezbędne dla 
funkcjonowania organizacji. 

 3. UwaŜa się, Ŝe w sprawach 
gospodarczych organizacje producentów 
działają w imieniu i na rzecz swoich 
członków.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Są to elementy zasadnicze, które naleŜy ponownie uwzględnić w akcie podstawowym. Przepisy 
te są inspirowane art. 213 wniosku dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym 
dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 
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Poprawka  302 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 106b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 106b 

 Uznawanie organizacji producentów 

 1. Państwa członkowskie uznają jako 
organizacje producentów wszelkie 
podmioty prawne lub jasno określone 
części podmiotów prawnych, które 
wystąpiły o takie uznanie, pod warunkiem 
Ŝe: 

 a) spełniają wymogi określone w art. 106 
lit. b) i c); 

 b) posiadają minimalną liczbę członków 
lub wytwarzają minimalną ilość – 
określaną przez dane państwo 
członkowskie – zbywalnej produkcji w 
sektorze, w którym działają; 

 c) istnieje wystarczający dowód na to, Ŝe 
są w stanie właściwie wykonywać swoją 
działalność zarówno pod względem ram 
czasowych, jak i efektywności, 
skutecznego udostępniania członkom 
pomocy w formie zasobów ludzkich, 
materialnych i technicznych oraz 
koncentracji podaŜy; 

 d) ich statut jest zgodny z lit. a), b) i c) 
niniejszego ustępu. 

 2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, Ŝe organizacje producentów, 
które zostały uznane na mocy prawa 
krajowego przed dniem 1 stycznia 2014 r. 
i które spełniają warunki określone w ust. 
1 niniejszego artykułu, są uznawane za 
organizacje producentów zgodnie z art. 
106. 

 3. Organizacje producentów, które zostały 
uznane na mocy prawa krajowego przed 
dniem 1 stycznia 2014 r., lecz które nie 
spełniają warunków określonych w ust. 1 
niniejszego artykułu, mogą nadal 
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kontynuować działalność na mocy prawa 
krajowego do dnia 1 stycznia 2015 r. 

 4. Państwa członkowskie: 

 a) w okresie czterech miesięcy od złoŜenia 
przez organizację producentów 
wniosku i wszystkich stosownych 
dokumentów potwierdzających, podejmują 
decyzję dotyczącą uznania organizacji 
producentów; wniosek ten składany jest w 
państwie członkowskim, w którym 
organizacja ma siedzibę; 

 b) przeprowadzają w odstępach czasu 
przez nie ustalonych kontrole, aby 
upewnić się, Ŝe uznane organizacje 
producentów stosują się do postanowień 
niniejszego rozdziału; 

 c) w przypadku niestosowania się do 
postanowień niniejszego rozdziału lub 
nieprawidłowości we wdraŜaniu środków 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu nakładają na te 
organizacje i zrzeszenia określone przez 
siebie stosowne kary i w razie 
konieczności podejmują decyzję o 
cofnięciu uznania; 

 d) powiadamiają Komisję raz w roku i nie 
później niŜ do dnia 31 marca o kaŜdej 
decyzji o przyznaniu, odmowie lub 
cofnięciu uznania podjętej w poprzednim 
roku kalendarzowym.  

Or. fr 

(Uwzględnienie rozporządzenia nr 261/2012 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012), zob. art. 126a). 

Uzasadnienie 

Są to elementy zasadnicze, które naleŜy ponownie uwzględnić w akcie podstawowym. Przepisy 
te są inspirowane art. 214 wniosku dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym 
dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony, i 
zgodne z art. 1 ust. 3 rozporządzenia 261/2012 dotyczącego stosunków umownych w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych. 
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Poprawka  303 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 106c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 106c 

 Outsourcing 

 Państwa członkowskie mogą zezwolić 
uznanej organizacji producentów lub 
uznanemu zrzeszeniu organizacji 
producentów na outsourcing 
któregokolwiek z działań, włącznie z 
outsourcingiem do jednostek zaleŜnych, 
pod warunkiem Ŝe dostarczą one 
odnośnemu państwu członkowskiemu 
wystarczających dowodów, Ŝe jest to 
właściwy sposób na osiągnięcie celów 
danej organizacji producentów lub 
danego zrzeszenia organizacji 
producentów.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Są to elementy zasadnicze, które naleŜy ponownie uwzględnić w akcie podstawowym i które 
są zgodne z art. 216 wniosku dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano 
jednolitą wspólną organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 
 

Poprawka  304 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) skupiają przedstawicieli działalności 
gospodarczej związanej z produkcją, 
handlem lub przetwórstwem produktów 
jednego sektora lub kilku sektorów; 

a) skupiają przedstawicieli działalności 
gospodarczej związanej z produkcją oraz z 
co najmniej jednym z kolejnych etapów 
łańcucha dostaw: przetwórstwem lub 
wprowadzaniem do obrotu, w tym 
dystrybucją produktów jednego sektora lub 
kilku sektorów;  
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Or. fr 

Uzasadnienie 

W odniesieniu do wszystkich poprawek do art. 108: organizacje międzybranŜowe mają odtąd 
odgrywać główną rolę w sterowaniu sektorami rolno-spoŜywczymi. Aby ich działania mogły 
być rzeczywiście efektywne, zakres powierzonych im zadań powinien być szerszy niŜ 
zaproponowany przez Komisję. Przepisy te uwzględniają teŜ art. 1 ust. 2 rozporządzenia 
nr 261/2012 w sprawie stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych. 
 

Poprawka  305 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) dąŜą do określonego celu, który moŜe 
obejmować co najmniej jeden spośród 
następujących celów: 

c) dąŜą do określonego celu, 
uwzględniającego interesy ich członków 
oraz konsumentów, który moŜe 
obejmować w szczególności jeden spośród 
następujących celów:  

Or. fr 

 

Poprawka  306 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku, między innymi poprzez 
publikację danych statystycznych na temat 
cen, wielkości i czasu trwania zawartych 
wcześniej umów oraz poprzez dostarczanie 
analiz potencjalnego rozwoju sytuacji na 
rynku na poziomie regionalnym lub 
krajowym; 

(i) poprawa znajomości oraz przejrzystości 
produkcji i rynku, między innymi poprzez 
publikację danych statystycznych na temat 
kosztów produkcji, cen (uzupełnionych w 
stosownym przypadku o wskaźniki 
dotyczące cen), wielkości i czasu trwania 
zawartych wcześniej umów oraz poprzez 
dostarczanie analiz potencjalnego rozwoju 
sytuacji na rynku na poziomie 
regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym;  

Or. fr 
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Poprawka  307 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ia) (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ia) ułatwienie uzyskiwania informacji o 
przewidywanym potencjale produkcyjnym 
oraz odnotowywania cen rynkowych;  

Or. fr 

 

Poprawka  308 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iia) (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iia) poszukiwanie potencjalnych rynków 
eksportowych;  

Or. fr 

 

Poprawka  309 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iii) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) sporządzanie znormalizowanych 
formularzy umów zgodnych z przepisami 
Unii; 

(iii) sporządzanie znormalizowanych 
formularzy umów zgodnych z przepisami 
Unii bez uszczerbku dla przepisów 
przewidzianych w art. 104a i 113a;  

Or. fr 
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Poprawka  310 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (iv) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iv) pełniejsze wykorzystanie potencjału 
produktów; 

(iv) pełniejsze wykorzystanie potencjału 
produktów, takŜe w odniesieniu do szans, 
jakie stwarza w szczególności zielona 
chemia; 

Or. fr 

 

Poprawka  311 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (v) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(v) dostarczanie informacji i prowadzenie 
badań niezbędnych do racjonalizacji i 
usprawnienia produkcji oraz dostosowania 
jej pod kątem produktów bardziej 
odpowiadających wymaganiom rynku oraz 
gustom i oczekiwaniom konsumentów, 
w szczególności w odniesieniu do jakości 
produktu, w tym szczególne właściwości 
produktów o chronionej nazwie 
pochodzenia lub o chronionym oznaczeniu 
geograficznym, i ochrony środowiska; 

(v) dostarczanie informacji i prowadzenie 
badań niezbędnych do racjonalizacji i 
usprawnienia produkcji oraz dostosowania 
jej – a w stosownym przypadku takŜe 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu – 
pod kątem produktów bardziej 
odpowiadających wymaganiom rynku oraz 
gustom i oczekiwaniom konsumentów, 
w szczególności w odniesieniu do jakości 
produktu, w tym szczególne właściwości 
produktów o chronionej nazwie 
pochodzenia lub o chronionym oznaczeniu 
geograficznym, i ochrony środowiska;  

Or. fr 

 

Poprawka  312 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vi) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(vi) dąŜenie do ograniczenia stosowania (vi) dąŜenie do ograniczenia stosowania 
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środków ochrony zdrowia zwierząt lub 
środków ochrony roślin i innych środków 
produkcji oraz zapewnienia jakości 
produktu oraz ochrony gleby i wody; 

środków ochrony zdrowia zwierząt lub 
środków ochrony roślin, poprawy 
zarządzania innymi środkami produkcji, 
zapewnienia jakości produktu oraz ochrony 
gleby i wody, zwiększenia bezpieczeństwa 
Ŝywności, zwłaszcza dzięki 
identyfikowalności produktów, oraz 
poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt;  

Or. fr 

 
 

Poprawka  313 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (vii) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(vii) rozwijanie metod i instrumentów 
słuŜących podniesieniu jakości produktów 
na wszystkich etapach produkcji i 
wprowadzania do obrotu; 

(vii) rozwijanie metod i instrumentów 
słuŜących podniesieniu jakości produktów 
na wszystkich etapach produkcji i, w 
stosownych przypadkach, przetwarzania i 
wprowadzania do obrotu; 

Or. fr 

 

Poprawka  314 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viia) (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (viia) określanie minimalnej jakości i 
określanie minimalnych norm w zakresie 
pakowania i prezentacji; 

Or. fr 

 



 

PE485.843v02-00 214/316 PR\904214PL.doc 

PL 

Poprawka  315 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (viii) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(viii) wykorzystywanie potencjału 
rolnictwa ekologicznego oraz ochrona i 
promocja takiego rolnictwa, jak równieŜ 
nazw pochodzenia, znaków 
jakości i oznaczeń geograficznych; 

(viii) prowadzenie wszelkich działań 
mających na celu obronę, ochronę i 
promowanie rolnictwa ekologicznego, 
nazw pochodzenia, znaków jakości 
i oznaczeń geograficznych;  

Or. fr 

 

Poprawka  316 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (x) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(x) zachęcanie do zdrowej konsumpcji 
produktów oraz informowanie o 
szkodliwości ryzykownych zachowań 
związanych z konsumpcją; 

(x) zachęcanie w ramach rynku 
wewnętrznego do zdrowej konsumpcji 
produktów i informowanie o szkodliwości 
ryzykownych zachowań związanych z 
konsumpcją oraz wspieranie konsumpcji i 
przekazywanie informacji dotyczących 
produktów na rynkach wewnętrznym i 
zagranicznych; 

Or. fr 

 

Poprawka  317 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xi) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(xi) prowadzenie działań promocyjnych, 
zwłaszcza w państwach trzecich. 

skreślony 

Or. fr 
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Poprawka  318 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (xia) (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (xia) wdroŜenie działań zbiorowych 
mających na celu zapobieganie i 
stawianie czoła zagroŜeniom dla zdrowia, 
zdrowia roślin i środowiska związanym z 
produkcją i, w stosownych przypadkach, 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu oraz dystrybucją produktów 
rolnych i rolno-spoŜywczych. 

Or. fr 

 

Poprawka  319 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 108a 

 Uznawanie organizacji 
międzybranŜowych 

 1. Państwa członkowskie uznają 
organizacje międzybranŜowe, które 
wystąpiły o takie uznanie, pod warunkiem 
Ŝe organizacje te: 

 a) spełniają wymogi określone w art. 108; 

 b) prowadzą działalność w jednym lub 
kilku regionach na danym terytorium; 

 c) mają znaczny udział w działalności 
gospodarczej, o której mowa w art. 108 
ust. 1 lit. a); 

 d) same nie biorą udziału w produkcji, 
przetwórstwie lub handlu produktami, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych w 
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art. 108 ust. 2. 

 2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, Ŝe organizacje międzybranŜowe, 
które zostały uznane na mocy prawa 
krajowego przed dniem 1 stycznia 2014 r. 
i które spełniają warunki określone w ust. 
1, są uznawane za organizacje 
międzybranŜowe na mocy art. 108. 

 3. Organizacje międzybranŜowe, które 
zostały uznane na mocy prawa krajowego 
przed dniem 1 stycznia 2014 r., lecz które 
nie spełniają warunków określonych w 
ust. 1 niniejszego artykułu, mogą nadal 
kontynuować działalność na mocy prawa 
krajowego do dnia 1 stycznia 2015 r.  

 4. Przy uznawaniu organizacji 
międzybranŜowej zgodnie z ust. 1 lub 2 
państwa członkowskie: 

 a) decydują o tym, czy udzielić uznania w 
terminie czterech miesięcy od złoŜenia 
wniosku wraz ze wszystkimi odpowiednimi 
dokumentami uzupełniającymi; wniosek 
ten składany jest w państwie 
członkowskim, w którym organizacja ma 
siedzibę; 

 b) przeprowadzają w odstępach czasu 
przez nie ustalonych kontrole w celu 
upewnienia się, Ŝe uznane organizacje 
międzybranŜowe spełniają warunki 
dotyczące ich uznawania; 

 c) w przypadku niestosowania się do 
postanowień niniejszego rozporządzenia 
lub nieprawidłowości we wdraŜaniu 
środków w nim przewidzianych nakładają 
na te organizacje określone przez siebie 
stosowne kary i w razie konieczności 
podejmują decyzję o cofnięciu uznania; 

 d) wycofują uznanie, w przypadku gdy: 

 i) wymogi i warunki uznania przewidziane 
w niniejszym artykule nie są juŜ 
spełnione; 

 ii) organizacja międzybranŜowa 
zaangaŜowana jest w jedno z porozumień, 
decyzji i uzgodnionych praktyk, o których 
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mowa w art. 145 ust. 4, bez uszczerbku dla 
innych kar, które zostaną nałoŜone 
zgodnie z prawem krajowym; 

 iii) organizacja międzybranŜowa nie 
spełnia obowiązku powiadomienia, o 
którym mowa w art. 145 ust. 2; 

 e)powiadamiają Komisję raz w roku i nie 
później niŜ do dnia 31 marca o kaŜdej 
decyzji o przyznaniu, odmowie lub 
cofnięciu uznania podjętej w poprzednim 
roku kalendarzowym.  

Or. fr 

(Uwzględnienie rozporządzenia nr 261/2012 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012), zob. art. 126b). 

Uzasadnienie 

Są to elementy zasadnicze, które naleŜy ponownie uwzględnić w akcie podstawowym. Przepisy 
te są inspirowane art. 223 wniosku dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym 
dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony, i 
zgodne z art. 1 ust. 3 rozporządzenia 261/2012 dotyczącego stosunków umownych w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych. 
 

Poprawka  320 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 109a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 109a 

 Zatwierdzanie organizacji podmiotów 
gospodarczych 

 1. Państwa członkowskie zatwierdzają 
organizacje podmiotów gospodarczych 
określone w art. 109 niniejszego 
rozporządzenia. 

 2. Państwa członkowskie ustanawiają 
warunki zatwierdzania zawierające co 
najmniej trzy z następujących warunków: 

 a) organizacje producentów składają się 
wyłącznie z producentów oliwek 
nienaleŜących do innej zatwierdzonej 
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organizacji producentów; 

 b) zrzeszenia organizacji producentów 
składają się wyłącznie z zatwierdzonych 
organizacji producentów nienaleŜących 
do innego zatwierdzonego zrzeszenia 
organizacji producentów; 

 c) inne organizacje podmiotów 
gospodarczych składają się wyłącznie z 
podmiotów gospodarczych w sektorze 
oliwek nienaleŜących do innej 
zatwierdzonej organizacji podmiotów 
gospodarczych; 

 d) organizacje międzybranŜowe stanowią 
szeroką i zrównowaŜoną reprezentację 
całej działalności gospodarczej związanej 
z produkcją, przetwarzaniem i handlem 
oliwą z oliwek i/lub oliwkami stołowymi; 

 e) organizacja podmiotów gospodarczych 
jest w stanie przedstawić program pracy 
obejmujący co najmniej jeden z obszarów 
działań określonych w art. 27 ust. 1 akapit 
pierwszy, lit. a)–ca); 

 f) organizacja podmiotów gospodarczych 
przyjmuje obowiązek poddania się 
kontrolom przewidzianym w art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 867/20081. 

 3. Do celów oceny wniosków o 
zatwierdzenie złoŜonych przez organizacje 
podmiotów gospodarczych państwa 
członkowskie biorą pod uwagę w 
szczególności następujące aspekty: 

 a) cechy sektora oliwek charakterystyczne 
dla poszczególnych regionów upraw 
określonych przez państwa członkowskie; 

 b) interes konsumentów i równowagę 
rynkową; 

 c) poprawę jakości produkcji oliwy z 
oliwek i oliwek stołowych; 

 d) ocenę skuteczności przedstawionych 
programów prac.  

 ____________________ 

 1 Dz.U. L 237 z 4.9.2008, s. 5. 
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Or. fr 

Uzasadnienie 

Są to elementy zasadnicze, które naleŜy uwzględnić w akcie podstawowym. Jest to powielenie 
treści przepisów art. 2 rozporządzenia nr 867/2008. 
 

Poprawka  321 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 109b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 109b 

 Rola grup 

 1. Aby usprawnić i ustabilizować działanie 
rynku produktów zabezpieczonych 
chronioną nazwą pochodzenia lub 
chronionym oznaczeniem geograficznym 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
XXXXXXX w sprawie systemów 
zapewniania jakości produktów rolnych, 
państwa członkowskie będące 
producentami mogą określić zasady 
wprowadzania do obrotu dotyczące 
zarządzania dostawami, w szczególności 
poprzez wdraŜanie decyzji 
podejmowanych przez grupy, o których 
mowa w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 
XXXXXXX w sprawie systemów 
zapewniania jakości produktów rolnych. 

 2. Zasady te są proporcjonalne do 
zamierzonego celu i: 

 a) dotyczą jedynie zarządzania dostawami 
i mają na celu dostosowanie podaŜy 
produktu do popytu; 

 b) mogą obowiązywać najwyŜej przez pięć 
lat gospodarczych, z moŜliwością 
odnowienia; 

 c) nie mogą odnosić się do jakiejkolwiek 
transakcji po pierwszym wprowadzeniu do 
obrotu danego produktu; 
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 d) nie powinny pozwalać na ustalanie cen, 
w tym jeśli ceny są ustalane jako 
wskazówka lub zalecenie; 

 e) nie mogą uniemoŜliwiać dostępu do 
znacznej ilości danego produktu, która 
normalnie byłaby dostępna; 

 f) nie powinny uniemoŜliwiać podmiotom 
gospodarczym rozpoczęcia produkcji 
danego produktu. 

 3. Zasady, o których mowa w ust. 1, są 
podawane do wiadomości podmiotom 
gospodarczym poprzez opublikowanie ich 
pełnej treści w urzędowej publikacji 
danego państwa członkowskiego. 

 4. Informacje dotyczące decyzji i środków 
podjętych przez państwa członkowskie 
zgodnie z przepisami niniejszego artykułu 
w roku N są przekazywane Komisji przed 
dniem 1 marca roku N+1. 

 5. Komisja moŜe zwrócić się do państwa 
członkowskiego o cofnięcie decyzji, jeŜeli 
stwierdzi, Ŝe decyzja ta uniemoŜliwia 
konkurencję w znacznej części rynku 
wewnętrznego, narusza swobodny 
przepływ towarów lub jest sprzeczna z 
celami art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W poprawce tej ujęto stanowisko zajęte przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku (2010) 
738 dotyczącego rozporządzenia w sprawie norm handlowych. 
 

Poprawka  322 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 110 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Przepisy, o rozszerzenie których na inne 
podmioty gospodarcze moŜna występować, 

4. Przepisy, o rozszerzenie których na inne 
podmioty gospodarcze moŜna występować, 
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jak określono w ust. 1, dotyczą jednego 
z następujących celów: 

jak określono w ust. 1, dotyczą jednego 
z rodzajów działalności odpowiadających 
celom określonym w art. 106 lit. c) lub w 
art. 108 ust. 1 lit. c). 

a) sprawozdawczości 
produkcyjnej i rynkowej; 

 

b) surowszych przepisów w zakresie 
produkcji niŜ ustanowione przepisy Unii 
lub krajowe; 

 

c) sporządzenia znormalizowanych umów 
zgodnych z przepisami Unii; 

 

d) przepisów dotyczących wprowadzania 
do obrotu; 

 

e) przepisów dotyczących ochrony 
środowiska; 

 

f) środków 
promowania i wykorzystywania potencjału 
produktów; 

 

g) środków ochrony rolnictwa 
ekologicznego, jak równieŜ nazw 
pochodzenia, znaków jakości i oznaczeń 
geograficznych; 

 

h) badań w celu dodania wartości do 
produktów, w szczególności poprzez nowe 
zastosowania, które nie stanowią 
zagroŜenia dla zdrowia publicznego; 

 

i) badań mających na celu poprawę 
jakości produktów, 

 

j) badań, w szczególności nad metodami 
uprawy pozwalającymi na zmniejszenie 
stosowania środków ochrony roślin lub 
środków ochrony zdrowia zwierząt 
i zagwarantowanie zachowania stanu 
gleby oraz środowiska; 

 

k) określenia minimalnej jakości i 
określenia minimalnych norm w zakresie 
pakowania i prezentacji; 

 

l) stosowania kwalifikowanego materiału 
siewnego i monitorowania jakości 
produktu. 

 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

PoniewaŜ rozszerzenie przepisów jest dopuszczalne w odniesieniu do organizacji 
producentów, ich zrzeszeń i organizacji międzybranŜowych, naleŜałoby zapewnić moŜliwość 
wyraźniejszego rozgraniczenia ich zadań. Państwa członkowskie powinny mieć moŜliwość 
wdroŜenia i wyboru systemu rozszerzenia przepisów dostosowanego do ich realiów, aby 
uniknąć dublowania przepisów, niejasności i podwaŜenia równowagi osiągniętej w ramach 
kaŜdego łańcucha. 
 

