
P6_TA(2007)0371

Odwodnione mleko konserwowane przeznaczone do spożycia przez ludzi *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2001/114/WE odnoszącą się do niektórych
rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do

spożycia przez ludzi (COM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0058),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0083/
2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0282/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu,
o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TA(2007)0372

Wspólna organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie
wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (COM(2007)0058 — C6-0084/2007 —

2007/0026(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0058),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0084/
2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0283/2007),
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1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu,
o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1

PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/
1999 pomoc na prywatne przechowywanie śmietany jest przy-
znawana jako środek wsparcia rynkowego. Podobnie zgodnie
z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia może być przyznawana
pomoc na prywatne przechowywanie odtłuszczonego mleka
w proszku. Oba środki wsparcia od dłuższego czasu nie były
wykorzystywane, nawet w sytuacji znacznego zachwiania rów-
nowagi rynku tłuszczu i białka mleka, w związku z czym
można je uznać za nieaktualne i powinny zostać zlikwidowane.

(4) Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/
1999 pomoc na prywatne przechowywanie śmietany jest przy-
znawana jako środek wsparcia rynkowego. Podobnie zgodnie
z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia może być przyznawana
pomoc na prywatne przechowywanie odtłuszczonego mleka
w proszku.

Poprawka 2

PUNKT 8 A PREAMBUŁY (nowy)

(8a) Oszczędności budżetowe wynikające z normalizacji
powinny pozostać w sektorze mleka. Program restrukturyzacji
funduszu mlecznego powinien być utworzony w celu wspiera-
nia i monitorowania działań reformatorskich w sektorze
mleka. Cele programu restrukturyzacji funduszu mlecznego
powinny obejmować między innymi wspieranie procesów res-
trukturyzacji wśród producentów i przetwórców mleka, któ-
rych dotknęła postępująca liberalizacja rynku, wzmocnienie
środków służących promocji sprzedaży i propagowaniu wiedzy
o odżywianiu w sektorze mleka, wspieranie utrzymania
i modernizacji produkcji mleka prowadzonej w utrudnionych
warunkach na obszarach górskich, wzmocnienie systemu
dostarczania mleka do szkół.

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA C) PUNKT I)

Artykuł 6 ustęp 3 akapit pierwszy tiret −1 (nowe) (rozporządzenie (WE) nr 1255/1999)

— śmietanę,

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 LITERA B)

Artykuł 7 ustęp 3 (rozporządzenie (WE) nr 1255/1999)

b) skreśla się ust. 3. skreślona
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Poprawka 5

ARTYKUŁ 1 PUNKT 6
Artykuł 14 ustęp 3 tiret 2 (rozporządzenie (WE) nr 1255/1999)

— 16,11 EUR/100 kg wszystkich rodzajów mleka od dnia
1 sierpnia 2007 r.

— 18,15 EUR/100 kg wszystkich rodzajów mleka od dnia
1 sierpnia 2007 r.

Poprawka 6

ARTYKUŁ 1 PUNKT 6 A (NOWY)
Artykuł 14 ustęp 4 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 1255/1999)

(6a) Następujący ustęp zostanie dodany do artykułu 14:

4a. „Komisja Europejska przedstawi ocenę wpływu
dotyczącą realizacji szkolnego programu promocji picia
mleka i, w tym kontekście, zbada dalsze możliwości roz-
szerzenia zakresu produktów, które podlegają szkolnemu
programowi promocji picia mleka. Poprzez tego typu dzia-
łanie Komisja w sposób szczególny uwzględni nowe, inno-
wacyjne i zdrowe produkty.”

Poprawka 7

ARTYKUŁ 1 PUNKT 6 B (nowy)
Tytuł I, Rozdział IIIA (nowy) Artykuł 15 a (nowy) (Rozporządzenie (WE) nr 1255/1999)

(6b) Następujący rozdział zostanie dodany do Tytułu I:

ROZDZIAŁ IIIA

Program restrukturyzacji funduszu mlecznego

Artykuł 15a

Do dnia 1 stycznia 2008 r. zostanie utworzony program
restrukturyzacji funduszu mlecznego w celu wspierania
i monitorowania działań reformatorskich w sektorze
mleka.

Cele programu restrukturyzacji funduszu mlecznego obej-
mują między innymi:

— wspieranie procesów restrukturyzacji wśród producen-
tów i przetwórców mleka, których dotknęła postępu-
jąca liberalizacja rynku;

— wzmocnienie środków służących promocji sprzedaży
i propagowaniu wiedzy o odżywianiu w sektorze
mleka;

— utrzymanie i modernizacja produkcji mleka prowa-
dzonej w utrudnionych warunkach na obszarach gór-
skich;

— wzmocnienie systemu dostarczania mleka do szkół.
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