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Objaśnienie używanych 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 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 

symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 

nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 

przekreślenie zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustalającego współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w 

rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2015 

(COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 

(COM(2015)0141), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0083/2015), 

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

– uwzględniając art. 59 oraz art. 50 ust. 1 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0174/2015), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. 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; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji, a także parlamentom narodowym. 

                                                 
1 Opinia z 22.4.2015 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
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ZAŁĄCZNIK 

 

 

PE-CONS 27/15 - 2015/0070(COD) 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/... 

z dnia 

ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w 

rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2015 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą2, 

                                                 
1  Opinia z dnia 22.4.2015 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
2  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia [...] (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku 

Urzędowym) i decyzja Rady z dnia [...]. 



 

RR\1063449PL.doc 7/12 PE554.849v03-00 

 PL 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/20131 

stanowi, że rezerwę przeznaczoną na dostarczanie dodatkowego wsparcia dla sektora 

rolnego w przypadku poważnych kryzysów mających wpływ na produkcję lub 

dystrybucję rolną ustanawia się poprzez stosowanie na początku każdego roku, 

zmniejszenia płatności bezpośrednich przy użyciu mechanizmu dyscypliny 

finansowej, o którym mowa w art. 26 wspomnianego rozporządzenia. 

(2) Art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 stanowi, że aby zapewnić 

przestrzeganie rocznych pułapów określonych w rozporządzeniu Rady (UE, 

Euratom) nr 1311/20132 w odniesieniu do finansowania wydatków związanych z 

rynkiem i na płatności bezpośrednie, ustala się współczynnik korygujący płatności 

bezpośrednie , gdy prognozy wydatków na finansowanie środków finansowanych w 

ramach tego podpułapu w danym roku budżetowym wskazują, że mające 

zastosowanie pułapy roczne zostaną przekroczone. 

(3) Kwota rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolniczym, która ma zostać 

włączona do przygotowanego przez Komisję projektu budżetu na rok 2016, wynosi 

441,6 mln EUR w cenach bieżących. W celu pokrycia tej kwoty, do płatności 

bezpośrednich w ramach systemów wsparcia wymienionych w załączniku I do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/20133 zastosowanie 

musi mieć mechanizm dyscypliny finansowej w odniesieniu do roku kalendarzowego 

2015.  

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) 

nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549). 
2 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie 

ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884). 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i 

rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608). 
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(4) Wstępne prognozy dotyczące wydatków na płatności bezpośrednie i wydatków 

związanych z rynkiem, które zostaną określone w projekcie budżetu sporządzonym 

przez Komisję na 2016 r., wskazują, że nie ma potrzeby dalszej dyscypliny 

finansowej. 

(5) Art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nakazuje Komisji przedstawić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący współczynnika 

korygującego nie później niż w dniu 31 marca roku kalendarzowego, w odniesieniu 

do którego zastosowanie ma ten współczynnik korygujący.  

(6) Zasadniczo rolnicy składający wnioski o przyznanie pomocy w zakresie płatności 

bezpośrednich w odniesieniu do jednego roku kalendarzowego (N) otrzymują 

wypłatę w ustalonym terminie płatności przypadającym w roku budżetowym (N+1). 

Jednakże państwa członkowskie mogą, z zachowaniem pewnych limitów czasowych, 

realizować zaległe płatności na rzecz rolników po upływie tego terminu płatności. 

Takie opóźnione płatności mogą być dokonywane w następnym roku budżetowym. 

W przypadku zastosowania dyscypliny finansowej w odniesieniu do danego roku 

kalendarzowego nie należy stosować współczynnika korygującego do płatności, w 

odniesieniu do których złożono wnioski o przyznanie pomocy w latach 

kalendarzowych innych niż rok kalendarzowy, wobec którego obowiązuje 

dyscyplina finansowa. W związku z tym, w celu zapewnienia równego traktowania 

rolników należy przewidzieć, że współczynnik korygujący ma być stosowany 

wyłącznie do płatności, w odniesieniu do których wnioski o przyznanie pomocy 

złożono w roku kalendarzowym, dla którego obowiązuje dyscyplina finansowa, 

niezależnie od tego, kiedy dokonywana jest dana płatność na rzecz rolników. 
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(7) Art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 stanowi, że współczynnik 

korygujący stosowany do płatności bezpośrednich ustalonych zgodnie z art. 26 

rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 obowiązuje wyłącznie do płatności 

bezpośrednich przekraczających 2 000 EUR, które zostaną przyznane rolnikom w 

odnośnym roku kalendarzowym. Ponadto art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

nr 1307/2013 stanowi, że w wyniku stopniowego wprowadzenia płatności 

bezpośrednich współczynnik korygujący stosuje się do Bułgarii i Rumunii wyłącznie 

od dnia 1 stycznia 2016 r. i do Chorwacji wyłącznie od dnia 1 stycznia 2022 r. Zatem 

współczynnik korygujący określony w niniejszym rozporządzeniu nie powinien mieć 

zastosowania do płatności dla rolników w tych państwach członkowskich. 

(8) Do dnia 1 grudnia 2015 r. współczynnik korygujący ustalony w niniejszym 

rozporządzeniu może być dostosowywany przez Komisję na podstawie nowych 

informacji będących w jej posiadaniu, zgodnie z art. 26 ust. 4 rozporządzenia (UE) 

nr 1306/2013,  

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 
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Artykuł 1 

1. Do celów określenia współczynnika korygującego zgodnie z art. 25 i 26 

rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, i zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 

nr 1307/2013 kwoty płatności bezpośrednich w ramach systemów wsparcia 

wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, które mają być 

przyznane rolnikom w wysokości przekraczającej 2 000 EUR na wniosek o 

przyznanie pomocy złożony w odniesieniu do roku kalendarzowego 2015, ulegają 

zmniejszeniu o współczynnik korygujący wynoszący 1,393041 %. 

2. Zmniejszenie przewidziane w ust. 1 nie ma zastosowania w Bułgarii, Chorwacji i 

Rumunii. 
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Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. 

Sporządzono w ..., 

 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący    Przewodniczący 
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