Poprawka  323 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 110 – ustęp 4a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. W przypadku istnienia organizacji 
międzybranŜowej uznanej w odniesieniu 
do jednego lub kilku produktów, państwa 
członkowskie określają, jakie decyzje i 
praktyki organizacji producentów 
wchodzące w zakres zadań wykonywanych 
przez tę organizację międzybranŜową nie 
mogą być przedmiotem rozszerzenia 
przepisów. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

PoniewaŜ rozszerzenie przepisów jest dopuszczalne w odniesieniu do organizacji 
producentów, ich zrzeszeń i organizacji międzybranŜowych, naleŜałoby zapewnić moŜliwość 
wyraźniejszego rozgraniczenia ich zadań. Państwa członkowskie powinny mieć moŜliwość 
wdroŜenia i wyboru systemu rozszerzenia przepisów dostosowanego do ich realiów, aby 
uniknąć dublowania przepisów, niejasności i podwaŜenia równowagi osiągniętej w ramach 
kaŜdego łańcucha. 
 

Poprawka  324 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 110 – ustęp 4b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b. Rozszerzenie przepisów, o którym 
mowa w ust. 1, musi być podane do 
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wiadomości podmiotom gospodarczym 
poprzez opublikowanie jego pełnej treści 
w urzędowych publikacjach danego 
państwa członkowskiego. 

Or. fr 

 

Poprawka  325 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 110 – ustęp 4c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4c. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję raz w roku i nie później niŜ do 
dnia 31 marca o kaŜdej decyzji podjętej na 
podstawie niniejszego artykułu.  

Or. fr 

 

Poprawka  326 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 111 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranŜowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leŜy w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
państwo członkowskie, które uznało daną 
organizację, moŜe zdecydować, Ŝe osoby 
lub grupy, które nie są członkami tej 
organizacji, ale uzyskują korzyści z 
przedmiotowej działalności, wpłacają 
organizacji całość lub część składek 
płaconych przez jej członków, w zakresie 

W przypadkach, gdy przepisy uznanej 
organizacji producentów, uznanego 
zrzeszenia organizacji producentów lub 
uznanej organizacji międzybranŜowej 
zostają rozszerzone na podstawie art. 110 i 
gdy działalność objęta przedmiotowymi 
przepisami leŜy w ogólnym interesie 
gospodarczym osób, których działalność 
dotyczy przedmiotowych produktów, 
wytwarzanych lub wprowadzanych do 
obrotu w państwie członkowskim, które 
uznało daną organizację, państwo to moŜe 
zdecydować, Ŝe osoby lub grupy, które nie 
są członkami tej organizacji, ale uzyskują 
korzyści z przedmiotowej działalności, 
wpłacają organizacji całość lub część 
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w jakim składki takie przeznaczane są na 
pokrycie kosztów ponoszonych 
bezpośrednio w związku z przedmiotową 
działalnością. 

składek płaconych przez jej członków, w 
zakresie w jakim składki takie 
przeznaczane są na pokrycie ogółu 
kosztów niezbędnych do prowadzenia 
przedmiotowej działalności. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Składki osób, które nie są członkami organizacji, powinny mieć zastosowanie takŜe do 
produktów przywoŜonych, które byłyby objęte rozszerzonymi przepisami, np. dotyczącymi 
kampanii promocyjnych. 
 

Poprawka  327 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 112 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106–
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaŜy do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów Ŝywych roślin, wołowiny 
i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj oraz mięsa drobiowego: 

Uwzględniając potrzebę zachęcenia 
organizacji, o których mowa w art. 106–
108, do podejmowania działań na rzecz 
dostosowania podaŜy do wymogów rynku, 
z wyjątkiem działań związanych 
z wycofywaniem z rynku, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 
160 aktów delegowanych dotyczących 
następujących środków w odniesieniu do 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2:  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Środki ułatwiające dostosowanie podaŜy do wymogów rynku mogą okazać się konieczne we 
wszystkich sektorach rolnych. NaleŜy zatem rozszerzyć zakres stosowania tego przepisu. 
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Poprawka  328 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 113 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 113 Artykuł 113 

Zasady wprowadzania do obrotu w celu 
poprawy i stabilizacji funkcjonowania 

wspólnego rynku win 

Zasady wprowadzania do obrotu w celu 
poprawy i stabilizacji funkcjonowania 

rynku wewnętrznego 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zasady wprowadzania do obrotu w celu poprawy i stabilizacji funkcjonowania rynku 
wewnętrznego mogą okazać się konieczne we wszystkich sektorach rolnych. NaleŜy zatem 
rozszerzyć zakres stosowania tego przepisu. 
 

Poprawka  329 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 113 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania wspólnego rynku win, w 
tym winogron, moszczu i win, na bazie 
których są wyprodukowane, produkujące 
państwa członkowskie mogą określić 
zasady wprowadzania do obrotu, których 
celem będzie regulowanie podaŜy, w 
szczególności poprzez wdraŜanie decyzji 
podejmowanych przez organizacje 
międzybranŜowe uznane na mocy art. 108. 

1. W celu poprawy i stabilizacji 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
produkujące państwa członkowskie mogą 
określić zasady wprowadzania do obrotu, 
których celem będzie regulowanie podaŜy, 
w szczególności poprzez wdraŜanie decyzji 
podejmowanych przez organizacje 
międzybranŜowe uznane na mocy art. 108. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zasady wprowadzania do obrotu w celu poprawy i stabilizacji funkcjonowania rynku 
wewnętrznego mogą okazać się konieczne we wszystkich sektorach rolnych. NaleŜy zatem 
rozszerzyć zakres stosowania tego przepisu. 
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Poprawka  330 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 113 – litera d) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) pozwalać na odmowę wydania 
krajowych i unijnych zaświadczeń 
wymaganych do obrotu winami i 
sprzedaŜy win, jeśli takie wprowadzenie do 
obrotu jest zgodne z tymi zasadami. 

d) pozwalać na odmowę wydania 
krajowych i unijnych zaświadczeń 
wymaganych do obrotu produktami 
rolnymi i sprzedaŜy produktów rolnych, 
jeśli takie wprowadzenie do obrotu jest 
zgodne z tymi zasadami. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zasady wprowadzania do obrotu w celu poprawy i stabilizacji funkcjonowania rynku 
wewnętrznego mogą okazać się konieczne we wszystkich sektorach rolnych. NaleŜy zatem 
rozszerzyć zakres stosowania tego przepisu. 
 
 

Poprawka  331 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 113 – ustęp 1a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Zasady, o których mowa w ust. 1, 
muszą być podane do wiadomości 
podmiotom gospodarczym poprzez 
opublikowanie ich pełnej treści w 
urzędowych publikacjach danego państwa 
członkowskiego. 

Or. fr 
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Poprawka  332 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 113 – ustęp 1b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję raz w roku i nie później niŜ do 
dnia 31 marca o kaŜdej decyzji podjętej na 
podstawie niniejszego artykułu.  

Or. fr 

 

Poprawka  333 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Część II – tytuł II – rozdział III – sekcja 3a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 SEKCJA 3a 

 SYSTEMY UMOWNE 

 Artykuł 113a 

 Stosunki umowne 

 1. Nie naruszając art. 104a i 105a 
dotyczących sektora mleka i przetworów 
mlecznych oraz art. 101 dotyczącego 
sektora cukru, jeśli państwo członkowskie 
postanowi, Ŝe na jego terytorium kaŜda 
dostawa produktów rolnych, naleŜących 
do sektora wymienionego w art. 1 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, przez 
producenta do przetwórcy lub 
dystrybutora musi być przedmiotem 
pisemnej umowy między stronami lub 
postanowi, Ŝe pierwsi nabywcy muszą 
złoŜyć pisemną ofertę zawarcia umowy o 
dostawę produktów rolnych przez 
producentów, taka umowa lub taka oferta 
musi spełniać warunki określone w ust. 2. 

 JeŜeli państwo członkowskie postanowi, Ŝe 
dostawy przedmiotowych produktów przez 
producenta do nabywcy muszą być 
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przedmiotem pisemnej umowy między 
stronami, musi ono równieŜ postanowić o 
tym, który etap lub etapy dostawy są objęte 
taką umową, jeŜeli dostawa 
przedmiotowych produktów jest 
dokonywana z udziałem jednego lub 
większej liczby pośredników. 

 2. Umowa lub oferta umowy: 

 a) jest sporządzana przed dostawą; 

 b) jest sporządzana na piśmie; oraz 

 c) zawiera w szczególności następujące 
elementy: 

 i) cenę do zapłaty za dostawę, która: 

 – jest niezmienna i określona w umowie; 
lub 

 – jest obliczana poprzez połączenie 
róŜnych czynników określonych w 
umowie, które mogą obejmować 
wskaźniki rynku odzwierciedlające zmianę 
warunków na rynku, dostarczoną ilość 
oraz jakość lub skład dostarczonych 
produktów rolnych; 

 ii) ilość i jakość przedmiotowych 
produktów, którą moŜna dostarczyć lub 
która musi zostać dostarczona, wraz z 
terminem takich dostaw; 

 iii) okres obowiązywania umowy, który 
moŜe być ograniczony lub nieograniczony 
z klauzulami o rozwiązaniu umowy; 

 iv) szczegóły dotyczące procedur i 
terminów płatności; 

 v) ustalenia dotyczące odbioru lub 
dostawy produktów rolnych, oraz 

 vi) przepisy mające zastosowanie w 
przypadku zaistnienia siły wyŜszej. 

 3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
umowa lub oferta umowy nie jest 
wymagana, gdy przedmiotowe produkty są 
dostarczane przez producenta do nabywcy 
mającego formę spółdzielni, której 
producent jest członkiem, jeŜeli statut tej 
spółdzielni lub zasady i decyzje w nim 
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zawarte lub z niego wynikające zawierają 
przepisy o podobnych skutkach do 
przepisów określonych w ust. 2 lit. a), b) i 
c). 

 4. Wszystkie elementy umów na dostawę 
produktów rolnych zawieranych przez 
producentów, nabywców, przetwórców lub 
dystrybutorów, w tym elementy określone 
w ust. 2 lit. c), są swobodnie negocjowane 
między stronami. 

 NiezaleŜnie od przepisów akapitu 
pierwszego: 

 i) jeśli państwo członkowskie postanowi 
wprowadzić obowiązek zawierania 
pisemnej umowy na dostawę produktów 
rolnych zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu, moŜe ono określić minimalny 
okres obowiązywania, który ma 
zastosowanie wyłącznie do umów 
pisemnych między producentem i 
pierwszym nabywcą produktów rolnych. 
Taki minimalny okres obowiązywania 
umowy wynosi co najmniej sześć miesięcy 
i nie moŜe on zakłócać właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego; lub 

 ii) jeŜeli państwo członkowskie postanowi, 
Ŝe pierwszy nabywca produktów rolnych 
musi złoŜyć pisemną ofertę umowy 
producentowi zgodnie z ust. 1, moŜe 
postanowić, Ŝe oferta musi obejmować 
minimalny okres obowiązywania umowy 
określony w tym celu przez prawo 
krajowe. Taki minimalny czas 
obowiązywania wynosi co najmniej sześć 
miesięcy i nie zakłóca właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

 Przepisy akapitu drugiego nie naruszają 
prawa producenta do sprzeciwienia się 
stosowaniu takiego minimalnego czasu 
obowiązywania, pod warunkiem iŜ 
producent złoŜy taki sprzeciw na piśmie. 
W takim przypadku strony mają swobodę 
negocjacji wszystkich elementów umowy, 
w tym elementów wymienionych w ust. 2 
lit. c). 
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 5. Państwa członkowskie korzystające z 
moŜliwości, o których mowa w niniejszym 
artykule, powiadamiają Komisję o 
sposobie ich stosowania. 

 6. Komisja moŜe przyjąć akty wykonawcze 
określające środki niezbędne do 
jednolitego stosowania ust. 2 lit. a) i b) 
oraz ust. 3 niniejszego artykułu oraz 
środków dotyczących powiadomień 
wysyłanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z niniejszym artykułem.  

 Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przyjęcie rozporządzenia nr 261/2012 w sprawie stosunków umownych w sektorze mleka i 
przetworów mlecznych zostało szeroko przyjęte z zadowoleniem, jako przejaw postępu w 
dziedzinie stosunków w ramach łańcucha dostaw Ŝywności. NaleŜy umoŜliwić wszystkim 
sektorom skorzystanie z dobrowolnego systemu umownego. 
 

Poprawka  334 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 113 b(nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 113b 

 Negocjacje umowne 

 1. Organizacja producentów w jednym z 
sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, uznana 
zgodnie z art. 106, moŜe, w imieniu 
naleŜących do niej producentów, 
negocjować w zakresie całej ich wspólnej 
produkcji lub jej części, umowy na 
dostawę produktów rolnych od 
producenta do przetwórcy, pośrednika lub 
dystrybutora.  

 2. Negocjacje mogą być prowadzone przez 
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organizację producentów: 

 a) bez względu na to, czy ma miejsce 
przeniesienie prawa własności do 
przedmiotowych produktów przez 
producentów na organizację 
producentów; 

 b) bez względu na to, czy negocjowana 
cena jest taka sama w odniesieniu do 
wspólnej produkcji niektórych lub 
wszystkich producentów naleŜących do 
organizacji; 

 c) pod warunkiem Ŝe naleŜący do niej 
rolnicy nie są członkami jakiejkolwiek 
innej organizacji producentów, która 
równieŜ negocjuje takie umowy w ich 
imieniu; państwa członkowskie mogą 
jednak odstąpić od tego warunku w 
naleŜycie uzasadnionych przypadkach, 
gdy producenci posiadają dwie róŜne 
jednostki produkcyjne znajdujące się na 
róŜnych obszarach geograficznych; 

 d) pod warunkiem Ŝe przedmiotowe 
produkty nie podlegają obowiązkowi 
dostaw wynikającemu z członkostwa 
rolnika w spółdzielni zgodnie z 
warunkami określonymi w statucie 
spółdzielni lub przepisach i decyzjach w 
nim zawartych lub z niego wynikających; 
oraz 

 e) pod warunkiem Ŝe organizacja 
producentów powiadomi właściwe organy 
państwa członkowskiego lub państw 
członkowskich, w których działa, o ilości 
produktów rolnych objętej takimi 
negocjacjami. 

 3. Na uŜytek niniejszego artykułu 
odniesienia do organizacji producentów 
obejmują równieŜ zrzeszenia takich 
organizacji producentów.  

 4. W odniesieniu do negocjacji 
obejmujących więcej niŜ jedno państwo 
członkowskie decyzję, o której mowa w 
akapicie pierwszym, podejmuje Komisja w 
drodze aktu wykonawczego przyjętego bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3. W 
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pozostałych przypadkach przedmiotową 
decyzję podejmuje krajowy organ ds. 
konkurencji państwa członkowskiego, 
którego dotyczą negocjacje.  

 Decyzje, o których mowa w niniejszym 
ustępie, nie wchodzą w Ŝycie wcześniej niŜ 
w dniu poinformowania o nich 
zainteresowanych podmiotów. 

 5. Państwa członkowskie, w których 
odbywają się negocjacje zgodnie z 
niniejszym artykułem, powiadamiają 
Komisję o zastosowaniu ust. 2 lit. f) i ust. 
5. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przyjęcie rozporządzenia nr 261/2012 w sprawie stosunków umownych w sektorze mleka i 
przetworów mlecznych zostało szeroko przyjęte z zadowoleniem, jako przejaw postępu w 
dziedzinie stosunków w ramach łańcucha dostaw Ŝywności. NaleŜy umoŜliwić wszystkim 
sektorom skorzystanie z dobrowolnego systemu umownego. 
 

Poprawka  335 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 114 – litera –a) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 –a) szczególnych przepisów mających 
zastosowanie w jednym lub kilku 
sektorach wymienionych w art. 1 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia;  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przepisy szczególne dotyczące określonych sektorów powinny być przyjmowane w drodze 
aktu delegowanego. 
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Poprawka  336 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 114 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) określonych celów, które mogą, muszą 
lub nie mogą być realizowane przez takie 
organizacje i zrzeszenia, w tym odstępstwa 
w ich zakresie określone w art. 106–109,  

a) określonych celów, które mogą, 
muszą lub nie mogą być realizowane przez 
takie organizacje i zrzeszenia i, w 
stosownym przypadku, zostać dodane do 
celów wymienionych w art. 106–109,  

Or. fr 

 
 

Poprawka  337 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 114 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przepisów w zakresie zrzeszania się, 
uznawania, struktury, osobowości 
prawnej, członkostwa, wielkości, 
odpowiedzialności i działalności tych 
organizacji i zrzeszeń, wymogu, o którym 
mowa w art. 106 lit. d) aby uznana 
organizacja producentów, nie zajmowała 
dominującej pozycji na danym rynku, 
chyba Ŝe jest to niezbędne do wykonania 
celów art. 39 Traktatu, skutków 
wynikających z uznania, wycofania 
uznania i łączenia się; 

b) przepisów w zakresie zrzeszania się 
organizacji innych niŜ organizacje 
producentów, szczególnych warunków 
mających zastosowanie do przepisów w 
zakresie zrzeszania się organizacji 
producentów w niektórych sektorach, 
struktury, osobowości prawnej, 
członkostwa, wielkości, odpowiedzialności 
i działalności tych organizacji i zrzeszeń, 
warunków uznawania, skutków 
wynikających z uznania, wycofania 
uznania i łączenia się;  

Or. fr 
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Poprawka  338 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 114 – litera ca) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) przepisów dotyczących tworzenia i 
warunków udzielania pomocy 
administracyjnej przez odpowiednie 
właściwe organy w przypadku współpracy 
transnarodowej;  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o uwzględnienie art. 1 ust. 3 rozporządzenia nr 261/2012 w sprawie stosunków 
umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych. 
 

Poprawka  339 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 114 – litera d) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) outsourcingu działań i udzielania 
pomocy technicznej przez organizacje lub 
zrzeszenia; 

d) warunków outsourcingu działań i 
udzielania pomocy technicznej przez 
organizacje lub zrzeszenia; 

Or. fr 

 

Poprawka  340 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 114 – litera f) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) rozszerzenia niektórych przepisów 
dotyczących organizacji określonych w art. 
110 na producentów niebędących 
członkami i obowiązku płatności składek 
przez producentów niebędących 

f) rozszerzenia niektórych przepisów 
dotyczących organizacji określonych w art. 
110 na producentów niebędących 
członkami i obowiązku płatności składek 
przez producentów niebędących 
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członkami, o którym mowa w art. 111, w 
tym wykaz surowszych przepisów w 
zakresie produkcji, które mogą zostać 
rozszerzone na podstawie art. 110 ust. 4 
akapit pierwszy lit. b), dalszych wymogów 
w odniesieniu do reprezentatywności, 
odnośnych obszarów gospodarczych, 
obejmujących kontrolę przez Komisję ich 
określenia, minimalnych okresów, przez 
jakie przepisy muszą obowiązywać przed 
ich rozszerzeniem; osób lub organizacji, 
których dotyczą przepisy lub obowiązek 
płacenia składek, i okoliczności, w jakich 
Komisja Ŝądać odmowy lub wycofania 
rozszerzenia przepisów lub 
obowiązkowych składek. 

członkami, o którym mowa w art. 111, 
dalszych wymogów w odniesieniu do 
reprezentatywności, odnośnych obszarów 
gospodarczych, obejmujących kontrolę 
przez Komisję ich określenia, minimalnych 
okresów, przez jakie przepisy muszą 
obowiązywać przed ich rozszerzeniem; 
osób lub organizacji, których dotyczą 
przepisy lub obowiązek płacenia składek, i 
okoliczności, w jakich Komisja moŜe 
Ŝądać, na czas określony, odmowy lub 
wycofania rozszerzenia przepisów lub 
obowiązkowych składek. 

Or. fr 

 
 

Poprawka  341 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 114 – litera fa) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) szczegółowych warunków wdraŜania 
systemów umownych w sektorach 
określonych w art. 113a ust. 1. 

Or. fr 

 

Poprawka  342 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 115 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować niezbędne 
środki dotyczące niniejszego rozdziału, w 
szczególności w zakresie procedur i 

Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować niezbędne 
środki dotyczące niniejszego rozdziału, w 
szczególności środki dotyczące: 
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warunków technicznych związanych z 
wdraŜaniem środków, o których mowa w 
art. 110 i 112. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2. 

 a) wdraŜania warunków uznawania 
organizacji producentów i organizacji 
międzybranŜowych, określonych w 
art. 106b i 108a; 

 b) powiadomień wysyłanych Komisji przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 106b 
ust. 4 lit. d), art. 108a ust. 3 lit. e), art. 
105a ust. 8 i art. 105b ust. 7;  

 c) procedur dotyczących pomocy 
administracyjnej w przypadku współpracy 
transnarodowej;  

 d) przepisów w zakresie procedur i 
warunków technicznych związanych z 
wdraŜaniem środków, o których mowa w 
art. 110 i 112. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o uwzględnienie art. 1 ust. 3 rozporządzenia nr 261/2012 w sprawie stosunków 
umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych rozszerzony na ogół sektorów. 
 

Poprawka  343 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 116 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) uznawania organizacji, które prowadzą 
działalność na terytoriach kilku państw 
członkowskich, na podstawie przepisów 
przyjętych na mocy art. 114 lit. c); 

a) uznawania, odmowy lub wycofania 
uznania organizacji, które prowadzą 
działalność na terytoriach kilku państw 
członkowskich, na podstawie przepisów 
przyjętych na mocy art. 114 lit. c); 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Komisja powinna mieć moŜliwość wywierania bezpośredniego wpływu na cały proces 
uznawania organizacji działających na terytoriach kilku państw członkowskich. 
 

Poprawka  344 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 116 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) odmowy lub wycofania uznania 
organizacji międzybranŜowych, wycofania 
rozszerzenia przepisów lub 
obowiązkowych składek, zatwierdzenia 
lub decyzji dotyczących zmian 
dotyczących obszarów gospodarczych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
na podstawie przepisów przyjętych na 
mocy art. 114 lit. f). 

b) rozszerzenia przepisów lub 
obowiązkowych składek organizacji, o 
których mowa w lit. a), i wycofania 
takiego rozszerzenia lub składek. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Komisja nie powinna przejmować uprawnień państw członkowskich dotyczących procesu 
uznawania organizacji i rozszerzania przepisów lub obowiązkowych składek, które ich 
dotyczą, w przypadku gdy organizacje te działają na terytorium jednego państwa 
członkowskiego. 
 

Poprawka  345 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 116 – ustęp 1a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmować decyzje 
odnoszące się do zatwierdzenia lub decyzji 
dotyczących zmian dotyczących obszarów 
gospodarczych zgłoszonych przez państwa 
członkowskie na podstawie przepisów 
przyjętych na mocy art. 114 lit. f). 
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 Te akty wykonawcze przyjmuje się bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przedmiotowe decyzje nie są decyzjami indywidualnymi, poniewaŜ nie odnoszą się 
bezpośrednio do jednej lub kilku osób fizycznych bądź prawnych wymienionych z nazwy lub 
nazwiska, lecz odnoszą się bezpośrednio do państw członkowskich. 
 
 

Poprawka  346 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Część II – tytuł II – rozdział III – sekcja 4a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 SEKCJA 5 

 PRZEJRZYSTOŚĆ I INFORMACJA 
RYNKOWA 

 Artykuł 116a 

 Europejski instrument monitorowania cen 
Ŝywności 

 1. W celu informowania podmiotów 
gospodarczych i wszystkich organów 
władzy publicznej na temat procesu 
kształtowania cen w całym łańcuchu 
dostaw Ŝywności oraz łatwiejszego 
rozpoznawania i zgłaszania zmian 
rynkowych Komisja regularnie składa 
Radzie i Parlamentowi sprawozdanie z 
działań i wyników badań w ramach 
europejskiego instrumentu 
monitorowania cen Ŝywności oraz 
dopilnowuje, aby wyniki te były podawane 
do publicznej wiadomości. 

 2. Dla celów stosowania ust. 1 oraz w 
związku z działalnością krajowych 
instytutów statystycznych i krajowych 
centrów monitorowania cen w ramach 
instrumentu zbiera się przede wszystkim 
dane statystyczne i informacje niezbędne 
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do opracowywania analiz i badań z 
zakresu: 

 a) produkcji i zaopatrzenia; 

 b) mechanizmów kształtowania cen i – w 
miarę moŜliwości – marŜ w całym 
łańcuchu dostaw Ŝywności w Unii i 
państwach członkowskich; 

 c) tendencji zmian cen i – w miarę 
moŜliwości – marŜ na wszystkich 
poziomach łańcucha dostaw Ŝywności w 
Unii i państwach członkowskich oraz we 
wszystkich sektorach rolnych i rolno-
spoŜywczych, zwłaszcza w sektorach 
owoców i warzyw, mleka i przetworów 
mlecznych oraz mięsa; 

 d) prognoz zmian rynkowych w 
perspektywie krótko- i średniookresowej. 

 Dla celów niniejszego ustępu w ramach 
instrumentu przedmiotem badań są w 
szczególności: wywóz i przywóz, ceny 
skupu od producentów, ceny płacone 
przez konsumentów, marŜe oraz koszty 
produkcji, przetwórstwa i dystrybucji na 
wszystkich etapach łańcucha dostaw 
Ŝywności w Unii i państwach 
członkowskich. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Z zadowoleniem naleŜy przyjąć prace podjęte przez Komisję w celu utworzenia w ramach 
Eurostatu europejskiego instrumentu monitorowania cen Ŝywności. Wypada jednak, aby 
wyniki prac były przedmiotem regularnych sprawozdań dla Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Wypada równieŜ, aby w ramach narzędzia poświęcano uwagę moŜliwie najróŜniejszym 
elementom gospodarki w celu udostępniania władzom publicznym i podmiotom gospodarczym 
jak najdokładniejszych, najbardziej przejrzystych i najpełniejszych informacji o sytuacji w 
poszczególnych branŜach i łańcuchu dostaw Ŝywności. 
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Poprawka  347 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 117 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Pozwolenia obowiązują w przypadku 
następujących produktów: zbóŜ, ryŜu, 
cukru, lnu, konopi, nasion, Ŝywych roślin, 
oliwy z oliwek, owoców i warzyw, 
przetworzonych owoców i warzyw, 
bananów, wołowiny i cielęciny, 
wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego, 
mięsa drobiowego, jaj, mleka i przetworów 
mlecznych, wina, alkoholu etylowego 
rolniczego. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o uwzględnienie wykazu zawartego w art. 233 wniosku dotyczącego rozporządzenia 
(2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do postanowień 
Traktatu z Lizbony. Wykaz produktów kwalifikowalnych musi znajdować się w akcie 
podstawowym. W kontekście zmienności produktów rolnych wczesne monitorowanie 
przywozu i wywozu stanowi warunek dobrej znajomości rynku i przewidywania zakłóceń. 
 

Poprawka  348 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 118 – ustęp 1 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wykazu produktów rolnych objętych 
wymogiem przedstawienia pozwolenia na 
przywóz lub wywóz; 

a) wprowadzania zmian i uzupełnień do 
wykazu produktów rolnych objętych 
wymogiem przedstawienia pozwolenia na 
przywóz lub wywóz; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawka do art. 117. 
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Poprawka  349 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 118 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uwzględniając potrzebę określenia 
podstawowych elementów systemu 
pozwoleń, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia zgodnie z art. 160 aktów 
delegowanych w celu: 

2. Uwzględniając potrzebę 
doprecyzowania przepisów dotyczących 
systemu pozwoleń, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia zgodnie z 
art. 160 aktów delegowanych w celu: 

Or. fr 

Uzasadnienie 

To do prawodawcy, nie zaś Komisji, naleŜy określenie podstawowych elementów systemu 
pozwoleń. 
 

Poprawka  350 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 119 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – konieczne przepisy 
dotyczące niniejszej sekcji, w tym przepisy 
dotyczące: 

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – konieczne przepisy 
dotyczące niniejszego rozdziału, w tym 
przepisy dotyczące: 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Jednostka, której część stanowi przedmiotowy artykuł, to rozdział, nie zaś sekcja. 
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Poprawka  351 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 120 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Akty wykonawcze przyjmuje się bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o doprecyzowanie waŜnej procedury. 
 

Poprawka  352 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 121 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– przyjmuje środki wdraŜania umów 
międzynarodowych zawartych na mocy 
art. 218 Traktatu, kaŜdego innego aktu 
prawnego przyjętego zgodnie z art. 43 
ust. 2 Traktatu lub wspólnej taryfy celnej 
w odniesieniu do obliczania naleŜności 
celnych przywozowych dla produktów 
rolnych. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2. 

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– przyjmuje środki wdraŜania umów 
międzynarodowych zawartych na mocy 
art. 218 Traktatu lub wspólnej taryfy celnej 
w odniesieniu do metody obliczania 
naleŜności celnych przywozowych dla 
produktów rolnych. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Nie moŜe być mowy o pozostawieniu Komisji w drodze przedmiotowego rozporządzenia 
swobody w zakresie zmiany innych aktów przyjętych na mocy art. 43 Traktatu. Przekazane 
uprawnienia, o których mowa, muszą być określone w kaŜdym odnośnym akcie. 
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Poprawka  353 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 122 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na potrzeby stosowania stawki opłat 
celnych wspólnej taryfy celnej w 
odniesieniu do produktów sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz soku i moszczu 
winogronowego cena wejścia danej partii 
towaru jest równa jej wartości celnej, 
obliczonej na podstawie przepisów 
rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 z dnia 
12 października 1992 r. ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny (kodeks 
celny) oraz rozporządzenia (EWG) nr 
2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. 
ustanawiającego przepisy w celu 
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Celny (przepisy wykonawcze do 
kodeksu celnego). 

Nie dotyczy wersji polskiej. 

Or. fr 

 

Poprawka  354 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 122 – ustęp 1a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Cenę wejścia danej partii towaru 
stosownie do przypadku moŜna takŜe 
ustalać z wykorzystaniem standardowej 
wartości w przywozie obliczanej według 
pochodzenia i produktu na podstawie 
średniej waŜonej cen danych produktów 
na reprezentatywnych rynkach 
przywozowych państw członkowskich lub 
– w stosownych przypadkach – innych 
rynkach.  
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Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o częściowe uwzględnienie art. 246 wniosku dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, 
w którym dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do postanowień Traktatu z 
Lizbony. WaŜne wydaje się bowiem wyjaśnienie, choćby pokrótce, czym jest standardowa 
wartość w przywozie. 
 

Poprawka  355 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 122 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do celów stosowania art. 248 przepisów 
wykonawczych do kodeksu celnego 
kontrole, które mają być przeprowadzane 
przez organy celne w celu ustalenia, czy 
naleŜy wnieść zabezpieczenie, obejmują 
sprawdzenie wartości celnej w porównaniu 
z wartością jednostkową przedmiotowych 
produktów, o których mowa w art. 30 
ust. 2 lit. c) kodeksu celnego. 

2. Do celów stosowania art. 248 przepisów 
wykonawczych do kodeksu celnego 
kontrole, które mają być przeprowadzane 
przez organy celne w celu ustalenia, czy 
naleŜy wnieść zabezpieczenie, obejmują 
sprawdzenie wartości celnej w porównaniu 
z wartością jednostkową przedmiotowych 
produktów, o których mowa w art. 30 
kodeksu celnego. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

NaleŜy wziąć pod uwagę cały art. 30, aby uwzględnić wszystkie metody odprawy celnej.  
 

Poprawka  356 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 122 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania skuteczności systemu, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
celu określania, Ŝe przeprowadzane przez 
organy celne kontrole, o których mowa w 

3. Uwzględniając potrzebę 
zagwarantowania skuteczności systemu, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
zgodnie z art. 160 aktów delegowanych w 
celu określania, w jakich warunkach 
przeprowadzane przez organy celne 
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niniejszym artykule ust. 2, oprócz lub 
zamiast sprawdzania wartości celnej w 
porównaniu z wartością jednostkową, 
obejmują sprawdzanie wartości celnej w 
porównaniu z inną wartością. 

kontrole, o których mowa w niniejszym 
artykule ust. 2, oprócz lub zamiast 
sprawdzania wartości celnej w porównaniu 
z wartością jednostkową, obejmują 
sprawdzanie wartości celnej w porównaniu 
ze standardową wartością w przywozie. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Konieczne jest zachowanie odniesienia do standardowej wartości w przywozie będącej 
elementem o zasadniczym znaczeniu zarówno dla oszacowywania wartości celnej, jak i dla 
uruchamiania samego mechanizmu ceny wejścia. 
 

Poprawka  357 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 123 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – określić produkty 
sektorów zbóŜ, ryŜu, cukru, owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i 
warzyw, wołowiny i cielęciny, mleka i 
przetworów mlecznych, wieprzowiny, 
mięsa baraniego i koziego, jaj, mięsa 
drobiowego i bananów oraz soku 
winogronowego i moszczu 
winogronowego, do których – przy 
przywozie podlegającym stawce celnej 
określonej we wspólnej taryfie celnej – 
stosuje się dodatkową naleŜność 
przywozową w celu zapobieŜenia lub 
przeciwdziałania niekorzystnemu 
wpływowi na rynek Unii, który moŜe być 
spowodowany tym przywozem, jeŜeli: 

1. Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych – produkty sektorów zbóŜ, 
ryŜu, cukru, owoców i warzyw, 
przetworzonych owoców i warzyw, 
wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów 
mlecznych, wieprzowiny, mięsa baraniego 
i koziego, jaj, mięsa drobiowego i bananów 
oraz soku winogronowego i moszczu 
winogronowego, do których – przy 
przywozie podlegającym stawce celnej 
określonej we wspólnej taryfie celnej – 
stosuje się dodatkową naleŜność 
przywozową w celu zapobieŜenia lub 
przeciwdziałania niekorzystnemu 
wpływowi na rynek Unii, który moŜe być 
spowodowany tym przywozem, jeŜeli: 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o to, aby nakładanie dodatkowych naleŜności przewidzianych w art. 141 
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rozporządzenia nr 1234/2007 odzyskało automatyczny charakter. 
 

Poprawka  358 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 124 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Akty wykonawcze przyjmuje się bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o doprecyzowanie waŜnej procedury. 
 

Poprawka  359 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 125 – ustęp 3 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w odniesieniu do kontyngentów 
taryfowych na przywóz uwzględnia 
naleŜycie wymagania w zakresie 
zaopatrzenia rynku Unii oraz konieczność 
utrzymania równowagi na rynku, lub 

a) w odniesieniu do kontyngentów 
taryfowych na przywóz uwzględnia 
naleŜycie wymagania w zakresie 
zaopatrzenia rynku Unii, zarówno w 
surowe, jak i w gotowe produkty, oraz 
konieczność utrzymania równowagi na 
rynku, lub 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Niektóre kontyngenty taryfowe obejmują surowe i gotowe produkty bez ich rozróŜniania. W 
związku z tym szczególne wymogi zaopatrzenia rynku Unii w gotowe lub surowe produkty nie 
zawsze są dostatecznie spełniane. 
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Poprawka  360 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 127 – ustęp 1 – litera e) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) wykorzystywanie pozwoleń i, w razie 
potrzeby, przepisy szczegółowe dotyczące 
w szczególności warunków składania 
wniosków o pozwolenia na przywóz i 
udzielania zezwoleń w ramach 
kontyngentu taryfowego; 

e) wykorzystywanie pozwoleń i, w razie 
potrzeby, przepisy szczegółowe dotyczące 
w szczególności procedur mających 
zastosowanie do składania wniosków o 
pozwolenia na przywóz i udzielania 
zezwoleń w ramach kontyngentu 
taryfowego; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna ze stanowiskiem zajętym przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. Przepisy wiąŜące się z obowiązkami, 
a zwłaszcza słowo „warunki”, naleŜą do języka na ogół stosowanego w aktach delegowanych. 
Poprawka doprecyzowuje zakres stosowania dzięki ściślejszemu sformułowaniu.  
 

Poprawka  361 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 128 – ustęp 2 – akapit drugi (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Akty wykonawcze przyjmuje się bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o doprecyzowanie waŜnej procedury. 
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Poprawka  362 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 130a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 130a 

 Tradycyjne zapotrzebowanie na cukier do 
rafinacji 

 1. Do końca roku gospodarczego 
2019/2020 tradycyjne zapotrzebowanie na 
cukier do rafinacji ustala się dla Unii na 
2 500 000 ton na rok gospodarczy, 
wyraŜone w cukrze białym. 

 2. Jedyny zakład przetwórstwa buraków 
cukrowych czynny w Portugalii w 2005 r. 
uznaje się za rafinerię przemysłową. 

 3. Pozwolenia na przywóz cukru 
przeznaczonego do rafinacji są wydawane 
jedynie rafineriom przemysłowym, pod 
warunkiem Ŝe ilości, których dotyczy 
pozwolenie, nie przekraczają ilości, które 
moŜna przywieźć w ramach tradycyjnego 
zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1. 
Pozwolenia moŜna przenosić tylko między 
rafineriami przemysłowymi, a ich waŜność 
wygasa z końcem roku gospodarczego, 
którego dotyczą. 

 Niniejszy ustęp stosuje się do pierwszych 
trzech miesięcy kaŜdego roku 
gospodarczego. 

 4. ZwaŜywszy na konieczność 
zagwarantowania, Ŝe przeznaczony do 
rafinacji cukier pochodzący z przywozu 
jest rafinowany na podstawie niniejszej 
sekcji, Komisja moŜe – w drodze aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z 
art. 160 – przyjąć: 

 a) niektóre definicje w zakresie 
funkcjonowania ustaleń dotyczących 
przywozu, o których mowa w ust. 1; 

 b) warunki i wymogi w zakresie 
kwalifikowalności, które podmiot 
gospodarczy musi spełnić, aby złoŜyć 
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wniosek o pozwolenie na przywóz, 
obejmujące wniesienie zabezpieczenia; 

 c) przepisy dotyczące kar 
administracyjnych, które mają być 
stosowane. 

 5. Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2 – przyjąć wszelkie 
niezbędne przepisy dotyczące dowodów i 
dokumentów, które naleŜy dostarczyć w 
związku z wymogami dla podmiotów 
gospodarczych w zakresie przywozu, w 
szczególności dla rafinerii przemysłowych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o uwzględnienie art. 260, 261 i 262 wniosku dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, 
w którym dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do postanowień Traktatu z 
Lizbony. W związku z przedłuŜeniem systemu kwot cukrowych naleŜy przywrócić na 
jednakowy okres istniejące przepisy dotyczące przywozu cukru, przede wszystkim aby nie 
wyrządzić szkody duŜym rafineriom cukru trzcinowego. Kontyngent w wysokości 2 489 735 
ton przewidziany we wniosku dotyczącym rozporządzenia (2010) 799 zwiększa się zatem do 
2 500 000 ton. 
 

Poprawka  363 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 130b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 130b 

 Zawieszenie naleŜności celnych 
przywozowych w sektorze cukru 

 Do końca roku gospodarczego 2019/2020 
Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – zawiesić naleŜności 
celne przywozowe w całości lub części w 
przypadku pewnych ilości następujących 
produktów w celu zagwarantowania 
podaŜy niezbędnej do wyrobu produktów, 
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o których mowa w art. 101m ust. 2: 

 a) cukru objętego kodem CN 1701; 

 b) izoglukozy objętej kodami CN 1702 30 
10, 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o uwzględnienie art. 248 wniosku dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym 
dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony.  
 

Poprawka  364 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 135 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Środki ustalania refundacji określa 
Rada zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu. 

2. Komisja ustala refundacje w drodze 
aktów wykonawczych przyjmowanych 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 162 ust. 2. 

 Mogą one być ustalane: 

 a) w regularnych odstępach czasu; 

 b) w drodze procedur przetargowych na 
zboŜa, ryŜ, cukier, mleko oraz przetwory 
mleczne. 

 Z wyjątkiem sytuacji, gdy taki wykaz 
został określony w procedurze 
przetargowej, Komisja ustala wykaz 
produktów, w odniesieniu do których 
przyznawana jest refundacja wywozowa, a 
wysokość refundacji wywozowej Komisja 
ustala przynajmniej raz na trzy miesiące. 
Kwota refundacji moŜe jednak 
utrzymywać się na tym samym poziomie 
przez okres dłuŜszy niŜ trzy miesiące i 
moŜe, w razie konieczności, zostać 
skorygowana przez Komisję, bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3, na 
wniosek państwa członkowskiego lub z 
własnej inicjatywy Komisji równieŜ w 
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trakcie takiego trzymiesięcznego okresu. 

 2a. Przy ustalaniu refundacji na dany 
produkt uwzględnia się co najmniej jeden 
z następujących aspektów: 

 a) sytuację bieŜącą i prognozy na 
przyszłość w odniesieniu do: 

 (i) cen i dostępności tego produktu na 
rynku Unii, 

 (ii) cen tego produktu na rynku 
światowym; 

 b) cele wspólnej organizacji rynków, które 
mają zapewnić równowagę i naturalny 
rozwój cen i handlu na tych rynkach; 

 c) potrzebę unikania zakłóceń mogących 
powodować przedłuŜającą się 
nierównowagę między podaŜą i popytem 
na rynku Unii; 

 d) ekonomiczne aspekty proponowanego 
wywozu; 

 e) limity wynikające z umów zawartych 
zgodnie z art. 218 Traktatu; 

 f) konieczność wprowadzenia równowagi 
między stosowaniem podstawowych 
produktów unijnych w wytwarzaniu 
towarów przetworzonych przeznaczonych 
na wywóz do państw trzecich a 
stosowaniem produktów pochodzących z 
państw trzecich sprowadzonych w ramach 
procedury uszlachetniania; 

 g) najbardziej korzystne koszty 
wprowadzenia do obrotu i koszty 
transportu z rynków Unii do portów Unii 
lub innych miejsc wywozu wraz z kosztami 
wysyłki do państw przeznaczenia; 

 h) popyt na rynku Unii; 

 i) w odniesieniu do sektorów wieprzowiny, 
jaj i mięsa drobiowego róŜnicę między 
cenami w Unii a cenami na rynku 
światowym odnośnie do ilości zboŜa 
paszowego potrzebnego do 
wyprodukowania produktów tych 
sektorów w Unii. 
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Or. fr 

(Poprawka 31 w ramach sprawozdania A7-0322/2011). 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna ze stanowiskiem zajętym przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. Artykuł 43 ustęp 3 Traktatu nie ma 
zastosowania. Chodzi o uwzględnienie art. 2 wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady 
(2011) 629 w sprawie ustalania dopłat, refundacji i cen w związku z jednolitą wspólną 
organizacją rynków. 
 

Poprawka  365 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 135a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 135a 

 Środki szczególne dotyczące refundacji 
wywozowych na zboŜa i ryŜ 

 1. Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – ustalić kwotę korygującą 
mającą zastosowanie do refundacji 
wywozowych w odniesieniu do sektorów 
zbóŜ i ryŜu. Komisja przyjmuje 
przedmiotowe akty wykonawcze zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2. W stosownych przypadkach 
Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – zmienić kwoty 
korygujące. 

 Komisja moŜe stosować akapit pierwszy do 
produktów sektorów zbóŜ i ryŜu 
wywoŜonych w formie towarów 
przetworzonych zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1216/2009. 

 2. W okresie pierwszych trzech miesięcy 
roku gospodarczego refundacja 
stosowana w odniesieniu do wywozu 
słodu, przechowywanego na końcu 
poprzedniego roku gospodarczego albo 



 

PR\904214PL.doc 253/316 PE485.843v02-00 

 PL 

wytworzonego z jęczmienia 
przechowywanego w tym okresie, jest 
równa refundacji, jaką zastosowano by w 
odniesieniu do przedmiotowych pozwoleń 
na wywóz dotyczących wywozów 
dokonanych w okresie ostatniego 
miesiąca poprzedniego roku 
gospodarczego. 

 3. Komisja moŜe – w drodze aktów 
wykonawczych – dostosować wysokość 
refundacji za produkty wymienione w 
części I lit. a) i b) w załączniku I, 
ustanowionej zgodnie z art. 136 ust. 2, do 
wszelkich zmian w poziomie ceny 
interwencyjnej. 

 Akapit pierwszy moŜe być stosowany, w 
całości lub częściowo, do produktów 
wymienionych w części I lit. c) i d) w 
załączniku I, jak równieŜ do produktów 
określonych w części I załącznika I i 
wywoŜonych w postaci towarów 
przetworzonych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1216/2009. W 
takim przypadku Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – koryguje 
dostosowanie określone w akapicie 
pierwszym przez zastosowanie 
współczynnika wyraŜającego stosunek 
między ilością produktu podstawowego a 
jego ilością zawartą w produkcie 
przetworzonym, wywiezionym lub 
wykorzystanym w produktach 
wywiezionych. 

 Akty wykonawcze, o których mowa w 
akapicie pierwszym i drugim niniejszego 
ustępu, przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2. 

Or. fr 

(Poprawka 32 w ramach sprawozdania A7-0322/2011). 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna ze stanowiskiem zajętym przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
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dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. Artykuł 43 ustęp 3 Traktatu nie ma 
zastosowania. Chodzi o uwzględnienie art. 4 wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady 
(2011) 629 w sprawie ustalania dopłat, refundacji i cen w związku z jednolitą wspólną 
organizacją rynków. 
 

Poprawka  366 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 136a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 136a 

 Przyznawanie refundacji wywozowej 

 W celu uwzględnienia specyfiki 
warunków handlowych i transportowych 
w przypadku jaj wylęgowych i piskląt 
jednodniowych pozwolenia na wywóz 
moŜna wydawać retrospektywnie. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W związku z ograniczeniami charakterystycznymi dla przedmiotowego sektora pozwolenia na 
wywóz objęte refundacjami moŜna wydawać retrospektywnie. Przepis ten naleŜy uwzględnić 
w akcie podstawowym. 
 

Poprawka  367 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 141 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Akty wykonawcze przyjmuje się bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Chodzi o doprecyzowanie waŜnej procedury. 
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Poprawka  368 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 143 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, art. 101–106 Traktatu oraz 
przepisy ustanowione w celu ich 
wykonania, z zastrzeŜeniem przepisów 
art. 144–145 niniejszego rozporządzenia, 
mają zastosowanie do wszystkich 
porozumień, decyzji i praktyk, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 i art. 102 Traktatu, 
jakie odnoszą się do produkcji produktów 
rolnych lub handlu nimi. 

Zgodnie z art. 42 Traktatu art. 101–106 
Traktatu oraz przepisy ustanowione w celu 
ich wykonania mają zastosowanie do 
wszystkich porozumień, decyzji i praktyk, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 i art. 102 
Traktatu, jakie odnoszą się do produkcji 
produktów rolnych lub handlu nimi, 
wyłącznie w zakresie określonym w 
art. 143a–146 niniejszego rozporządzenia.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

W Traktacie przewidziano, Ŝe „postanowienia rozdziału dotyczącego reguł konkurencji 
stosują się do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi jedynie w zakresie ustalonym 
przez Parlament Europejski i Radę”. Tak istotna podstawa prawna wymaga przywołania, a 
artykuł ten, w którym uznaje się szczególny charakter rolnictwa względem prawa konkurencji, 
naleŜy wykorzystać w ramach polityki wywaŜania relacji w łańcuchu dostaw Ŝywności i w 
związku z końcem polityki cen administrowanych. 
 

Poprawka  369 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 143 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania art. 143a–146 Komisja 
publikuje wytyczne i przewodniki dobrych 
praktyk słuŜące objaśnieniu działań 
poszczególnych krajowych organów ds. 
konkurencji oraz podmiotów 
gospodarczych w sektorze rolnym i rolno-
spoŜywczym. 
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Or. fr 

Uzasadnienie 

W trosce o harmonijne funkcjonowanie rynku wewnętrznego konieczne jest, aby prawo 
konkurencji jako jeden z jego podstawowych elementów było stosowane w pełni jednolicie we 
wszystkich państwach członkowskich, co nie ma miejsca obecnie. 
 

Poprawka  370 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 143a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 143a 

 Rynek właściwy 

 1. Definiowanie rynku właściwego jest 
narzędziem mającym na celu 
zidentyfikowanie oraz określenie 
ograniczeń konkurencji między 
przedsiębiorstwami w oparciu o dwie 
kategorie: 

 a) właściwy rynek asortymentowy: dla 
celów niniejszego rozdziału „rynek 
asortymentowy” oznacza rynek składający 
się z wszystkich produktów uwaŜanych za 
zamienne lub za substytuty przez 
konsumenta ze względu na właściwości 
produktów, ich ceny i ich zamierzone 
stosowanie; 

 b) właściwy rynek geograficzny: dla celów 
niniejszego rozdziału „rynek 
geograficzny” oznacza rynek obejmujący 
obszar, na którym dane przedsiębiorstwa 
uczestniczą w podaŜy i popycie na 
produkty, na którym warunki konkurencji 
są wystarczająco jednorodne oraz który 
moŜe zostać odróŜniony od sąsiadujących 
obszarów w szczególności ze względu na 
to, Ŝe warunki konkurencji na tym 
obszarze znacznie się róŜnią. 

 2. Do wyznaczania rynku właściwego 
mają zastosowanie następujące zasady: 
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 a) właściwy rynek asortymentowy w 
odniesieniu do surowych produktów 
rozpatruje się w pierwszej kolejności na 
poziomie gatunku w przypadku produkcji 
roślinnej i zwierzęcej; uwzględnienie 
niŜszego szczebla jest naleŜycie 
uzasadnione; 

 b) właściwy rynek geograficzny rozpatruje 
się w pierwszej kolejności na poziomie 
rynku Unii; uwzględnienie niŜszego 
szczebla jest naleŜycie uzasadnione. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Jeśli chodzi o ust. 1, to opiera się on na ust. 7–8 obwieszczenia Komisji w sprawie definicji 
rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (97/C 372/03). Jeśli chodzi 
natomiast o ust. 2, to naleŜy zaproponować szerokie podejście do elementów definicji rynków 
właściwych, aby nie utrudnić osiągnięcia celu ogłoszonego przez Komisję, jakim jest 
koncentracja podaŜy, przez ścisłe ograniczenie zakresu działalności organizacji producentów. 
 

Poprawka  371 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 143b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 143b 

 Pozycja dominująca  

 1. Dla celów niniejszego rozdziału 
„pozycja dominująca” oznacza 
dysponowanie przez przedsiębiorstwo siłą 
gospodarczą stwarzającą mu moŜność 
stawania na przeszkodzie utrzymaniu 
skutecznej konkurencji na rynku 
właściwym poprzez umoŜliwienie mu 
zachowywania się w sposób w znacznej 
mierze niezaleŜny od swoich 
konkurentów, swoich klientów i wreszcie 
konsumentów. 

 2. Przyjmuje się, Ŝe pozycja dominująca 
nie jest osiągnięta, dopóki udziały w rynku 
posiadane na rynku właściwym przez 
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przedsiębiorstwo lub kilka przedsiębiorstw 
związanych porozumieniem poziomym w 
sektorze rolnym i rolno-spoŜywczym nie 
sięgną poziomu udziałów w rynku 
posiadanych przez największe 
przedsiębiorstwo na danym rynku 
właściwym zajmujące następny szczebel w 
łańcuchu dostaw. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Ustęp 1 pochodzi z orzecznictwa wspólnotowego dotyczącego definicji pojęcia pozycji 
dominującej (wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie Hoffmann-
La Roche z dnia 13 lutego 1979 r.). Jeśli chodzi natomiast o ust. 2, to naleŜy zaproponować 
szerokie podejście do elementów definicji pozycji dominującej, przyjmując w szczególności 
jako naczelną zasadę, Ŝe pojęcia tego nie moŜna rozpatrywać bez jednoczesnego wzięcia pod 
uwagę stopnia koncentracji nabywców oraz Ŝe pozycja dominująca nie moŜe w Ŝadnym 
wypadku zostać osiągnięta, jeŜeli sektory niŜszego szczebla wykazują znacznie większą 
koncentrację. 
 

Poprawka  372 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 144 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wyjątki dotyczące celów WPR oraz 
rolników i ich zrzeszeń 

Wyjątki dotyczące celów WPR oraz 
producentów i ich organizacji lub zrzeszeń 
organizacji 

Or. fr 

 

Poprawka  373 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Artykułu 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje 
się do porozumień, decyzji i praktyk, o 
których mowa w art. 143 niniejszego 

1. Artykułu 101 ust. 1 Traktatu nie stosuje 
się do porozumień, decyzji i uzgodnionych 
praktyk, o których mowa w art. 143 
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rozporządzenia, które są niezbędne do 
osiągnięcia celów określonych w art. 39 
Traktatu. 

niniejszego rozporządzenia, które są 
niezbędne do osiągnięcia celów 
określonych w art. 39 Traktatu. 

Or. fr 

 

Poprawka  374 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W szczególności art. 101 ust. 1 Traktatu 
nie stosuje się do porozumień, decyzji i 
praktyk uzgodnionych przez rolników, 
zrzeszenia rolników, czy teŜ związki takich 
zrzeszeń lub organizacje producentów 
uznane na podstawie art. 106 niniejszego 
rozporządzenia, czy teŜ zrzeszenia 
organizacji producentów uznane na 
podstawie art. 107 niniejszego 
rozporządzenia, które dotyczą produkcji 
lub sprzedaŜy produktów rolnych lub 
korzystania ze wspólnych urządzeń do 
przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych, oraz na 
podstawie których nie istnieje obowiązek 
stosowania jednolitych cen, chyba, Ŝe 
skutkiem tego jest wykluczenie 
konkurencji lub zagroŜona jest realizacja 
celów określonych w art. 39 Traktatu. 

W szczególności za niezbędne do 
osiągnięcia celów art. 39 Traktatu uznaje 
się porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki producentów lub organizacji 
producentów uznanych na podstawie 
art. 106 niniejszego rozporządzenia, czy 
teŜ zrzeszeń organizacji producentów 
uznanych na podstawie art. 107 
niniejszego rozporządzenia, które dotyczą 
produkcji lub sprzedaŜy produktów 
rolnych lub korzystania ze wspólnych 
urządzeń do przechowywania, obróbki lub 
przetwarzania produktów rolnych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Aby w pełni urzeczywistnić cel, jakim jest wdroŜenie ram prawnych konkurencji 
dostosowanych do rolnictwa, konieczne jest wprowadzenie domniemania zgodności 
porozumień poziomych z celami WPR oraz domniemania zgodności z art. 101 Traktatu. 
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Poprawka  375 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki nie wiąŜą się z obowiązkiem 
stosowania jednolitych cen z wyjątkiem 
umów, o których mowa w art. 105a i 113b. 

Or. fr 

 

Poprawka  376 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 144 – ustęp 1 – akapit drugi b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Niniejszy ustęp nie ma zastosowania w 
przypadku wykluczenia konkurencji, 
kiedy to cięŜar dowodu spoczywa na 
stronie lub organie zarzucającym 
naruszenie, zgodnie z art. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1/2003. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W przypadku wykluczenia konkurencji wynikającego z porozumień, decyzji i uzgodnionych 
praktyk wykluczenie to powinno zostać udowodnione przez stronę lub organ zarzucające 
naruszenie.  
 

Poprawka  377 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 144 – ustęp 1a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W szczególności art. 101 ust. 1 
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Traktatu nie stosuje się do: 

 a) porozumień mających na celu 
stabilizację cen producenta i zapewnienie 
rozsądnych cen konsumentom; 

 b) porozumień dotyczących przepisów 
podlegających rozszerzeniu zgodnie z 
art. 110 niniejszego rozporządzenia, co 
obejmuje dostosowanie do produktów 
sezonowych; 

 c) porozumień w sprawie wprowadzenia 
do obrotu; 

 d) porozumień dotyczących jednolitych 
bonifikat lub premii handlowych; 

 e) kodeksów postępowania 
niezawierających klauzuli o zakazie 
konkurencji; 

 f) porozumień badawczych; 

 g) porozumień dotyczących przepisów o 
jakości; 

 h) porozumień mających na celu rozwój 
inicjatyw na rzecz poprawy jakości i 
innowacyjności w dziedzinie Ŝywności. 

Or. fr 

 

Poprawka  378 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 144 – ustęp 1b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Komisja moŜe – w drodze aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z 
art. 160 – doprecyzować lub uzupełnić 
wykaz porozumień, o których mowa w 
ust. 1a niniejszego artykułu. 

Or. fr 
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Poprawka  379 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 144 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Po zasięgnięciu opinii państw 
członkowskich i wysłuchaniu 
zainteresowanych przedsiębiorstw lub 
związków przedsiębiorstw i wszelkich 
innych osób fizycznych lub prawnych, 
które uwaŜa za właściwe, Komisja ma 
wyłączne uprawnienia, z zastrzeŜeniem 
kontroli ze strony Trybunału 
Sprawiedliwości, do określania w drodze 
decyzji podlegającej opublikowaniu – w 
drodze aktów wykonawczych – które 
porozumienia, decyzje i praktyki spełniają 
warunki określone w ust. 1.  

skreślony 

Komisja dokonuje takiego określenia z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
właściwego organu państwa 
członkowskiego, albo na wniosek 
zainteresowanego przedsiębiorstwa lub 
związku przedsiębiorstw. 

 

Or. fr 

 
 

Poprawka  380 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 144 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Publikacja decyzji, o której mowa w 
ust. 2 akapit pierwszy, zawiera nazwy 
zainteresowanych stron i zasadniczą treść 
decyzji. Uwzględnia ona uzasadniony 
interes przedsiębiorstw w zakresie 
ochrony tajemnicy handlowej. 

skreślony 

Or. fr 
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Poprawka  381 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 145 – ustęp 2 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w okresie dwóch miesięcy od uzyskania 
wszystkich wymaganych szczegółowych 
danych Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – nie uznała porozumień, 
decyzji i uzgodnionych praktyk za 
niezgodne z przepisami Unii. 

b) w okresie dwóch miesięcy od uzyskania 
wszystkich wymaganych szczegółowych 
danych Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych bez 
zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3 – nie 
uznała, Ŝe porozumienia wchodzą w zakres 
stosowania ust. 4. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W trosce o ochronę podmiotów pod względem pewności prawa naleŜy ściślej wyznaczyć 
granice swobody uznania Komisji na etapie rozpatrywania porozumień, decyzji i 
uzgodnionych praktyk organizacji międzybranŜowych, zaś w odniesieniu do konkurencji 
swobodę uznania naleŜy ograniczyć do przypadków przewidzianych w ust. 4. 
 

Poprawka  382 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 145 – ustęp 3a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. NiezaleŜnie od przepisów 
przewidzianych w ust. 2 niniejszego 
artykułu w sytuacji kryzysowej 
porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki, o których mowa w ust. 1, 
wchodzą w Ŝycie i są zgłaszane Komisji po 
ich przyjęciu. 

 W okresie 21 dni od zgłoszenia Komisja – 
w drodze aktów wykonawczych przyjętych 
bez zastosowania art. 162 ust. 2 lub 3 – 
uznaje, Ŝe porozumienia wchodzą 
ewentualnie w zakres stosowania ust. 4. 
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Or. fr 

Uzasadnienie 

W razie kryzysu na rynkach termin dwóch miesięcy wymagany do wejścia w Ŝycie 
porozumień, decyzji i uzgodnionych praktyk organizacji międzybranŜowych nie jest realny. W 
tym przypadku naleŜy więc skrócić termin i przewidzieć zapis o wejściu w Ŝycie porozumień 
po ich przyjęciu.  
 

Poprawka  383 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 145 – ustęp 4 – litera d) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) wymagają one ustalenia cen lub 
ustalenia kwot; 

d) wymagają one ustalenia cen;  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Poszczególne środki zarządzania wielkością produkcji, z których korzystać mogą organizacje 
międzybranŜowe, uznaje się niekiedy za kwoty. NaleŜy unikać wszelkich sytuacji 
zagraŜających pewności prawa. 
 
 

Poprawka  384 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 145 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadku umów wieloletnich 
powiadomienie dotyczące pierwszego roku 
obowiązuje w odniesieniu do następnych 
lat umowy. JednakŜe w takim przypadku 
Komisja moŜe w dowolnym momencie 
przyjąć z własnej inicjatywy lub na 
wniosek państwa członkowskiego 
ustalenie o braku zgodności. 

6. W przypadku umów wieloletnich 
powiadomienie dotyczące pierwszego roku 
obowiązuje w odniesieniu do następnych 
lat umowy. 

Or. fr 
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Poprawka  385 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 145 – ustęp 6a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Komisja moŜe przyjąć akty 
wykonawcze określające środki niezbędne 
do zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2. 

Or. fr 

 

Poprawka  386 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 146a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 146a 

 Przepisy szczegółowe dotyczące sektora 
mleka i przetworów mlecznych 

 1. Z zastrzeŜeniem art. 107 ust. 2 Traktatu 
pomoc, której wysokość jest ustalona na 
podstawie ceny lub ilości produktów 
wymienionych w części XVI załącznika I 
do niniejszego rozporządzenia, jest 
zabroniona. 

 Krajowe środki pozwalające na 
wyrównanie cen produktów 
wymienionych w części XVI załącznika I 
do niniejszego rozporządzenia są takŜe 
zabronione. 

 2. Państwa członkowskie mogą do dnia 31 
marca 2014 r. przyznawać rolnikom 
w sektorze mleka pomoc państwa o 
łącznej wysokości nieprzekraczającej 
rocznie 55% pułapu, który określono w 
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art. 69 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009, oprócz wsparcia Unii 
udzielanego na podstawie art. 68 ust. 1 
lit. b) tego rozporządzenia. Całkowita 
kwota wsparcia Unii w ramach działań, o 
których mowa w art. 69 ust. 4 tego 
rozporządzenia, oraz pomocy państwa nie 
moŜe jednak w Ŝadnym wypadku 
przekroczyć pułapu, o którym mowa w 
art. 69 ust. 4 i 5. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawka do art. 163, ust. 1, lit. d). 
 

Poprawka  387 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 154 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Środków, o których mowa w ust. 1, nie 
stosuje się w odniesieniu do produktów 
wymienionych w załączniku I, część 
XXIV, sekcja 2. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stosuje 
się w odniesieniu do wszystkich produktów 
wymienionych w załączniku I. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Aby w czasie kryzysu uruchomić środki bezpieczeństwa dotyczące wszystkich produktów 
objętych wspólną organizacją rynków, naleŜy skreślić ten restrykcyjny zapis. 
 

Poprawka  388 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 155 – ustęp 2 – litera fa) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) mięsa końskiego. 



 

PR\904214PL.doc 267/316 PE485.843v02-00 

 PL 

Or. fr 

 

Poprawka  389 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 155 – ustęp 2 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki określone w ust. 1 lit. b) związane z 
utratą zaufania konsumentów wynikającą z 
istniejących zagroŜeń dla zdrowia 
publicznego lub zdrowia roślin mają 
zastosowanie równieŜ w odniesieniu do 
wszystkich innych produktów rolnych, z 
wyłączeniem produktów wymienionych w 
załączniku I część XXIV sekcja 2. 

Środki określone w ust. 1 lit. b) związane z 
utratą zaufania konsumentów wynikającą z 
istniejących zagroŜeń dla zdrowia 
publicznego lub zdrowia roślin mają 
zastosowanie równieŜ w odniesieniu do 
wszystkich innych produktów rolnych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Aby w czasie kryzysu uruchomić środki bezpieczeństwa dotyczące wszystkich produktów 
objętych wspólną organizacją rynków, naleŜy skreślić ten restrykcyjny zapis. 
 

Poprawka  390 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 156 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje konieczne 
i uzasadnione środki nadzwyczajne w celu 
rozwiązania szczególnych problemów. 
Środki te mogą wprowadzać odstępstwo od 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
tylko w niezbędnym zakresie oraz na 
konieczny okres. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 162 ust. 2. 

1. Komisja – w drodze aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z 
procedurą w trybie pilnym przewidzianą w 
art. 161 – przyjmuje konieczne 
i uzasadnione środki nadzwyczajne w celu 
rozwiązania szczególnych problemów. 
Środki te mogą wprowadzać odstępstwo od 
przepisów niniejszego rozporządzenia, a 
takŜe od przepisów pozostałych 
rozporządzeń dotyczących wspólnej 
polityki rolnej, umoŜliwiające rozwiązanie 
konkretnych napotkanych problemów, 
jednak tylko w niezbędnym zakresie oraz 
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na konieczny okres.  

2. W celu rozwiązywania szczególnych 
problemów w przypadku naleŜycie 
uzasadnionej pilnej potrzeby Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze mające 
natychmiastowe zastosowanie na 
podstawie procedury, o której mowa w art. 
162 ust. 3. 

2. W celu rozwiązywania szczególnych 
problemów w przypadku naleŜycie 
uzasadnionej pilnej potrzeby Komisja 
przyjmuje akty delegowane zgodnie z 
procedurą w trybie pilnym przewidzianą w 
art. 161. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna ze stanowiskiem zajętym przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. Odstępstwa od aktów podstawowych 
o zasięgu ogólnym muszą być przyjmowane na mocy aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
Traktatu. Poza tym w art. 261 rozporządzenia przewiduje się moŜliwość przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z procedurą w trybie pilnym w razie konieczności.  
 

Poprawka  391 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 156a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 156a 

 Środki mające rozwiązać problem 
powaŜnych zakłóceń na rynku 

mleczarskim 

 1. W przypadku powaŜnych zakłóceń na 
rynku mleczarskim Komisja moŜe 
zdecydować o przyznaniu pomocy 
producentom mleka, którzy dobrowolnie 
obniŜą poziom produkcji o przynajmniej 
5% w stosunku do tego samego okresu w 
roku poprzednim na przynajmniej 3 
miesiące, przy czym okres ten podlega 
przedłuŜeniu. 

 Przyznając taką pomoc, Komisja nakłada 
takŜe opłatę na producentów mleka, 
którzy zwiększą produkcję w tym samym 
okresie i w tej samej proporcji. 
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 2. Ilości mleka dostarczanego 
nieodpłatnie organizacjom 
charytatywnym mogą być uwaŜane za 
obniŜenie poziomu produkcji na 
warunkach przewidzianych przez Komisję 
zgodnie z ust. 4. 

 3. W okresie, o którym mowa w ust. 1 
akapit pierwszy, w odniesieniu do 
produktów przedsiębiorstw, które wdroŜą 
ten system w sposób określony w ust. 1 
akapit pierwszy, będzie moŜna w pierwszej 
kolejności skorzystać ze środków 
interwencji na rynku, o których mowa w 
części II, tytuł I, przedsiębranych na 
rynku mleczarskim. 

 4. Z uwagi na konieczność zapewnienia 
skutecznego i odpowiedniego 
funkcjonowania przedmiotowego 
mechanizmu Komisja dysponuje 
uprawnieniami do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 160 w celu 
ustalenia: 

 a) kwot pomocy oraz opłaty, o których 
mowa w ust. 1; 

 b) kryteriów, które naleŜy spełnić, aby 
móc skorzystać z pomocy; 

 c) konkretnych warunków uruchomienia 
przedmiotowego mechanizmu; 

 d) warunków, w których nieodpłatne 
przekazanie mleka organizacjom 
charytatywnym, o których mowa w ust. 2, 
moŜe być uznane za obniŜenie poziomu 
produkcji. 

Or. fr 
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Poprawka  392 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Część V – rozdział I – sekcja 3a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 SEKCJA 3a 

 POROZUMIENIA, DECYZJE I 
UZGODNIONE PRAKTYKI W 

TRAKCIE OKRESÓW 
WYSTĘPOWANIA POWAśNYCH 

ZAKŁÓCEŃ NA RYNKACH 

 Artykuł 156b 

 Zastosowanie art. 101 ust. 1 Traktatu 

 1. W okresach występowania powaŜnych 
zakłóceń na rynkach art. 101 ust. 1 
Traktatu nie ma w Ŝadnym razie 
zastosowania w odniesieniu do 
porozumień, decyzji i uzgodnionych 
praktyk uznanych organizacji 
producentów, ich zrzeszeń i uznanych 
organizacji międzybranŜowych, 
działających w ramach któregokolwiek z 
sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 
lit. a)–w) niniejszego rozporządzenia, o ile 
te porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki słuŜą ustabilizowaniu 
poszkodowanego sektora za pomocą 
środków mających na celu ustalenie cen i 
kontrolę podaŜy. 

 Niniejszy ustęp ma zastosowanie równieŜ 
w odniesieniu do porozumień, decyzji i 
uzgodnionych praktyk ustalonych 
pomiędzy organizacjami. 

 2. Ustęp 1 stosuje się wyłącznie wtedy, gdy 
Komisja przyjęła juŜ jeden ze środków, o 
których mowa w niniejszym rozdziale, lub 
zezwoliła na uruchomienie interwencji 
publicznej lub dopłat do prywatnego 
przechowywania, o których mowa w części 
II tytuł I rozdział I, oraz wtedy, gdy 
zainteresowane państwo lub państwa 
członkowskie uznają porozumienia, 
decyzje i uzgodnione praktyki, o których 
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mowa w ustępie 1, za uzasadnione ze 
względu na zakłócenia na rynku. 

 3. Porozumienia, decyzje i uzgodnione 
praktyki, o których mowa w ustępie 1, nie 
mogą obowiązywać przez okres 
przekraczający 6 miesięcy, o ile Komisja 
nie zezwoliła, na mocy decyzji 
wykonawczej, na wprowadzenie 
dodatkowego okresu 6 miesięcy. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W skrajnych przypadkach, takich jak kryzys sanitarny o duŜym zasięgu lub kryzys na rynku, 
który nie został rozwiązany pomimo zastosowania narzędzi interwencji publicznej lub dopłat 
do prywatnego przechowywania, naleŜy pozwolić podmiotom, przez określony okres i pod 
kontrolą Komisji i państw członkowskich, na ustalenie między nimi cen oraz na ścisłą 
kontrolę produkcji i wprowadzania do obrotu, aby uniknąć bankructwa danego sektora. 
 
 

Poprawka  393 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 157 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do celów stosowania niniejszego 
rozporządzenia, monitorowania, analiz i 
zarządzania rynkiem produktów rolnych, 
zapewnienia przejrzystości rynku, 
prawidłowego funkcjonowania środków 
WPR, kontroli róŜnego szczebla, 
monitorowania, oceny i audytu środków 
WPR, wdraŜania umów 
międzynarodowych obejmującego wymogi 
w zakresie przekazywania informacji w 
ramach przedmiotowych umów, Komisja 
moŜe – zgodnie z procedurą, o której 
mowa w ust. 2 – przyjąć niezbędne środki 
w zakresie przekazywania informacji przez 
podmioty gospodarcze, państwa 
członkowskie lub państwa trzecie. Komisja 
uwzględnia przy tym potrzeby w zakresie 
danych oraz synergie między 

1. Do celów stosowania niniejszego 
rozporządzenia, monitorowania, analiz i 
zarządzania rynkiem produktów rolnych, 
zapewnienia przejrzystości rynku, 
prawidłowego funkcjonowania środków 
WPR, kontroli róŜnego szczebla, 
monitorowania, oceny i audytu środków 
WPR, wdraŜania umów 
międzynarodowych obejmującego wymogi 
w zakresie przekazywania informacji w 
ramach przedmiotowych umów, Komisja 
moŜe – zgodnie z procedurą, o której 
mowa w ust. 2 – przyjąć niezbędne środki 
w zakresie przekazywania informacji przez 
podmioty gospodarcze, państwa 
członkowskie lub państwa trzecie. Komisja 
uwzględnia przy tym potrzeby w zakresie 
danych oraz synergie między 
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potencjalnymi źródłami danych. potencjalnymi źródłami danych oraz 
zapewnia poszanowanie zasady, zgodnie z 
którą dane osobowe nie mogą być w 
późniejszym okresie przetwarzane do 
celów innych niŜ te, dla których zostały 
zgromadzone. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Wyjaśnienia te uzasadnia opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych opublikowana w 
dniu 14 grudnia 2011 r. 
 

Poprawka  394 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 157 – ustęp 1 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Informacje te mogą być przekazywane lub 
udostępniane organizacjom 
międzynarodowym, właściwym organom 
państw trzecich i mogą być upubliczniane, 
z zastrzeŜeniem wymogu ochrony danych 
osobowych oraz uzasadnionego interesu 
przedsiębiorstw w zakresie ochrony 
tajemnicy handlowej, w tym informacji o 
cenach.  

Informacje te mogą być przekazywane lub 
udostępniane organizacjom 
międzynarodowym, właściwym organom 
państw trzecich i mogą być upubliczniane, 
z zastrzeŜeniem wymogu ochrony danych 
osobowych oraz uzasadnionego interesu 
przedsiębiorstw w zakresie ochrony 
tajemnicy handlowej, w tym informacji o 
cenach. W szczególności przekazywanie 
danych osobowych organizacjom 
międzynarodowym lub właściwym 
organom państw trzecich podlega 
przepisom art. 9 rozporządzenia (WE) nr 
45/2001 oraz art. 25 i 26 dyrektywy 
95/46/WE i moŜe nastąpić wyłącznie w 
celu realizacji umów międzynarodowych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Wyjaśnienia te uzasadnia opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych opublikowana w 
dniu 14 grudnia 2011 r. 
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Poprawka  395 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 157 – ustęp 2 – litera da) (nowa)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) w kwestii danych osobowych, 
kategorie przetwarzanych danych, prawa 
dostępu do tych danych, minimalne i 
maksymalne okresy ich przechowywania 
oraz cel ich przetwarzania, zwłaszcza w 
przypadku publikacji tych danych i 
przekazywania ich państwom trzecim. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Wyjaśnienia te uzasadnia opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych opublikowana w 
dniu 14 grudnia 2011 r. 
 

Poprawka  396 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 157a (nowy)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 157a 

 Obowiązkowe deklaracje w sektorze mleka 
i przetworów mlecznych 

 Od dnia 1 kwietnia 2015 r. pierwsi 
skupujący mleko surowe deklarują 
właściwemu organowi krajowemu ilości 
mleka surowego, które im dostarczono 
kaŜdego miesiąca. 

 Do celów niniejszego artykułu i art. 104a, 
„pierwszy skupujący” oznacza 
przedsiębiorstwo lub grupę, które kupują 
mleko od producentów w celu: 

 a) odbioru, konfekcjonowania, 
przechowywania, chłodzenia lub 
przetwarzania, w tym takŜe na podstawie 
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umowy; 

 b) sprzedania go co najmniej jednemu 
przedsiębiorstwu poddającemu mleko lub 
przetwory mleczne obróbce lub 
przetwarzaniu. 

 Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o ilości mleka surowego, o 
którym mowa w akapicie pierwszym. 

 Komisja moŜe przyjmować akty 
wykonawcze określające przepisy 
dotyczące treści, formatu i terminów 
takich deklaracji oraz środków 
dotyczących powiadomień wysyłanych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
niniejszym artykułem. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 162 ust. 2. 

Or. fr 

(Powielenie treści rozporządzenia nr 261/2012 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012), zob. art. 185e). 

Uzasadnienie 

Jest to fragment rozporządzenia nr 261/2012 w sprawie stosunków umownych w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych. 
 

Poprawka  397 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 157b (nowy)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 157b 

 Obowiązkowe deklaracje w sektorze wina 

 1. Producenci winogron przeznaczonych 
do produkcji wina oraz producenci 
moszczu i wina zgłaszają co roku 
właściwym organom krajowym ilości 
wyprodukowane z ostatniego zbioru. 

 2. Państwa członkowskie mogą zaŜądać od 
handlowców zajmujących się sprzedaŜą 
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winogron przeznaczonych do wyrobu 
wina, aby co roku deklarowali ilości 
sprzedane z ostatniego zbioru. 

 3. Producenci moszczu i wina oraz 
handlowcy inni niŜ kupcy detaliczni, co 
roku deklarują właściwym organom 
krajowym posiadane przez siebie zapasy 
moszczu i wina, niezaleŜnie od tego, czy 
pochodzą one z ostatnich zbiorów, czy teŜ 
ze zbiorów z lat wcześniejszych. Moszcz i 
wino przywoŜone z państw trzecich są 
zaznaczane oddzielnie. 

 4. W celu zagwarantowania 
wywiązywania się przez producentów i 
handlowców, o których mowa w ust. 1, 2 i 
3, z ich obowiązków Komisja moŜe, w 
drodze aktów delegowanych 
przyjmowanych zgodnie z art. 160, przyjąć 
przepisy dotyczące: 

 a) treści obowiązkowych deklaracji i 
zwolnień; 

 b) treści deklaracji, o których mowa w lit. 
a), oraz warunków ich składania, jak 
równieŜ zwolnień z obowiązku składania 
deklaracji; 

 c) kar, które mają być stosowane w 
przypadkach, gdy deklaracja nie zostanie 
złoŜona państwu członkowskiemu w 
stosownym czasie. 

 5. Komisja moŜe w drodze aktów 
wykonawczych: 

 a) ustalić warunki związane z wzorami 
formularzy, które mają być uŜywane do 
deklaracji obowiązkowych; 

 b) przyjąć przepisy dotyczące 
współczynników konwersji dla produktów 
innych niŜ wino; 

 c) określić terminy składania deklaracji 
obowiązkowych; 

 d) wprowadzić przepisy dotyczące kontroli 
oraz przekazywania przez państwa 
członkowskie sprawozdań do Komisji. 

 Przedmiotowe akty wykonawcze 
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przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 162 
ust. 2. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Jest to fragment art. 305 wniosku dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym 
dostosowano jednolitą wspólną organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 
Obowiązkowe deklaracje w sektorze wina powinny zostać utrzymane w celu zapewnienia 
niezbędnego monitorowania w ramach tej branŜy. 
 

Poprawka  398 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 158 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) do dnia 30 czerwca 2014 r. i do dnia 31 
grudnia 2018 r. w sprawie rozwoju sytuacji 
na rynku w sektorze mleka i przetworów 
mlecznych oraz w szczególności na temat 
funkcjonowania art. 104–107 i 145 w tym 
sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem 
ewentualnych zachęt dla rolników do 
zawierania umów o wspólnej produkcji, 
wraz z wszelkimi odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. 

b) do dnia 30 czerwca 2014 r. i do dnia 31 
grudnia 2018 r. w sprawie rozwoju sytuacji 
na rynku w sektorze mleka i przetworów 
mlecznych oraz w szczególności na temat 
funkcjonowania art. 104a, 105a i 105b 
oraz 157 a w tym sektorze, oceniające 
zwłaszcza ich wpływ na producentów i 
produkcję mleka w regionach o 
niekorzystnych warunkach 
gospodarowania, w związku z ogólnym 
celem, jakim jest ochrona produkcji w 
tych regionach, oraz podające informacje 
o ewentualnych zachętach dla rolników do 
zawierania umów o wspólnej produkcji, 
wraz z wszelkimi odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Jest to fragment rozporządzenia nr 261/2012 w sprawie stosunków umownych w sektorze 
mleka i przetworów mlecznych. 
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Poprawka  399 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 158 – litera ba) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) najpóźniej 12 miesięcy po wejściu w 
Ŝycie niniejszego rozporządzenia – w 
sprawie moŜliwości wprowadzenia 
szczególnych norm handlowych w 
odniesieniu do mięsa wieprzowego, 
baraniego i koziego; w sprawozdaniu tym 
wyszczególnione są istotne przepisy, jakie 
Komisja proponuje przyjąć w drodze 
aktów delegowanych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W poprawce tej ujęto stanowisko zajęte przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku (2010) 
738 dotyczącego rozporządzenia w sprawie norm handlowych. 
 

Poprawka  400 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 158 – litera bb) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) do dnia 1 stycznia 2018 r. – w sprawie 
rozwoju sytuacji na rynku w sektorze 
cukru, w sprawie odpowiednich procedur 
dotyczących zakończenia aktualnego 
systemu kwotowego oraz w sprawie 
przyszłości sektora po 2020 r., ze 
szczególnym uwzględnieniem 
konieczności utrzymania sprawiedliwego 
systemu umownego oraz systemu 
deklaracji cen cukru, wraz z wszelkimi 
odpowiednimi wnioskami legislacyjnymi. 

Or. fr 
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Poprawka  401 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 158 – litera bc) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bc) 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. fr 

 

Poprawka  402 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 158 – litera bd) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bd) najpóźniej dwa lata po wejściu w Ŝycie 
niniejszego rozporządzenia – w sprawie 
stosowania przepisów dotyczących 
konkurencji w sektorze rolnym i rolno-
spoŜywczym we wszystkich państwach 
członkowskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem stosowania wyłączeń, o 
których mowa w art. 144 i 145, oraz 
ewentualnych rozbieŜności w kwestii 
interpretacji i stosowania przepisów 
dotyczących konkurencji, zarówno 
krajowych, jak i europejskich, wraz z 
wszelkimi odpowiednimi wnioskami 
legislacyjnymi. 

Or. fr 
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Poprawka  403 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 158 – litera be) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 be) najpóźniej rok po wejściu w Ŝycie 
niniejszego rozporządzenia – 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; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W poprawce tej ujęto stanowisko zajęte przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku (2010) 
738 dotyczącego rozporządzenia w sprawie norm handlowych. 
 

Poprawka  404 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 158 – litera bf) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bf) co trzy lata po wejściu w Ŝycie 
niniejszego rozporządzenia – w sprawie 
przepisów przyjętych w celu ochrony nazw 
pochodzenia i oznaczeń geograficznych 
przed niewłaściwym stosowaniem w 
państwach trzecich. 

Or. fr 
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Poprawka  405 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 160 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przekazanie uprawnień Komisji, o 
którym mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, następuje na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w Ŝycie 
niniejszego rozporządzenia. 

2. Przekazanie uprawnień Komisji, o 
którym mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, następuje na okres pięciu 
lat od dnia wejścia w Ŝycie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazanych 
uprawnień najpóźniej dziewięć miesięcy 
przed upłynięciem okresu pięciu lat. 
Przekazanie uprawnień jest 
automatycznie przedłuŜane na takie same 
okresy, chyba Ŝe Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłuŜeniu nie później niŜ trzy miesiące 
przed końcem kaŜdego okresu. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna ze stanowiskiem zajętym przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 
 

Poprawka  406 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rozporządzenie (UE) nr 
[COM(2010)799] traci moc.  

1. Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 
traci moc.  

Or. fr 
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Poprawka  407 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 163 – ustęp 1 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

JednakŜe nadal stosuje się następujące 
przepisy rozporządzenia (UE) nr 
[COM(2010)799]: 

JednakŜe nadal stosuje się następujące 
przepisy rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007:  

Or. fr 

 

Poprawka  408 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 163 – ustęp 1 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w odniesieniu do sektora cukru, część 
II tytuł I art. 248, 260–262 oraz załącznik 
III część II, do końca roku gospodarczego 
2014/2015 obowiązującego dla cukru tj. 
do dnia 30 września 2015 r.; 

skreślona 

Or. fr 

 

Poprawka  409 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 163 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) art. 82–87 odnośnie do obszarów, o 
których mowa w art. 82 ust. 2, które 
jeszcze nie zostały wykarczowane, oraz 
odnośnie do obszarów, o których mowa w 
art. 83 ust. 1, które jeszcze nie zostały 
uwzględnione, do czasu wykarczowania 
ich lub uwzględnienia, 

(i) art. 85a–85d odnośnie do obszarów, o 
których mowa w art. 85a ust. 2, które 
jeszcze nie zostały wykarczowane, oraz 
odnośnie do obszarów, o których mowa w 
art. 85b ust. 1, które jeszcze nie zostały 
uwzględnione, do czasu wykarczowania 
ich lub uwzględnienia, 

Or. fr 
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Poprawka  410 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 163 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) przejściowy system praw do sadzenia 
określony w części II tytuł I rozdział III 
sekcja V podsekcja II do dnia 31 grudnia 
2015 r., lub – w zakresie niezbędnym do 
wdroŜenia wszelkich decyzji podjętych 
przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 89 ust. 5 – do dnia 31 grudnia 2018 r.; 

skreślony 

Or. fr 

 

Poprawka  411 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 163 – ustęp 1 – litera d) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) art. 291 ust. 2 do dnia 31 marca 2014 
r.; 

skreślona 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawka do art. 146a. Niezbędne jest ponowne wprowadzenie art. 291 wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799 do aktu podstawowego na okres trzech pierwszych 
miesięcy stosowania, gdyŜ w art. 181 rozporządzenia nr 1234/2007 nie przewiduje się 
odstępstw. 
 



 

PR\904214PL.doc 283/316 PE485.843v02-00 

 PL 

Poprawka  412 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 163 – ustęp 1 – litera e) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) art. 293 ust. 1 i 2 do końca roku 
gospodarczego 2013/2014 obowiązującego 
dla cukru; 

e) art. 182 ust. 3 oraz ust. 1 i 2 do końca 
roku gospodarczego 2018/2019 
obowiązującego dla cukru; 

Or. fr 

 

Poprawka  413 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 163 – ustęp 1 – litera g) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) Artykuł 326. skreślona 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawka do art. 163a. Artykuł 326 wniosku dotyczącego rozporządzenia (2010) 799 nie 
ma odpowiednika ani w rozporządzeniu nr 1234/2007, ani w niniejszym rozporządzeniu. Aby 
ten przepis był nadal stosowany, naleŜy więc ponownie wprowadzić art. 326 wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799 do aktu podstawowego. 
 

Poprawka  414 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 163 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Odesłania do rozporządzenia (UE) nr 
[COM(2010)799] odczytuje się jako 
odesłania do niniejszego rozporządzenia 
oraz do rozporządzenia (UE) nr […] w 
sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 
zgodnie z tabelą korelacji w załączniku 

2. Odesłania do rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007 odczytuje się jako odesłania do 
niniejszego rozporządzenia oraz do 
rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej 
zgodnie z tabelą korelacji w załączniku 
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VIII do niniejszego rozporządzenia. VIII do niniejszego rozporządzenia. 

Or. fr 

 

Poprawka  415 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 163a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 163a 

 Termin stosowania zasad wprowadzania 
do obrotu 

 Aby zadbać o pewność prawa w kwestii 
stosowania zasad wprowadzania do 
obrotu, Komisja wyznacza, w drodze 
aktów delegowanych przyjmowanych 
zgodnie z art. 160, datę zakończenia 
stosowania w danym sektorze 
następujących przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007: 

 – art. 113a, 113b, 114, 115, 116, 117 ust. 
1–4;  

 – załączników XIa, punkt II, akapit drugi, 
XIa (punkty IV–IX); XII punkt IV ust. 2, 
XIII punkt VI akapit drugi, XIV część A, 
XIV część B punkt I ust. 2 i 3, XIV część 
B punkt III i XIV część C, XV punkty II, 
III, IV i VI. 

 Wspomniany termin odpowiada terminowi 
stosowania właściwych zasad 
wprowadzania do obrotu, które muszą być 
ustalone zgodnie z aktami delegowanymi, 
o których mowa w części II tytuł II 
rozdział I sekcja I niniejszego 
rozporządzenia. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 163 ust. 1 lit. g). 
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Poprawka  416 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 164 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Uwzględniając konieczność zapewnienia 
płynnego przejścia od ustaleń określonych 
w rozporządzeniu (UE) nr 
[COM(2010)799] do przepisów 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie 
z art. 160 Traktatu, aktów delegowanych 
dotyczących środków koniecznych do 
ochrony praw nabytych i uzasadnionych 
oczekiwań przedsiębiorstw. 

Uwzględniając konieczność zapewnienia 
płynnego przejścia od ustaleń określonych 
w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 do 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, 
zgodnie z art. 160 Traktatu, aktów 
delegowanych dotyczących środków 
koniecznych do ochrony praw nabytych i 
uzasadnionych oczekiwań przedsiębiorstw. 

Or. fr 

 

Poprawka  417 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 164 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wszystkie wieloletnie programy wsparcia, 
przyjęte przed dniem 1 stycznia 2014 r. na 
podstawie art. 103, 103i i 105a 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 wciąŜ 
podlegają tym przepisom po wejściu w 
Ŝycie niniejszego rozporządzenia, aŜ do 
ich wygaśnięcia. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Uruchomione programy wieloletnie w sektorze wina, pszczelarskim i oliwy z oliwek powinny 
zostać doprowadzone do końca. 
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Poprawka  418 

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 2019/2020 
obowiązującego dla cukru tj. od dnia 1 

października 2020 r.  

Or. fr 

 

Poprawka  419 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 165 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W odniesieniu do sektora mleka i 
przetworów mlecznych art. 104 i 105 
stosuje się do dnia 30 czerwca 2020 r. 

2. W odniesieniu do sektora mleka i 
przetworów mlecznych art. 104a, 105a i 
105b stosuje się do dnia 30 czerwca 2020 
r., a art. 146a stosuje się do dnia 31 marca 
2014 r. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zob. poprawka do art. 163 i 163a. 
 
 

Poprawka  420 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część V – kategoria produktu (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ex 1207 99 15 

 Nasiona konopi 
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 – do siewu 

Or. fr 

 

Poprawka  421 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część IX 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

Kod CN Opis 
 0702 00 00 Pomidory, świeŜe lub schłodzone 
 0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeŜe lub schłodzone 
 0704 Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuŜ i podobne jadalne warzywa kapustne, świeŜe lub schłodzone 
 0705 Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeŜe lub schłodzone 
 0706 Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeŜe lub 

schłodzone 
 0707 00 Ogórki i korniszony, świeŜe lub schłodzone 
 0708 Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeŜe lub schłodzone 
ex 0709 Pozostałe warzywa, świeŜe lub schłodzone, z wyłączeniem warzyw objętych podpozycjami 0709 60 91, 

0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 i 0709 90 60 
ex 0802 Pozostałe orzechy, świeŜe lub suszone, nawet łuskane lub obrane, z wyjątkiem orzechów areca (lub betel) lub 

cola objętych podpozycją 0802 90 20 
 0803 00 11 Plantany świeŜe  
ex 0803 00 90 Plantany suszone 
 0804 20 10 Figi, świeŜe 
 0804 30 00 Ananasy 
 0804 40 00 Awokado 
 0804 50 00 Guawa, mango i smaczelina 
 0805 Owoce cytrusowe, świeŜe lub suszone 
 0806 10 10 Winogrona stołowe, świeŜe 
 0807 Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeŜe 
 0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeŜe 
 0809 Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeŜe 
 0810 Pozostałe owoce, świeŜe 
 0813 50 31 
 0813 50 39 

Mieszanki wyłącznie orzechów suszonych objętych pozycjami 0801 i 0802 

 0910 20 Szafran 
ex 0910 99 Tymianek, świeŜy lub schłodzony 
ex 1211 90 85 Bazylia, melisa, mięta, origanum vulgare (lebiodka pospolita/dziki majeranek), rozmaryn, szałwia, świeŜe lub 

schłodzone 
 1212 99 30 Chleb świętojański 
 
Tekst poprawiony przez Parlament 
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Kod CN Opis 

 0702 00 00 Pomidory, świeŜe lub schłodzone 
 0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeŜe lub schłodzone 
 0704 Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuŜ i podobne jadalne warzywa kapustne, świeŜe lub schłodzone 
 0705 Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeŜe lub schłodzone 
 0706 Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeŜe lub 

schłodzone 
 0707 00 Ogórki i korniszony, świeŜe lub schłodzone 
 0708 Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeŜe lub schłodzone 
ex 0709 Trufle i pozostałe warzywa, świeŜe lub schłodzone, z wyłączeniem warzyw objętych podpozycjami 

0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 i 0709 90 60 
071320 00 Ciecierzyca (cieciorka)  

07 13 40 00 Soczewica  

07 14 90 Ignam i topinambur 

ex 1214 Brukiew  

09 05 00 00 Wanilia  

0906 Cynamon i kwiat cynamonowca 

09 07 00 00 Goździki  

09 08 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony 

09 09 Nasiona anyŜku, badianu, kopru, kolendry, kminu, kminku, jagody jałowca  

ex 0910 Imbir, kurkuma, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne z wyłączeniem tymianku i szafranu 

ex 0802 Pozostałe orzechy, świeŜe lub suszone, nawet łuskane lub obrane, z wyjątkiem orzechów areca (lub betel) lub 
cola objętych podpozycją 0802 90 20 

 0803 00 11 Plantany świeŜe  
ex 0803 00 90 Plantany suszone 
 0804 20 10 Figi, świeŜe 
 0804 30 00 Ananasy 
 0804 40 00 Awokado 
 0804 50 00 Guawa, mango i smaczelina 
 0805 Owoce cytrusowe, świeŜe lub suszone 
 0806 10 10 Winogrona stołowe, świeŜe 
 0807 Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeŜe 
 0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeŜe 
 0809 Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeŜe 
 0810 Pozostałe owoce, świeŜe 
 0813 50 31 
 0813 50 39 

Mieszanki wyłącznie orzechów suszonych objętych pozycjami 0801 i 0802 

 0910 20 Szafran 
ex 0910 99 Tymianek, świeŜy lub schłodzony 
ex 1211 90 85 Bazylia, melisa, mięta, origanum vulgare (lebiodka pospolita/dziki majeranek), rozmaryn, szałwia, świeŜe lub 

schłodzone 
 1212 99 30 Chleb świętojański 
 

Or. fr 
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Poprawka  422 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część X – kategorie produktów (nowe) 

 
 
Tekst proponowany przez Komisję 
 

Kod CN Opis 
a) ex 0710 Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamroŜone, z wyłączeniem kukurydzy 

cukrowej objętej podpozycją 0710 40 00, oliwek objętych podpozycją 0710 80 10 i owoców z rodzaju 
Capsicum lub z rodzaju Pimenta objętych podpozycją 0710 80 59 

 ex 0711 Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie 
siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego 
spoŜycia, z wyłączeniem oliwek objętych podpozycją 0711 20 owoców z rodzaju Capsicum lub z rodzaju 
Pimenta objętych podpozycją 0711 90 10 i kukurydzy cukrowej objętej podpozycją 0711 90 30 

 ex 0712 Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, z 
wyłączeniem ziemniaków sztucznie suszonych i nienadających się do spoŜycia przez ludzi, objętych 
podpozycją ex 0712 90 05, kukurydzy cukrowej objętej podpozycjami 0712 90 11 i 0712 90 19 oraz oliwek 
objętych podpozycją ex 0712 90 90 

  0804 20 90 Suszone figi 
  0806 20 Winogrona suszone 
 ex 0811 Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamroŜone, nawet zawierające dodatek 

cukru lub innego środka słodzącego, z wyłączeniem bananów mroŜonych objętych podpozycją 
ex 0811 90 95 

Kod CN Opis 
 ex 0812 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w 

wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do 
bezpośredniego spoŜycia, z wyłączeniem bananów zakonserwowanych tymczasowo objętych podpozycją 
ex 0812 90 98 

 ex 0813 Owoce, suszone, inne niŜ te objęte pozycjami 0801 do 0806; mieszanki orzechowe lub owoców suszonych 
naleŜące do niniejszego rozdziału z wyjątkiem mieszanek tylko orzechów objętych pozycjami 0801 i 0802 
oraz podpozycjami 0813 50 31 i 0813 50 39 

  0814 00 00 Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeŜe, zamroŜone, suszone lub 
zakonserwowane tymczasowo w solance, wodzie siarkowej lub innych roztworach konserwujących 

  0904 20 10 Słodka papryka, nierozgniatana ani niemielona 
b) ex 0811 Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamroŜone, nawet zawierające dodatek 

cukru lub innego środka słodzącego 
 ex 1302 20 Substancje pektynowe, pektyniany i pektany 
 ex 2001 Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub 

kwasem octowym, z wyłączeniem: 

– owoców z rodzaju Capsicum innych niŜ słodka papryka lub pieprz angielski objętych podpozycją 
2001 90 20 

– kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata) objętej podpozycją 2001 90 30 

– ignamów, słodkich ziemniaków i podobnych jadalnych części roślin, zawierających 5% masy skrobi lub 
więcej objętych podpozycją 2001 90 40 

– rdzeni palmowych objętych podpozycją 2001 90 60 

– oliwek objętych podpozycją 2001 90 65 

– liści winorośli, kiełków chmielu i podobnych jadalnych części roślin objętych podpozycją ex 
2001 90 97 
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  2002 Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niŜ octem lub kwasem octowym 
  2003 Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niŜ octem lub kwasem octowym 
 ex 2004 Pozostałe warzywa, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niŜ octem lub kwasem octowym, 

zamroŜone, inne niŜ produkty objęte pozycją 2006, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej (Zea mays var. 
saccharata) objętej podpozycją 2004 90 10, oliwek objętych podpozycją ex 2004 90 30 i ziemniaków 
przetworzonych lub zakonserwowanych w postaci mąki, mączki lub płatków objętych podpozycją 
2004 10 91 

 ex 2005 Pozostałe warzywa, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niŜ octem lub kwasem octowym, 
zamroŜone, inne niŜ produkty objęte pozycją 2006, z wyłączeniem oliwek objętych podpozycją 2005 70 00, 
kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata) objętej podpozycją 2005 80 00 i owoców z rodzaju 
Capsicum, innych niŜ słodka papryka i papryka roczna objętych podpozycją 2005 99 10 i ziemniaków 
przetworzonych lub zakonserwowanych w postaci mąki, mączki lub płatków objętych podpozycją 
2005 20 10 

 ex 2006 00 Warzywa, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, 
lukrowane lub kandyzowane), z wyłączeniem bananów zakonserwowanych cukrem objętych pozycjami 
ex 2006 00 38 i ex 2006 00 99 

 ex 2007 DŜemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane przez 
gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, z wyłączeniem: 

– przetworów homogenizowanych z bananów objętych podpozycją ex 2007 10 

– dŜemów, galaretek, marmolad, przecierów i past z bananów objętych podpozycjami ex 2007 99 39, 
ex 2007 99 50 i ex 2007 99 97  

 ex 2008 Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet 
zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone, z wyłączeniem: 

– masła orzechowego objętego podpozycją 2008 11 10 

– rdzeni palmowych objętych podpozycją 2008 91 00 

– kukurydzy objętej podpozycją 2008 99 85 

– ignamów, słodkich ziemniaków i podobnych jadalnych części roślin, zawierających 5% masy skrobi lub 
więcej objętych podpozycją 2008 99 91 

– liści winorośli, kiełków chmielu i podobnych jadalnych części roślin objętych podpozycją ex 
2008 99 99 

– mieszanek bananów inaczej przetworzonych lub zakonserwowanych objętych podpozycjami 
ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 i ex 2008 92 98 

– bananów inaczej przetworzonych lub zakonserwowanych objętych podpozycjami ex 2008 99 49, 
ex 2008 99 67 i ex 2008 99 99 

 ex 2009 Soki owocowe (z wyłączeniem soku winogronowego i moszczu winogronowego objętych podpozycjami 
2009 61 i 2009 69 oraz soku bananowego objętego podpozycją ex 2009 80) i soki warzywne 
niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji 
słodzącej 

 
Tekst poprawiony przez Parlament 
 

Kod CN Opis 
a) ex 0710 Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamroŜone, z wyłączeniem kukurydzy 

cukrowej objętej podpozycją 0710 40 00, oliwek objętych podpozycją 0710 80 10 i owoców z rodzaju 
Capsicum lub z rodzaju Pimenta objętych podpozycją 0710 80 59 

 ex 0711 Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie 
siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego 
spoŜycia, z wyłączeniem oliwek objętych podpozycją 0711 20 owoców z rodzaju Capsicum lub z rodzaju 
Pimenta objętych podpozycją 0711 90 10 i kukurydzy cukrowej objętej podpozycją 0711 90 30 

 ex 0712 Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, z 
wyłączeniem ziemniaków sztucznie suszonych i nienadających się do spoŜycia przez ludzi, objętych 
podpozycją ex 0712 90 05, kukurydzy cukrowej objętej podpozycjami 0712 90 11 i 0712 90 19 oraz oliwek 
objętych podpozycją ex 0712 90 90 

  0804 20 90 Suszone figi 
  0806 20 Winogrona suszone 
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 ex 0811 Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamroŜone, nawet zawierające dodatek 
cukru lub innego środka słodzącego, z wyłączeniem bananów mroŜonych objętych podpozycją 
ex 0811 90 95 

Kod CN Opis 
 ex 0812 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w 

wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do 
bezpośredniego spoŜycia, z wyłączeniem bananów zakonserwowanych tymczasowo objętych podpozycją 
ex 0812 90 98 

 ex 0813 Owoce, suszone, inne niŜ te objęte pozycjami 0801 do 0806; mieszanki orzechowe lub owoców suszonych 
naleŜące do niniejszego rozdziału z wyjątkiem mieszanek tylko orzechów objętych pozycjami 0801 i 0802 
oraz podpozycjami 0813 50 31 i 0813 50 39 

  0814 00 00 Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeŜe, zamroŜone, suszone lub 
zakonserwowane tymczasowo w solance, wodzie siarkowej lub innych roztworach konserwujących 

  0904 20 10 Słodka papryka, nierozgniatana ani niemielona 
b) ex 0811 Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamroŜone, nawet zawierające dodatek 

cukru lub innego środka słodzącego 
 ex 1302 20 Substancje pektynowe, pektyniany i pektany 
 ex 2001 Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub 

kwasem octowym, z wyłączeniem: 

– owoców z rodzaju Capsicum innych niŜ słodka papryka lub pieprz angielski objętych podpozycją 
2001 90 20 

– kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata) objętej podpozycją 2001 90 30 

– ignamów, słodkich ziemniaków i podobnych jadalnych części roślin, zawierających 5% masy skrobi lub 
więcej objętych podpozycją 2001 90 40 

– rdzeni palmowych objętych podpozycją 2001 90 60 

– oliwek objętych podpozycją 2001 90 65 

– liści winorośli, kiełków chmielu i podobnych jadalnych części roślin objętych podpozycją ex 
2001 90 97 

  2002 Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niŜ octem lub kwasem octowym 
  2003 Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niŜ octem lub kwasem octowym 
 ex 2004 Pozostałe warzywa, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niŜ octem lub kwasem octowym, 

zamroŜone, inne niŜ produkty objęte pozycją 2006, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej (Zea mays var. 
saccharata) objętej podpozycją 2004 90 10, oliwek objętych podpozycją ex 2004 90 30 i ziemniaków 
przetworzonych lub zakonserwowanych w postaci mąki, mączki lub płatków objętych podpozycją 
2004 10 91 

 ex 2005 Pozostałe warzywa, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niŜ octem lub kwasem octowym, 
zamroŜone, inne niŜ produkty objęte pozycją 2006, z wyłączeniem oliwek objętych podpozycją 2005 70 00, 
kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata) objętej podpozycją 2005 80 00 i owoców z rodzaju 
Capsicum, innych niŜ słodka papryka i papryka roczna objętych podpozycją 2005 99 10 i ziemniaków 
przetworzonych lub zakonserwowanych w postaci mąki, mączki lub płatków objętych podpozycją 
2005 20 10 

 ex 2006 00 Warzywa, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, 
lukrowane lub kandyzowane), z wyłączeniem bananów zakonserwowanych cukrem objętych pozycjami 
ex 2006 00 38 i ex 2006 00 99 

 ex 2007 DŜemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane przez 
gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, z wyłączeniem: 

– przetworów homogenizowanych z bananów objętych podpozycją ex 2007 10 

– dŜemów, galaretek, marmolad, przecierów i past z bananów objętych podpozycjami ex 2007 99 39, 
ex 2007 99 50 i ex 2007 99 97  

 ex 2008 Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet 
zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone, z wyłączeniem: 

– masła orzechowego objętego podpozycją 2008 11 10 

– rdzeni palmowych objętych podpozycją 2008 91 00 

– kukurydzy objętej podpozycją 2008 99 85 
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– ignamów, słodkich ziemniaków i podobnych jadalnych części roślin, zawierających 5% masy skrobi lub 
więcej objętych podpozycją 2008 99 91 

– liści winorośli, kiełków chmielu i podobnych jadalnych części roślin objętych podpozycją ex 
2008 99 99 

– mieszanek bananów inaczej przetworzonych lub zakonserwowanych objętych podpozycjami 
ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 i ex 2008 92 98 

– bananów inaczej przetworzonych lub zakonserwowanych objętych podpozycjami ex 2008 99 49, 
ex 2008 99 67 i ex 2008 99 99 

 ex 2009 Soki owocowe (z wyłączeniem soku winogronowego i moszczu winogronowego objętych podpozycjami 
2009 61 i 2009 69 oraz soku bananowego objętego podpozycją ex 2009 80) i soki warzywne 
niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji 
słodzącej 

 ex 0910 Tymianek suszony 

 ex 1211 Bazylia, melisa, mięta, origanum vulgare (lebiodka pospolita), rozmaryn, szałwia, suszone,  
nawet krojone, kruszone lub proszkowane 

 ex 0904 Pieprz, owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone, rozgniatane lub mielone, z 
wyłączeniem słodkiej papryki objętej pozycją 0904 20 10 

 ex 220600 Cydr 

 

Or. fr 

 

Poprawka  423 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część XV – litera a) – kod CN 0201 – akapity (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

0201 – Mięso z bydła, świeŜe lub 
schłodzone 

0201 – Mięso z bydła, świeŜe lub 
schłodzone: 

 – 0201 10 00 – Tusze i półtusze 

 – 0201 20 − Pozostałe kawałki mięsa, z 
kośćmi: 

 – 0201 20 20 – Ćwierci kompensowane 

 − 0201 20 30 − Ćwierci przednie 
nierozdzielone lub rozdzielone 

 – 0201 20 50 – Ćwierci tylne 
nierozdzielone lub rozdzielone 

Or. fr 
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Poprawka  424 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – część Ia (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Część Ia: Definicje dotyczące sektora 
cukru 

 1. „Cukry białe” oznaczają cukry bez 
dodatku środków aromatyzujących, 
barwiących ani teŜ innych substancji, 
zawierające w stanie suchym co najmniej 
99,5% masy sacharozy określonej metodą 
polarymetryczną.  

 2. „Cukry surowe” oznaczają cukry bez 
dodatku środków aromatyzujących, 
barwiących ani teŜ innych substancji, 
zawierające w stanie suchym mniej niŜ 
99,5% masy sacharozy określonej metodą 
polarymetryczną.  

 3. „Izoglukoza” oznacza produkt 
otrzymany z glukozy lub jej polimerów, 
zawierający w stanie suchym co najmniej 
10% masy fruktozy. 

 4. „Syrop inulinowy” oznacza bezpośredni 
produkt otrzymany w wyniku hydrolizy 
inuliny lub oligofruktoz, zawierający w 
stanie suchym co najmniej 10% masy 
fruktozy w postaci wolnej lub w postaci 
sacharozy, wyraŜony w ekwiwalencie 
cukru/izoglukozy. W celu uniknięcia 
ograniczeń na rynku produktów o słabych 
właściwościach słodzących, wytwarzanych 
przez przetwórców włókna inulinowego 
poza kwotą syropu inulinowego, ta 
definicja moŜe zostać zmieniona przez 
Komisję. 

  5. „Cukier kwotowy”, „izoglukoza 
kwotowa” i „kwotowy syrop inulinowy” 
oznaczają kaŜdą wielkość produkcji 
cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego 
przypisaną do danego roku gospodarczego 
w ramach kwoty danego przedsiębiorstwa. 

 6. „Cukier przemysłowy” oznacza kaŜdą 
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wielkość produkcji cukru przypisaną do 
danego roku gospodarczego 
przekraczającą ilość cukru, o której mowa 
w pkt 5, przeznaczoną do produkcji 
przemysłowej jednego z produktów, o 
których mowa w art. 101m ust. 2.  

 7. „Izoglukoza przemysłowa” i 
„przemysłowy syrop inulinowy” oznaczają 
kaŜdą wielkość produkcji izoglukozy lub 
syropu inulinowego przypisaną do danego 
roku gospodarczego, przeznaczoną do 
produkcji przemysłowej jednego z 
produktów, o których mowa w art. 101m 
ust. 2.  

 8. „NadwyŜka cukru”, „nadwyŜka 
izoglukozy” i „nadwyŜka syropu 
inulinowego” oznaczają kaŜdą wielkość 
produkcji cukru, izoglukozy lub syropu 
inulinowego przypisaną do danego roku 
gospodarczego, przekraczającą 
odpowiednie ilości, o których mowa w pkt 
5, 6 i 7. 

 9. „Buraki kwotowe” oznaczają buraki 
cukrowe przetwarzane na cukier kwotowy. 

 10. „Umowa na dostawy” oznacza umowę 
na dostawy buraków do produkcji cukru 
zawartą pomiędzy sprzedawcą a 
przedsiębiorstwem. 

 11. „Porozumienie branŜowe” oznacza: 

 a) porozumienie zawarte na szczeblu Unii, 
przed zawarciem jakiejkolwiek umowy na 
dostawy, między grupą krajowych 
organizacji zrzeszających 
przedsiębiorstwa z jednej strony, a grupą 
krajowych organizacji zrzeszających 
sprzedawców z drugiej strony; 

 b) porozumienie zawarte, przed zawarciem 
jakiejkolwiek umowy na dostawy, między 
przedsiębiorstwami lub organizacją 
przedsiębiorstw uznaną przez dane 
państwo członkowskie z jednej strony a 
zrzeszeniem sprzedawców równieŜ 
uznanym przez to państwo członkowskie z 
drugiej strony; 
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 c) w przypadku braku porozumień, o 
których mowa w lit. a) i b) – przepisy 
dotyczące spółek lub przepisy dotyczące 
spółdzielni, w zakresie, w jakim regulują 
dostawę buraków cukrowych przez 
wspólników spółek lub członków 
spółdzielni produkujących cukier; 

 d) w przypadku braku porozumień, 
o których mowa w lit. a) i b) – 
uzgodnienia istniejące przed zawarciem 
jakiejkolwiek umowy na dostawy, pod 
warunkiem, Ŝe sprzedawcy akceptujący te 
uzgodnienia dostarczają co najmniej 60% 
łącznej ilości buraków kupowanych przez 
przedsiębiorstwo do celów produkcji 
cukru w co najmniej jednym zakładzie. 

 12. „Rafineria przemysłowa” oznacza 
zakład produkcyjny:  

 – którego wyłączną działalnością jest 
rafinacja surowego cukru trzcinowego 
pochodzącego z przywozu, lub  

 – który dokonał w roku gospodarczym 
2004/2005 rafinacji surowego cukru 
trzcinowego pochodzącego z przywozu 
w ilości co najmniej 15 000 ton. 

Or. fr 

 

Poprawka  425 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

STANDARDOWA JAKOŚĆ RYśU I 
CUKRU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

7 

STANDARDOWA JAKOŚĆ RYśU I 
CUKRU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

7 I ART. 101G 

Or. fr 
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Poprawka  426 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IIIa (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Parlament 
 

ZAŁĄCZNIK IIIa 
 

 UNIJNA SKALA KLASYFIKACJI TUSZ, O KTÓREJ MOWA W ART. 7 
 
A: Unijna skala klasyfikacji tusz bydła dorosłego 
 
I. Definicje 
 
Stosuje się następujące definicje: 
 
1. „tusza”: oznacza ciało zwierzęcia poddanego ubojowi po wykrwawieniu, wytrzewieniu 

i oskórowaniu; 
 

2. „półtusza”: oznacza produkt otrzymany poprzez podzielenie tuszy, o której mowa 
w pkt 1, symetrycznie przez środek kaŜdego kręgu szyjnego, piersiowego, lędźwiowego 
i krzyŜowego oraz przez środek mostka i spojenia miednicznego. 

 
II. Kategorie 
 
Tusze dzielą się na następujące kategorie: 
 
A: tusze niekastrowanych młodych samców w wieku poniŜej 2 lat; 
B: tusze innych niekastrowanych samców; 
C: tusze kastrowanych samców; 
D: tusze samic, które się cieliły; 
E: tusze innych samic. 
 
III. Klasyfikacja 
 
Tusze klasyfikuje się, oceniając kolejno: 
 
1. Uformowanie, zgodnie z następującymi definicjami: 
 
Klasy uformowania tuszy, w szczególności jej istotne części (udziec, grzbiet, łopatka) 

 
Klasa 

uformowania 
Opis 

S  
wybitne 

Wszystkie profile ekstremalnie wypukłe; wyjątkowo rozwinięte mięśnie 
(typ tuszy o podwójnym umięśnieniu) 

E  
doskonałe 

Wszystkie profile wypukłe do super wypukłych; wyjątkowo rozwinięte 
mięśnie 



 

PR\904214PL.doc 297/316 PE485.843v02-00 

 PL 

U  
bardzo dobre 

Profile zasadniczo wypukłe; bardzo dobrze rozwinięte mięśnie 

R  
dobre 

Kształty proste na całej długości; dobrze rozwinięte mięśnie 

O  
dostateczne 

Profile na ogół proste do zapadniętych; przeciętnie wykształcone 
mięśnie 

P  
słabe 

Wszystkie profile wklęsłe do bardzo wklęsłych; słabo rozwinięte mięśnie 

 
Państwa członkowskie są uprawnione do dokonania dalszego podziału kaŜdej z klas, które 
zostały przedstawione w pkt 1 i 2, na maksymalnie trzy podklasy. 
 
2. Okrywę tłuszczową, zgodnie z następującymi definicjami: 
 
Ilość tłuszczu na tuszy oraz w jamie piersiowej  

 
Klasa pokrycia 

tłuszczem 
Opis 

1  
niska 

Od braku pokrycia do nieznacznej okrywy tłuszczowej 

2  
mała 

Niewielka okrywa tłuszczowa, prawie wszędzie widoczne mięśnie 

3  
średnia 

Poza udźcem i łopatką prawie wszędzie mięśnie pokryte tłuszczem; 
niewielkie złogi tłuszczu w jamie klatki piersiowej 

4 
wysoka 

Mięśnie pokryte tłuszczem, ale na udźcu i łopatce jeszcze częściowo 
widoczne; trochę wyraźnych złogów tłuszczu w jamie klatki piersiowej 

5  
bardzo wysoka 

Cała tusza pokryta tłuszczem; duŜe złogi tłuszczu w jamie klatki 
piersiowej 

 
IV. Prezentacja 
 
Tusze i półtusze prezentowane są w następujący sposób: 
 
1. bez głowy oraz bez racic; głowa jest oddzielona od tuszy w stawie szczytowo-potylicznym, 
a racice oddzielone w stawie nadgarstkowo-śródręcznym lub stępowo-śródstopowym; 
2. bez narządów wewnętrznych jamy klatki piersiowej i jamy brzusznej, z nerkami, 
tłuszczem okołonerkowym i tłuszczem miednicznym lub bez nich; 
3. bez narządów rozrodczych i przylegających mięśni, a w przypadku samic – bez wymienia 
i tłuszczu gruczołu mlecznego. 
 
V. Klasyfikacja i identyfikacja 
 
Rzeźnie zatwierdzone na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady przyjmują środki zapewniające to, by wszystkie tusze i półtusze bydła 
dorosłego poddanego ubojowi w takich rzeźniach, opatrzone znakiem jakości zdrowotnej, 
o którym mowa w art. 5 ust. 2 w związku z sekcją I rozdział III załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, były klasyfikowane 
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i identyfikowane na podstawie skali unijnej. 
 
Przed identyfikacją poprzez znakowanie państwa członkowskie mogą przyznać 
upowaŜnienie do usuwania tłuszczu zewnętrznego z tusz lub półtusz, jeŜeli jest to 
uzasadnione stopniem okrywy tłuszczowej. 
 
B: Unijna skala klasyfikacji tusz wieprzowych 
 
I. Definicja 
 
„Tusza” oznacza ciało świni poddanej ubojowi po wykrwawieniu i wytrzewieniu, całe lub 
podzielone wzdłuŜ linii środkowej. 
 
II. Klasyfikacja 
 
Tusze są dzielone na klasy w zaleŜności od szacowanej zawartości chudego mięsa i 
odpowiednio klasyfikowane: 
 

Klasy Chude mięso jako % wagi tuszy 
S 60 lub więcej (*) 
E 55 lub więcej 
U 50 lub więcej, ale mniej niŜ 55 
R 45 lub więcej, ale mniej niŜ 50 
O 40 lub więcej, ale mniej niŜ 45 
P mniej niŜ 40 
(*) [Dla świń poddawanych ubojowi na terytorium państw członkowskich państwa te 
mogą wprowadzić osobną klasę „60% lub więcej chudego mięsa” oznaczoną literą S]. 
 
III. Prezentacja 
 
Tusze prezentowane są bez języka, szczeciny, racic, narządów płciowych, tłuszczu 
okołonerkowego, nerek oraz przepony. 
 
IV. Zawartość chudego mięsa 
 
1. Zawartość chudego mięsa ocenia się za pomocą metod klasyfikowania zatwierdzonych 
przez Komisję. MoŜna zatwierdzić jedynie statystycznie udowodnione metody szacowania, 
oparte na pomiarach fizycznych co najmniej jednej części anatomicznej tuszy wieprzowej. 
Zatwierdzenie metod klasyfikacji zaleŜy od zgodności z maksymalną tolerancją błędu 
statystycznego przy dokonywaniu oceny. 

 
2. Wartość handlowa tusz nie jest jednak ustalana wyłącznie na podstawie oszacowanej 
zawartości chudego mięsa. 
 
V. Identyfikacja tusz 
 
O ile Komisja nie postanowi inaczej, sklasyfikowane tusze są identyfikowane przez 
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znakowanie na podstawie skali unijnej. 
 
 
C: Unijna skala klasyfikacji tusz baranich 
 
I. Definicja 
 
W odniesieniu do terminów „tusza” i „półtusza” stosuje się definicje zamieszczone w części 
A pkt I. 
 
II. Kategorie 
 
Tusze dzieli się na następujące kategorie: 
 
A: tusze owiec poniŜej dwunastu miesięcy; 
 
B: tusze pozostałych owiec. 
 
III. Klasyfikacja 
 
1. Tusze klasyfikuje się, stosując odpowiednio przepisy części A pkt III. Termin „udziec” w 
części A pkt III ppkt 1 i w wierszach 3 i 4 tabeli zamieszczonej w części A pkt III ppkt 2 
zastępuje się jednak terminem „ćwierćtusza tylna”. 
 
2. W drodze odstępstwa od ppkt 1 w przypadku jagniąt o wadze tuszy poniŜej 13 kg państwa 
członkowskie mogą zostać upowaŜnione przez Komisję za pomocą aktów wykonawczych 
przyjmowanych bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 162 ust. 2 lub 3, do 
zastosowania następujących kryteriów klasyfikacji: 
 
a) masa tuszy; 
b) kolor mięsa; 
c) okrywa tłuszczowa.  
 
IV. Prezentacja 
 
Tusze i półtusze prezentowane są bez głowy (oddzielona w stawie szczytowo-potylicznym), 
racic (oddzielone w stawie nadgarstkowo-śródręcznym lub stępowo-śródstopowym), ogona 
(odcięty pomiędzy szóstym a siódmym kręgiem ogonowym), wymion, organów płciowych, 
wątroby i wnętrzności. Nerki i tłuszcz okołonerkowy zaliczane są do tuszy. 
 
V. Identyfikacja tusz 
 
Sklasyfikowane tusze i półtusze są identyfikowane przez znakowanie na podstawie skali 
unijnej. 
 

Or. fr 



 

PE485.843v02-00 300/316 PR\904214PL.doc 

PL 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest spójna ze stanowiskiem zajętym przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku 
dotyczącego rozporządzenia (2010) 799, w którym dostosowano jednolitą wspólną 
organizację rynków do postanowień Traktatu z Lizbony. 

Kodyfikacja wspólnej organizacji rynków musi odbyć się na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. NaleŜy zatem przejąć całość tekstu istniejącego obecnie załącznika. 
 

Poprawka  427 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IIIb (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Parlament 
 

ZAŁĄCZNIK IIIb 
 

KRAJOWE I REGIONALNE KWOTY NA PRODUKCJĘ CUKRU, IZOGLUKOZY I 
SYROPU INULINOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 101H  

(w tonach) 
 

Państwa członkowskie lub regiony  
(1) 

Cukier  
(2) 

 Izoglukoza  
(3) 

 Syrop 
inulinowy  

(4) 
Belgia 676 235,0 114 580,2 0 
Bułgaria 0 89 198,0  
Czechy 372 459,3   
Dania 372 383,0   
Niemcy 2 898 255,7 56 638,2  
Irlandia 0   
Grecja 158 702,0 0  
Hiszpania 498 480,2 53 810,2  
Francja (kontynentalna) 3 004 811,15  0 
Francuskie departamenty 
zamorskie 

432 220,05   

Włochy 508 379,0 32 492,5  
Łotwa 0   
Litwa 90 252,0   
Węgry 105 420,0 220 265,8  
Holandia 804 888,0 0 0 
Austria 351 027,4   
Polska 1 405 608,1 42 861,4  
Portugalia (kontynentalna) 0 12 500,0  
Autonomiczny Region Azorów 9 953,0   
Rumunia 104 688,8 0  
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Słowenia 0   
Słowacja 112 319,5 68 094,5  
Finlandia 80 999,0 0  
Szwecja 293 186,0   
Wielka Brytania 1 056 474,0 0  

OGÓŁEM 13 336 741,2 690 440,8 0 
 

Or. fr 

 

Poprawka  428 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

ZAŁĄCZNIK IIIc (nowy) 

Tekst proponowany przez Parlament 
 

ZAŁĄCZNIK IIIc 

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA KWOT CUKRU LUB 
IZOGLUKOZY NA PODSTAWIE ART. 101K 

I 

Do celów niniejszego załącznika: 

a) „połączenie przedsiębiorstw” oznacza scalenie dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw 
w jedno przedsiębiorstwo; 

b) „przeniesienie własności przedsiębiorstwa” oznacza przeniesienie lub przejęcie majątku 
przedsiębiorstwa posiadającego kwoty przez jedno przedsiębiorstwo lub kilka z nich; 

c) „przeniesienie własności fabryki” oznacza przeniesienie własności jednostki 
produkcyjnej, włączając w to całą instalację niezbędną do produkcji danego produktu, na 
co najmniej jedno przedsiębiorstwo, powodujące częściowe lub całkowite przejęcie 
produkcji przedsiębiorstwa dokonującego przeniesienia własności; 

d) „dzierŜawa fabryki” oznacza umowę dzierŜawy jednostki produkcyjnej, włączając w to 
całą instalację niezbędną do produkcji cukru, mającą na celu jej funkcjonowanie, zawartą 
na okres co najmniej trzech kolejnych lat gospodarczych, której strony zobowiązują się nie 
rozwiązywać przed końcem trzeciego roku gospodarczego, z przedsiębiorstwem 
prowadzącym działalność w tym samym państwie członkowskim co dana fabryka, jeŜeli 
przedsiębiorstwo, które dzierŜawi fabrykę, po wejściu w Ŝycie umowy dzierŜawy moŜe być 
uwaŜane w odniesieniu do całej swojej produkcji za przedsiębiorstwo produkujące 
wyłącznie cukier. 

II 

1. Bez uszczerbku dla pkt 2 w przypadku połączenia lub przeniesienia własności 
przedsiębiorstw produkujących cukier lub przeniesienia własności fabryk cukru, kwoty są 
korygowane w następujący sposób: 

a) w przypadku połączenia przedsiębiorstw produkujących cukier państwa członkowskie 
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przydzielają przedsiębiorstwu powstałemu w wyniku połączenia kwotę w wysokości równej 
sumie kwot przydzielonych danym przedsiębiorstwom produkującym cukier przed 
połączeniem; 

b) w przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstwa produkującego cukier państwo 
członkowskie przydziela nabywającemu przedsiębiorstwu kwotę produkcji cukru 
przedsiębiorstwa, którego własność przeniesiono, lub, jeŜeli występuje więcej niŜ jedno 
nabywające przedsiębiorstwo, przydział jest dokonywany proporcjonalnie do przejętej przez 
kaŜde z nich produkcji cukru; 

c) w przypadku przeniesienia własności fabryki cukru, państwo członkowskie obniŜa kwotę 
przedsiębiorstwa przenoszącego własność fabryki oraz zwiększa kwotę przedsiębiorstwa lub 
przedsiębiorstw produkujących cukier, które nabyły daną fabrykę, o ilość obniŜoną 
proporcjonalnie do przeniesionej produkcji. 

2. W przypadku, gdy kilku producentów buraków cukrowych lub trzciny cukrowej, których 
bezpośrednio dotyczy jedno z działań określonych w pkt 1, wyraźnie wykazuje wolę 
dostarczania swoich buraków lub trzciny cukrowej przedsiębiorstwu produkującemu 
cukier, które nie jest stroną takich operacji, państwo członkowskie moŜe dokonać 
przydziału na podstawie produkcji przejętej przez przedsiębiorstwo, któremu producenci 
zamierzają dostarczać swoje buraki lub trzcinę. 

3. W przypadku zamknięcia, w okolicznościach innych niŜ te, o których mowa w pkt 1: 

a) przedsiębiorstwa produkującego cukier; 

b) co najmniej jednej fabryki produkującej cukier, 

państwo członkowskie moŜe przydzielić część kwot związanych z takim zamknięciem co 
najmniej jednemu przedsiębiorstwu produkującemu cukier. 

RównieŜ w przypadku, o którym mowa w lit. b) poprzedniego akapitu, gdy część 
zainteresowanych producentów wykaŜe wyraźną wolę dostarczania swoich buraków lub 
trzciny cukrowej danemu przedsiębiorstwu produkującemu cukier, państwo członkowskie 
moŜe przydzielić część kwot odpowiadającą danym burakom lub trzcinie przedsiębiorstwu, 
któremu ci producenci zamierzają dostarczać te produkty. 

4. W przypadku powołania się na odstępstwo określone w art. 101 ust. 5 rozporządzenia 
zainteresowane państwo członkowskie moŜe Ŝądać od producentów buraków i wytwórców 
cukru, których dotyczy to odstępstwo, aby zawarli oni w swoich porozumieniach 
branŜowych specjalne klauzule umoŜliwiające temu państwu członkowskiemu stosowanie 
pkt 2 i 3. 

5. W przypadku dzierŜawy fabryki naleŜącej do przedsiębiorstwa produkującego cukier 
państwo członkowskie moŜe obniŜyć kwotę przedsiębiorstwa oddającego fabrykę w 
dzierŜawę oraz przydzielić część, o którą została zmniejszona kwota, przedsiębiorstwu, które 
dzierŜawi fabrykę w celu produkowania w niej cukru. 

W przypadku zakończenia dzierŜawy w okresie trzech lat gospodarczych, o których mowa w 
sekcji I lit. d), korekta kwot na mocy akapitu pierwszego niniejszego punktu zostaje 
uniewaŜniona przez państwo członkowskie z mocą wsteczną od dnia, w którym dzierŜawa 
stała się skuteczna. JeŜeli jednak zakończenie dzierŜawy następuje na skutek działania siły 
wyŜszej, państwo członkowskie nie musi uniewaŜniać korekty. 

6. W przypadku gdy przedsiębiorstwo produkujące cukier nie jest w stanie nadal 
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gwarantować, Ŝe wypełni swoje zobowiązania wynikające z przepisów Unii wobec danych 
producentów buraków cukrowych lub trzciny cukrowej, lub gdy sytuacja taka została 
stwierdzona przez właściwe organy danego państwa członkowskiego, państwo to moŜe 
przydzielić, na jeden rok gospodarczy lub kilka lat gospodarczych, część danych kwot co 
najmniej jednemu przedsiębiorstwu produkującemu cukier proporcjonalnie do przejętej 
produkcji. 

7. W przypadku, gdy państwo członkowskie przyznaje przedsiębiorstwu produkującemu 
cukier gwarancje cenowe i gwarancję zbytu w odniesieniu do przetwarzania buraków 
cukrowych na alkohol etylowy, to państwo członkowskie moŜe, w porozumieniu z tym 
przedsiębiorstwem i zainteresowanymi producentami buraków, dokonać przydziału całości 
lub części kwot na produkcję cukru co najmniej jednemu przedsiębiorstwu w odniesieniu do 
jednego roku gospodarczego lub większej liczby lat gospodarczych. 

III 

W przypadku połączenia lub przeniesienia własności przedsiębiorstw produkujących 
izoglukozę lub przeniesienia własności fabryki produkującej izoglukozę państwo 
członkowskie moŜe przydzielić dane kwoty na produkcję izoglukozy jednemu 
przedsiębiorstwu lub większej liczbie przedsiębiorstw, bez względu na to, czy posiadają one 
jakąkolwiek kwotę produkcyjną. 

IV 

Działania podejmowane na podstawie sekcji II i III moŜna wdraŜać, wyłącznie gdy 
spełnione są następujące warunki: 

a) uwzględniono interesy kaŜdej z zainteresowanych stron; 

b) zainteresowane państwo członkowskie uwaŜa, Ŝe środki takie poprawią strukturę sektora 
buraczanego, trzcinowego oraz produkcji cukru; 

c) dotyczą one przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium, w odniesieniu do którego w 
załączniku IIIb określono kwotę. 

V 

W przypadku, gdy połączenie lub przeniesienie własności następuje pomiędzy dniem 1 
października a 30 kwietnia następnego roku, środki, o których mowa w sekcjach II i III, 
stają się skuteczne w bieŜącym roku gospodarczym. 

W przypadku, gdy połączenie lub przeniesienie własności przedsiębiorstw następuje 
pomiędzy dniem 1 maja a 30 września tego samego roku, środki, o których mowa 
w sekcjach II i III, stają się skuteczne w następnym roku gospodarczym. 

VI 

W przypadku zastosowania sekcji II i III państwa członkowskie informują Komisję 
o skorygowanych kwotach nie później niŜ 15 dni po upływie terminów, o których mowa 
w sekcji V. 

 

Or. fr 
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Poprawka  429 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IIId (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Parlament 
 

ZAŁĄCZNIK IIId 
Warunki zakupu buraków, o których mowa w art. 101 

 
PUNKT I 

 
Do celów niniejszego załącznika „umawiające się strony” oznaczają: 
 
a) przedsiębiorstwa cukrownicze (zwane dalej „wytwórcami”); 
 
b) sprzedawców buraków (zwanych dalej „sprzedawcami”). 
 

PUNKT II 
 
1. Umowy na dostawy są sporządzane na piśmie dla określonej ilości buraków kwotowych. 
 
2. W umowach na dostawy określa się moŜliwość dostawy dodatkowej ilości buraków i 
warunki takich dostaw. 
 

PUNKT III 
 
1. W umowach na dostawy wskazuje się ceny zakupu w odniesieniu do ilości buraków, 
określonych w art. 101 ust. 2a lit. a) oraz, w stosownych przypadkach, lit. b) niniejszego 
rozporządzenia. W przypadku ilości określonych w art. 101 ust. 2a lit. a) ceny nie mogą być 
niŜsze niŜ cena minimalna za buraki kwotowe, o których mowa w art. 101g ust. 1. 
 
2. W umowach na dostawy ustanawia się określoną zawartość cukru w burakach. 
Zawierają one skalę przeliczeniową wskazującą róŜne zawartości cukru oraz współczynniki 
słuŜące do przeliczania ilości dostarczonych buraków na ilości odpowiadające zawartości 
cukru wskazanej w umowie na dostawy. 
 
Skala jest oparta na uzyskach odpowiadających róŜnym zawartościom cukru. 
 
3. W przypadku, gdy sprzedawca podpisał z wytwórcą umowę na dostawy buraków zgodnie z 
art. 101 ust. 2a lit. a), wszystkie dostawy dokonane przez takiego sprzedawcę, przeliczone na 
mocy ust. 2 powyŜej, są uwaŜane za dostawy w rozumieniu art. 101 ust. 2a lit. a) aŜ do 
osiągnięcia ilości buraków określonej w umowie na dostawy. 
 
4. Jeśli wytwórca produkuje cukier w ilości poniŜej jego kwoty z buraków, w odniesieniu do 
których podpisał umowy przedsiewne na dostawy na mocy art. 101 ust. 2a lit. a), jest on 
zobowiązany do rozdzielenia ilości buraków odpowiadającej ewentualnej produkcji 
dodatkowej aŜ do osiągnięcia swojej kwoty między sprzedawców, z którymi podpisał umowy 
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przedsiewne na dostawy w rozumieniu art. 101 ust. 2a lit. a). 
 
W porozumieniach branŜowych moŜna określać odstępstwa od niniejszego przepisu. 
 

PUNKT IV 
 
1. W umowach na dostawy zawarte są przepisy dotyczące rozłoŜenia w czasie oraz 
normalnego czasu trwania dostaw buraków. 
 
2. Przepisy określone w ust. 1 stosuje się w poprzednim roku gospodarczym, z 
uwzględnieniem poziomu rzeczywistej produkcji; w porozumieniach branŜowych moŜna 
określać odstępstwa od tych przepisów. 
 

PUNKT V 
 
1. W umowach na dostawy określa się miejsca gromadzenia buraków. 
 
2. W przypadku, gdy sprzedawca i wytwórca podpisali juŜ umowę na dostawy na poprzedni 
rok gospodarczy, uzgodnione przez nich miejsca gromadzenia dla dostaw podczas tego roku 
gospodarczego pozostają w mocy. W porozumieniach branŜowych moŜna określać 
odstępstwa od niniejszego przepisu. 
 
3. W umowach na dostawy przewiduje się, Ŝe koszty załadunku i transportu z miejsc 
gromadzenia są ponoszone przez wytwórcę, z zastrzeŜeniem specjalnych porozumień 
opartych na lokalnych zasadach lub praktykach stosowanych przed poprzednim rokiem 
gospodarczym. 
 
4. Niemniej jednak gdy, w Danii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, Finlandii i Wielkiej 
Brytanii, buraki są dostarczane franco fabryka, w umowach na dostawy przewiduje się 
udział wytwórcy w kosztach załadunku i transportu oraz określa się jego wartość 
procentową lub kwotę. 
 

PUNKT VI 
 
1. W umowach na dostawy określa się miejsca odbioru buraków. 
 
2. W przypadku, gdy sprzedawca i wytwórca podpisali juŜ umowę na dostawy na poprzedni 
rok gospodarczy, uzgodnione przez nich miejsca odbioru dla dostaw podczas tego roku 
gospodarczego pozostają w mocy. W porozumieniach branŜowych moŜna określać 
odstępstwa od niniejszego przepisu. 
 

PUNKT VII 
 
1. W umowach na dostawy przewiduje się, Ŝe zawartość cukru zostanie oznaczona za 
pomocą metody polarymetrycznej. Próbka buraków jest pobierana w momencie odbioru. 
 
2. W porozumieniach branŜowych moŜna przewidywać pobieranie próbek na innym etapie. 
W takich przypadkach w umowie na dostawy przewiduje się korektę, aby wyrównać 
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ewentualny spadek zawartości cukru między momentem odbioru a pobraniem próbki. 
 

PUNKT VIII 
 
W umowach na dostawy przewiduje się, Ŝe waga brutto, tara i zawartość cukru, są 
określane za pomocą jednej z następujących procedur: 
 
a) łącznie, przez wytwórcę i organizację zrzeszającą producentów buraków, jeŜeli tak 
przewidziano w porozumieniu branŜowym; 
 
b) przez wytwórcę, pod nadzorem organizacji zrzeszającej producentów buraków; 
 
c) przez wytwórcę, pod nadzorem eksperta uznanego przez zainteresowane państwo 
członkowskie, pod warunkiem, Ŝe sprzedawca pokrywa koszty z tym związane. 
 

PUNKT IX 
 
1. W umowach na dostawy przewiduje się, Ŝe wytwórca spełni co najmniej jeden z 
następujących obowiązków w odniesieniu do całej ilości dostarczonych buraków: 
 
a) bezpłatny zwrot sprzedawcy, na zasadzie EXW, świeŜych wysłodków z masy 
dostarczonych buraków; 
 
b) bezpłatny zwrot sprzedawcy, na zasadzie EXW, części takich wysłodków sprasowanych, 
suszonych lub suszonych i melasowanych; 
 
c) zwrot sprzedawcy, na zasadzie EXW, wysłodków sprasowanych lub suszonych; w takim 
przypadku wytwórca moŜe zaŜądać od sprzedawcy pokrycia kosztów prasowania lub 
suszenia; 
 
d) zapłata sprzedawcy kwoty wyrównawczej, uwzględniającej moŜliwości sprzedaŜy danych 
wysłodków. 
 
W przypadku, gdy części całej ilości dostarczonych buraków muszą być traktowane w róŜny 
sposób, w umowie na dostawy określa się obowiązek spełnienia więcej niŜ jednego ze 
zobowiązań określonych w akapicie pierwszym. 
 
2. W porozumieniach branŜowych moŜna przewidywać dostawy wysłodków na etapie innym 
niŜ etap określony w ust. 1 lit. a), b) oraz c). 
 

PUNKT X 
 
1. W umowach na dostawy określa się terminy płatności ewentualnych zaliczek oraz 
terminy płatności dla całej kwoty zakupu buraków. 
 
2. Terminami, o których mowa w ust. 1, są terminy obowiązujące w poprzednim roku 
gospodarczym. W porozumieniach branŜowych moŜna określać odstępstwa od niniejszego 
przepisu. 
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PUNKT XI 

 
W przypadku, gdy w umowach na dostawy określa się zasady dotyczące kwestii, które są 
przedmiotem niniejszego załącznika, lub gdy zawiera się w nich zasady dotyczące innych 
kwestii, przepisy i skutki takich umów nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego 
załącznika. 
 

PUNKT XII 
 
1. W porozumieniach branŜowych, o których mowa w części Ia pkt 11 załącznika II do 
niniejszego rozporządzenia, przewiduje się klauzule arbitraŜowe. 
 
2. W przypadku, gdy w porozumieniach branŜowych na szczeblu wspólnotowym, 
regionalnym lub lokalnym określa się zasady dotyczące kwestii, które są przedmiotem 
niniejszego rozporządzenia, lub gdy zawiera się w nich zasady dotyczące innych kwestii, 
przepisy i skutki takich porozumień nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego 
załącznika. 
 
3. W porozumieniach, o których mowa w ust. 2, określa się w szczególności: 
 
a) zasady rozdziału między sprzedawców ilości buraków, które wytwórca postanawia 
zakupić przed zasiewami do celów produkcji cukru w ramach limitów kwoty; 
 
b) zasady rozdziału określone w pkt III ust. 4; 
 
c) skalę przeliczeniową określoną w pkt III ust. 2; 
 
d) zasady wyboru oraz dostaw nasion produkowanych odmian buraków; 
 
e) minimalną zawartość cukru w dostarczanych burakach; 
 
f) wymóg konsultacji między wytwórcą a przedstawicielami sprzedawców przed ustaleniem 
daty rozpoczęcia dostaw buraków; 
 
g) wypłaty sprzedawcom premii za wcześniejsze lub późniejsze dostawy; 
 
h) szczegóły dotyczące: 
 
(i) części wysłodków, określonych w pkt. IX ust.1 lit. b); 
 
(ii) kosztów określonych w pkt. IX ust.1 lit. c); 
 
(iii) kwoty wyrównawczej określonej w pkt. IX ust 1 lit. d); 
 
i) usunięcie wysłodków przez sprzedawcę; 
 
j) bez uszczerbku dla art. 101g ust. 1 niniejszego rozporządzenia – zasady rozdziału między 
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wytwórcę a sprzedawców jakiejkolwiek róŜnicy między ceną referencyjną a rzeczywistą ceną 
sprzedaŜy cukru. 
 

PUNKT XIII 
 
W przypadku braku porozumienia branŜowego określającego sposób rozdziału między 
sprzedawców ilości buraków przeznaczonych do produkcji cukru w ramach limitów kwoty, 
które wytwórca chce zakupić przed zasiewami, zainteresowane państwo członkowskie moŜe 
samo ustanowić zasady takiego rozdziału. 
 
W zgodzie z takimi zasadami tradycyjnym podmiotom sprzedającym buraki do spółdzielni 
moŜna równieŜ przyznawać prawa w zakresie dostaw inne niŜ te, które są przewidziane na 
mocy prawa dla członków tych spółdzielni. 

Or. fr 

 

Poprawka  430 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VI – część V – punkt II – podpunkt 7 – przypis (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1 Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. 

Or. fr 

 
 

Poprawka  431 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VI – część Va (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Parlament 
 

Część Va. Jaja kurze gatunku Gallus gallus 
 
I. Zakres stosowania 
 
1. Niniejsza część ma zastosowanie w odniesieniu do wprowadzania do obiegu, na 
terytorium Wspólnoty, jaj wytworzonych we Wspólnocie, przywoŜonych z państw trzecich 
lub przeznaczonych na wywóz poza terytorium Wspólnoty. 
 
2. Państwa członkowskie mogą wprowadzać zwolnienia ze spełnienia wymogów 
przewidzianych w niniejszej części, z wyjątkiem tych określonych w pkt III ppkt 3, w 
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przypadku jaj sprzedawanych bezpośrednio konsumentowi końcowemu przez producenta: 
 
a) w miejscu produkcji, lub 
 
b) na lokalnym rynku publicznym lub w handlu obwoźnym w regionie produkcji 
zainteresowanego państwa członkowskiego. 
 
W przypadku przyznania takiego zwolnienia kaŜdy producent ma moŜliwość zdecydowania 
o jego stosowaniu. W przypadku stosowania takiego zwolnienia nie moŜna dokonywać 
Ŝadnej klasyfikacji według jakości i wagi. 
 
Państwa członkowskie mogą określić, zgodnie z prawem krajowym, definicje terminów 
„lokalny rynek publiczny”, „handel obwoźny” oraz „region produkcji”. 
 
II. Klasyfikacja według jakości i wagi  
 
1. Jaja są klasyfikowane według jakości w następujący sposób: 
 
– klasa A lub „świeŜe”, 
– klasa B. 
 
2. Jaja klasy A klasyfikuje się takŜe według wagi. Klasyfikacja według wagi nie jest jednak 
wymagana w przypadku jaj dostarczanych przemysłowi spoŜywczemu i niespoŜywczemu. 
 
3. Jaja klasy B są dostarczane wyłącznie przemysłowi spoŜywczemu i niespoŜywczemu. 
  
III. Znakowanie jaj 
 
1. Jaja klasy A są znakowane kodem producenta. 
 
Jaja klasy B są znakowane kodem producenta i/lub innym oznaczeniem. 
 
Państwa członkowskie mogą odstąpić od tego wymogu w odniesieniu do jaj klasy B, jeśli 
jaja te są wprowadzane do obrotu wyłącznie na ich terytorium. 
 
2. Znakowanie jaj zgodnie z ppkt 1 odbywa się w miejscu produkcji lub w pierwszym 
zakładzie pakowania, do którego dostarcza się jaja. 
 
3. Jaja sprzedawane przez producenta konsumentowi końcowemu na lokalnym rynku 
publicznym w regionie produkcji zainteresowanego państwa członkowskiego są znakowane 
zgodnie z ppkt 1.  
 
Państwa członkowskie mogą jednak odstąpić od tego wymogu w przypadku producentów 
posiadających nie więcej niŜ 50 kur niosek, pod warunkiem, Ŝe nazwa i adres producenta 
zostaną podane w punkcie sprzedaŜy. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

W poprawce tej ujęto stanowisko zajęte przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku (2010) 
738 dotyczącego rozporządzenia w sprawie norm handlowych. 
 

Poprawka  432 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VI – część VI – tytuł punktu I (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  I. Nazwa handlowa 

Or. fr 

 

Poprawka  433 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VI – część VI – punkt II (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  II. Terminologia 

 1. Termin „tradycyjny” moŜe być uŜywany 
wraz z nazwą „masło”, o której mowa w 
części A pkt 1 dodatku, jeŜeli produkt 
otrzymywany jest bezpośrednio z mleka 
lub śmietanki. 

 Do celów niniejszego punktu „śmietanka” 
oznacza produkt otrzymywany z mleka, 
mający formę emulsji typu olej w wodzie i 
zawierający co najmniej 10% tłuszczu 
mlecznego. 

 2. Zabronione jest stosowanie w 
przypadku produktów, o których mowa w 
dodatku, takich terminów, które 
oznaczają, implikują lub sugerują 
zawartość tłuszczu inną niŜ ta, o której 
mowa w tym dodatku. 

 3. W drodze odstępstwa od przepisów pkt 2 
i dodatkowo: 

 a) termin „o zmniejszonej zawartości 
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tłuszczu” moŜe być stosowany w 
przypadku produktów, o których mowa w 
dodatku, zawierających ponad 41%, ale 
nie więcej niŜ 62% tłuszczu; 

 b) terminy „niskotłuszczowy” lub „lekki” 
mogą być stosowane w przypadku 
produktów, o których mowa w dodatku, 
zawierających co najwyŜej 41% tłuszczu. 

 Terminem „o zmniejszonej zawartości 
tłuszczu” oraz terminami 
„niskotłuszczowy” lub „lekki” moŜna 
jednak zastąpić odpowiednio terminy „o 
zawartości trzech czwartych tłuszczu” lub 
„półtłuste” uŜywane w dodatku. 

Or. fr 

 

Poprawka  434 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VIIa (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Parlament 
 

ZAŁĄCZNIK VIIa 

OZNACZENIA ZASTRZEśONE STOSOWANE FAKULTATYWNIE 

 

Kategoria produktu 
(odesłanie do klasyfikacji wg 

Nomenklatury scalonej) 

Oznaczenie zastrzeŜone 
stosowane fakultatywnie 

Akt określający oznaczenie i warunki 
jego stosowania 

mięso drobiowe 

(CN 0207, CN 0210) 

Ŝywione z udziałem Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 
543/2008 

 ekstensywny chów ściółkowy  

 chów wybiegowy  

 tradycyjny chów wybiegowy  

 wiek w dniu uboju  

 długość okresu tuczu  

jaja świeŜe Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 
589/2008 
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(CN 0407) 

 ekstra lub ekstra świeŜe Artykuł 14 rozporządzenia (WE) nr 
589/2008 

 oznaczenie sposobu Ŝywienia 
kur niosek 

Artykuł 15 rozporządzenia (WE) nr 
589/2008 

miód 

(CN 0409) 

pochodzenia kwiatowego lub 
warzywnego 

Artykuł 2 dyrektywy 2001/110/WE 

 pochodzenia regionalnego  

 pochodzenia topograficznego  

 szczególne kryteria jakości  

oliwa z oliwek 

(CN 1509) 

pierwsze tłoczenie na zimno Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 
1019/2002 

 uzyskiwanie na zimno  

 kwasowość   

 cierpki  

 owocowy: dojrzały lub zielony  

 gorzki  

 intensywny  

 średni  

 lekki  

 wywaŜony  

 łagodna oliwa  

mleko i przetwory mleczne  

(CN 04) 

masło tradycyjne Rozporządzenie (UE) nr 
[rozporządzenie ustanawiające 
wspólną organizację rynków], 
załącznik VI, część VI 

tłuszcze do smarowania 

(CN 0405 i ex 2106, CN ex 1517, 
CN ex 1517 i ex 2106) 

o zmniejszonej zawartości 
tłuszczu 

Rozporządzenie (UE) nr 
[rozporządzenie ustanawiające 
wspólną organizację rynków], 
załącznik VI, część VI 

 lekki  

 niskotłuszczowy  

Or. fr 

Uzasadnienie 

W poprawce tej ujęto stanowisko zajęte przez Komisję Rolnictwa w ramach wniosku (2010) 
738 dotyczącego rozporządzenia w sprawie norm handlowych. 
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UZASADNIENIE 

 
Stały wzrost światowego zapotrzebowania na Ŝywność, postępująca internacjonalizacja 
handlu produktami rolnymi, coraz bardziej widoczne skutki zmiany klimatu, strukturalny 
wzrost cen energii czy teŜ ciągłe kurczenie się zasobów naturalnych takich jak woda, 
róŜnorodność biologiczna lub ziemie uprawne są obecnie problemami zakłócającymi 
funkcjonowanie europejskiego rolnictwa. 
 
Ze względu na związaną z tym rosnącą niestabilność rynków rolnych naleŜy przede 
wszystkim chronić budŜet WPR, mianowicie w kwestii jednolitej wspólnej organizacji 
rynków, aby móc zarządzać kryzysami, które w kaŜdej chwili mogą zagrozić potencjałowi 
produkcji rolnej w Europie i, co za tym idzie, zagrozić pierwszemu celowi WPR: zapewnieniu 
bezpieczeństwa Ŝywnościowego Europejczyków. 
 
Nowy kontekst globalny wyklucza jednak obecnie kierowanie rynkami przez władze 
publiczne w drodze znacznych i systematycznych interwencji, które mogą się okazać 
kosztowne i przede wszystkim mało skuteczne. Konieczne jest zastosowanie bardziej 
elastycznych i „zdecentralizowanych” mechanizmów, którym zapewniona zostanie silniejsza i 
systematyczniejsza koordynacja na szczeblu międzynarodowym, np. w formie zarysowanej w 
Planie działania w zakresie rolnictwa i przeciwdziałania zmienności cen Ŝywności, przyjętym 
podczas szczytu szefów państw lub rządów G20 w Cannes w listopadzie 2011 r. 
 
Logikę „siatki bezpieczeństwa” przewidującą stosowanie narzędzi rynkowych, takich jak 
interwencja publiczna lub dopłaty do prywatnego przechowywania, uzupełniają środki 
zarządzania kryzysowego przewidziane w ramach wspólnej organizacji rynków, płatności 
bezpośrednie oraz narzędzia zarządzania ryzykiem przewidziane w drugim filarze. W ramach 
wspólnej organizacji rynków ta logika mająca na celu wspieranie sektorów znajdujących się 
w bardzo trudnej sytuacji, poprzez ochronę ciągłości narzędzia produkcji, stanowi element 
stabilności i przewidywalności, który naleŜy wspierać. 
 
Zapewnienie przewidywalności działania publicznego, fundamentalne dla podmiotów 
gospodarczych działających na rynkach, na których sytuacja juŜ teraz jest bardzo napięta, 
wymaga jednak, aby procedury uruchomienia narzędzi interwencyjnych nie pozostawiały 
miejsca na Ŝadną niepewność lub niejasność, które mogłyby spowodować błędne zachowania 
podmiotów na rynku. 
 
Poza tym logika „siatki bezpieczeństwa” dla producentów powinna zostać opracowana w 
całości, zwłaszcza z uwzględnieniem tego, by określanie cen referencyjnych oraz procedury 
uruchamiania dopłat do prywatnego przechowywania w pełni obejmowały zmiany w 
kształtowaniu się cen stosowanych na rynkach, koszty produkcji oraz marŜe zysku 
producentów.  
 
To stopniowe wycofywanie się władzy publicznej z codziennego pilotowania rynków nie 
moŜe jednak w Ŝadnym razie oznaczać zupełnej rezygnacji z wszelkiej formy zarządzania. 
Bardzo waŜne jest więc, aby róŜne podmioty działające w ramach sektora prywatnego mogły, 
pod kontrolą władzy publicznej, „przejąć pałeczkę” i odgrywać bardzo waŜną rolę w tej 
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dziedzinie. 
 
Zwiększenie władzy rynkowej sektora produkcji rolnej w ramach łańcucha dostaw Ŝywności, 
mianowicie poprzez wzmacnianie stopnia jego koncentracji, który jest bardzo niski w 
stosunku do sektorów wcześniejszej i późniejszej fazy produkcji, naleŜy więc do priorytetów 
reformy jednolitej wspólnej organizacji rynków. 
 
Logika łączenia się rolników nie powinna doprowadzić do utworzenia karteli zniechęcających 
producentów do podejmowania wysiłków niezbędnych do zwiększania konkurencyjności, 
zapewniania innowacyjności i ulepszania produkcji, którego nie powinni zaprzestawać, ale 
ma im pozwolić na wyjście z sytuacji zaleŜności ekonomicznej, w której obecnie często są 
nadal zamknięci. Ma ona takŜe umoŜliwić WPR osiągnięcie jednego ze jej podstawowych 
celów: zapewnienia rolnikom godnego poziomu Ŝycia. 
 
Powołanie silnych organizacji producentów we wszystkich sektorach, z duŜo większą 
swobodą manewru w stosunku do tej proponowanej we wniosku Komisji Europejskiej, 
zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania podaŜą i stosunków umownych, stanowi odpowiedni 
środek umoŜliwiający osiągnięcie tego celu.  
 
Poza tym promowanie organizacji i dialogu w ramach sektorów rolniczych i rolno-
spoŜywczych stanowi istotny element zmian. Powołanie organizacji międzybranŜowych we 
wszystkich sektorach, równieŜ dysponujących większymi uprawnieniami w stosunku do tych 
proponowanych we wniosku Komisji, powinno sprawić, Ŝe logikę konfrontacji róŜnych 
podmiotów gospodarczych zastąpi kultura współpracy, powinno to takŜe sprzyjać rozwojowi 
zbiorowych praktyk przynoszących obopólne korzyści, w tym dla konsumentów.  
 
Konieczne jest jednak takŜe to, by zadania przypisane tym organizacjom mogły być w 
praktyce prawidłowo i efektywnie realizowane. Wymóg ten narzuca refleksję merytoryczną 
dotyczącą prawa konkurencji i jego zastosowania w sektorze rolnym i rolno-spoŜywczym. 
 
W art. 42 Traktatu uznaje się szczególną sytuację rolnictwa w kwestii prawa konkurencji i 
stwierdza się, Ŝe „Postanowienia rozdziału dotyczącego reguł konkurencji stosują się do 
produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi jedynie w zakresie ustalonym przez Parlament 
Europejski i Radę w ramach postanowień i zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 43 
ustęp 2, z uwzględnieniem celów określonych w artykule 39”. Postanowienie to, obecne juŜ w 
traktacie rzymskim z 1957 r. i od tamtej pory niezakwestionowane, nigdy nie zostało jednak 
wdroŜone. Sposób stosowania prawa konkurencji w rolnictwie nie zmienił się więc prawie od 
lat 60. XX w. 
 
O ile zakrojone na szeroką skalę stosowanie zasad konkurencji w rolnictwie wiązało się 
niegdyś z istnieniem znaczącej państwowej polityki regulowania cen i dopłat do produkcji, 
współczesny rozwój WPR zmusza nas do zmiany tych paradygmatów. Obecnie specyfika 
działalności rolnej oraz łańcucha dostaw Ŝywności powinna stanowić uzasadnienie 
częściowych odstępstw od prawa konkurencji dla rolnictwa, które powinny odzwierciedlać 
konieczność koncentracji podaŜy i wzmocnienia władzy rynkowej rolników. 
 
Ponadto stosowanie prawa konkurencji, o ile podlega kilku podstawowym wspólnym 
zasadom, ma obecnie w znacznej mierze wymiar krajowy ze względu na często powaŜne 
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rozbieŜności w interpretacji i działaniu istniejące w poszczególnych państwach 
członkowskich. Nieodzowne wydaje się więc niezwłoczne rozpoczęcie zakrojonej na szeroką 
skalę debaty na temat tego problemu, mającego liczne i powaŜne skutki dla sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.  
 
Debata ta powinna dotyczyć jednolitego pojmowania podstawowych pojęć z zakresu prawa 
konkurencji, czyli rynku właściwego, który określa rzeczywiste pole działania organizacji 
producentów lub organizacji międzybranŜowej, oraz pozycji dominującej, która częściowo 
określa dopuszczalne stopnie koncentracji dla danego sektora i jest podstawą ustalenia 
przypadków naduŜywania pozycji dominującej. 
 
Ponadto ostatnie „sektory regulowane” na mocy WPR (sektor wina, cukru i mleka) powinny 
być przedmiotem szczególnej uwagi. 
 
W kwestii cukru reforma przeprowadzona w 2006 r. głęboko zmieniła organizację całego 
sektora. W celu umoŜliwienia producentom buraków pełnego dostosowania się do tej reformy 
i dalszego podejmowania rozpoczętych wówczas działań na rzecz konkurencyjności naleŜy 
przedłuŜyć okres obowiązywania systemu kwot najwyŜej do 2020 r. Niemniej jednak silne i 
powracające napięcia na europejskim rynku cukru wskazują na konieczność wprowadzenia 
mechanizmu umoŜliwiającego automatyczne przekwalifikowanie – z cukru pozakwotowego 
na cukier kwotowy – dopóty, dopóki jest to konieczne, w celu ochrony równowagi 
strukturalnej tego rynku.  
 
W kwestii mleka i przetworów mlecznych, powracające kryzysy na rynku oraz zaplanowane 
zniesienie systemu kwot wskazują na konieczność wprowadzenia w razie powaŜnych 
zakłóceń na rynku systemu dopłat i pobierania opłat w oparciu o rozwój indywidualnej 
produkcji mleka. System ten powinien umoŜliwić zachęcenie producentów do przyjęcia 
podejścia zakładającego zbiorową odpowiedzialność wobec wahań na rynku wtedy, gdy 
poziom cen rynkowych będzie się zbliŜał do poziomu cen referencyjnych. Takie podejście 
powinno umoŜliwić, w pewnej liczbie przypadków, wystarczającą poprawę sytuacji na rynku, 
aby uniknąć stosowania dopłat do prywatnego przechowywania lub interwencji publicznej. 
 
W kwestii sektora wina silna mobilizacja polityczna w państwach członkowskich będących 
producentami wina ukazała niezmiernie silne przywiązanie do systemu praw do sadzenia, 
„gwaranta” tak róŜnych elementów, jak m.in. jakość win, ich renoma, ochrona pejzaŜy 
kulturowych, zagospodarowanie terenu, utrzymanie zakładów rodzinnych itd. Doświadczenie 
pokazało, Ŝe nie stanowił on Ŝadnej przeszkody dla sektora wina w procesie dostosowywania 
się do wielkich zmian, które zachodzą na rynku wina od wielu lat. Te elementy stanowią więc 
bardzo waŜny argument za utrzymaniem tego systemu. 
 
Sprawozdanie to zostało sporządzone na podstawie globalnych danych finansowych 
przewidywanych przez Komisję Europejską dla WPR w przyszłych wieloletnich ramach 
finansowych. Zasadnicze zmiany wprowadzone do wniosku Komisji będą się więc wiązać z 
przeglądem treści sprawozdania. 
 


