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Poprawka 940
Juozas Imbrasas

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 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Rolnicy, którzy w co najmniej jednym 
roku w okresie od 2014 r. do 2017 r.
aktywowali co najmniej jedno uprawnienie 
do płatności w ramach systemu płatności 
jednolitych lub złożyli 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, 
że są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Or. en

Poprawka 941
Elisabeth Köstinger

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 złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Rolnicy, którzy w 2014 r. aktywowali co 
najmniej jedno uprawnienie do płatności 
w ramach systemu płatności jednolitych 
lub złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.
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Or. de

Poprawka 942
Luís Paulo Alves

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 złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Rolnicy, którzy w okresie od 2009 r. do 
2011 r. otrzymali wsparcie bezpośrednie 
lub uzupełniające płatności bezpośrednie 
– w obydwu przypadkach zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009 – lub 
którym przydzielono w 2012 r. lub 2013 r. 
uprawnienia do płatności w ramach 
systemu płatności jednolitych zgodnie 
z art. 41, art. 63 lub pkt B lub C 
załącznika IX do rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009, otrzymują uprawnienia do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

Or. pt

Poprawka 943
Maria do Céu Patrão Neves

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 złożyli wniosek o przyznanie wsparcia 
w ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej – w obydwu przypadkach 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

2. Rolnicy, którzy w okresie od 2009 r. do 
2011 r. otrzymali wsparcie bezpośrednie 
lub uzupełniające płatności bezpośrednie 
– w obydwu przypadkach zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009 – lub 
którym przydzielono w 2012 r. lub 2013 r. 
uprawnienia do płatności w ramach 
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73/2009, otrzymują uprawnienia do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

systemu płatności jednolitych zgodnie 
z art. 41, art. 63 lub pkt B lub C 
załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, otrzymują uprawnienia do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

Or. pt

Poprawka 944
Mariya Gabriel

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 
złożyli 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, że 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 złożyli 
wniosek o przyznanie wsparcia w ramach 
systemu jednolitej płatności obszarowej, 
krajowych dopłat uzupełniających do 
płatności bezpośrednich, wsparcia 
specjalnego lub związanych 
z powierzchnią środków rozwoju obszarów 
wiejskich, otrzymują uprawnienia do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

Or. bg

Poprawka 945
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy, którzy w 2011 r. aktywowali co 
najmniej jedno uprawnienie do płatności 
w ramach systemu płatności jednolitych 
lub złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Rolnicy, którzy przez co najmniej jeden 
rok w okresie od 2009 r. do 2011 r. 
aktywowali co najmniej jedno uprawnienie 
do płatności w ramach systemu płatności 
jednolitych lub złożyli 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, 
że są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Or. lv

Poprawka 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

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 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Rolnicy, którzy w co najmniej jednym 
roku w okresie od 2009 r. do 2011 r. 
aktywowali co najmniej jedno uprawnienie 
do płatności w ramach systemu płatności 
jednolitych lub złożyli 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, 
że są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Or. en
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Poprawka 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Rolnicy, którzy w co najmniej jednym 
roku w okresie od 2009 r. do 2011 r., 
określanym przez państwo członkowskie,
aktywowali co najmniej jedno uprawnienie 
do płatności w ramach systemu płatności 
jednolitych lub złożyli 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, 
że są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Or. en

Poprawka 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

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 
złożyli 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 

2. Rolnicy, którzy w którymkolwiek roku z 
lat 2009, 2010 i 2011, określanym przez 
państwo członkowskie, aktywowali co 
najmniej jedno uprawnienie do płatności w 
ramach systemu płatności jednolitych lub 
złożyli wniosek o przyznanie wsparcia w 
ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej – w obydwu przypadkach 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
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systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

73/2009, otrzymują uprawnienia do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

Or. en

Poprawka 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Rolnicy, którzy w 2009, 2010 lub 2011 
r. aktywowali co najmniej jedno 
uprawnienie do płatności w ramach 
systemu płatności jednolitych lub złożyli 
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, 
że są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Or. en

Poprawka 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy, którzy w 2011 r. aktywowali co 2. Państwa członkowskie mogą do dnia 31 
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najmniej jedno uprawnienie do płatności 
w ramach systemu płatności jednolitych 
lub złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

lipca 2013 r. zdecydować, że jedynie 
rolnicy, którzy w 2010 r. lub 2011 r. 
otrzymali wsparcie bezpośrednie lub 
uzupełniające płatności bezpośrednie –
w obydwu przypadkach zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009 – lub 
którym przyznano w 2012 r. lub 2013 r. 
uprawnienia do płatności w ramach 
systemu płatności jednolitych zgodnie 
z art. 64 lub pkt B lub C załącznika IX do 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
otrzymują uprawnienia do płatności 
w pierwszym roku stosowania systemu 
płatności podstawowych pod warunkiem, 
że są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Popieramy stosowanie tych samych zasad dotyczących pierwotnego przydziału uprawnień, o 
których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009. W szczególności uprawnienia powinny być 
przydzielane wyłącznie na podstawie wniosków w pierwszym roku stosowania uprawnień lub 
na podstawie okresu referencyjnego.

Poprawka 951
James Nicholson, Diane Dodds

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 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 

2. Rolnicy, którzy w 2010 lub 2011 r. 
aktywowali co najmniej jedno uprawnienie 
do płatności w ramach obecnego systemu 
płatności jednolitych lub złożyli 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 nowego 
systemu płatności jednolitych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
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zgodnie z art. 9. otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i 10.

Or. en

Poprawka 952
James Nicholson, Julie Girling

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 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Rolnicy, którzy w 2010 lub 2011 r. 
aktywowali co najmniej jedno uprawnienie 
do płatności w ramach systemu płatności 
jednolitych lub złożyli 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, 
że są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9 i 10.

Or. en

Poprawka 953
James Nicholson, Diane Dodds

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 
złożyli wniosek o przyznanie wsparcia w 
ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej – w obydwu przypadkach 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

2. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, że rolnicy, którzy w 2011 r. 
aktywowali co najmniej jedno uprawnienie 
do płatności w ramach systemu płatności 
jednolitych lub złożyli wniosek o 
przyznanie wsparcia w ramach systemu 
jednolitej płatności obszarowej – w 
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73/2009, otrzymują uprawnienia do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

obydwu przypadkach zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 73/2009, 
otrzymują uprawnienia do płatności w 
pierwszym roku stosowania systemu 
płatności podstawowych pod warunkiem, 
że są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg posiadania uprawnień aktywowanych w 2011 r. powinien być dla państw 
członkowskich opcjonalny.

Poprawka 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wyłącznie rolnicy, którzy w 
2011 r. aktywowali co najmniej jedno 
uprawnienie do płatności w ramach 
systemu płatności jednolitych lub złożyli 
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, 
że są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Or. fr

Poprawka 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy, którzy w 2011 r. aktywowali co 
najmniej jedno uprawnienie do płatności w 
ramach systemu płatności jednolitych lub 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wyłącznie rolnicy, którzy w 
2011 r. aktywowali co najmniej jedno 
uprawnienie do płatności w ramach 
systemu płatności jednolitych lub złożyli 
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, 
że są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Or. fr

Poprawka 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Państwa członkowskie mogą do dnia 1 
sierpnia 2013 r. podjąć decyzję, że tylko 
rolnicy, którzy w 2011 r. aktywowali co 
najmniej jedno uprawnienie do płatności w 
ramach systemu płatności jednolitych lub 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

Or. en



AM\907854PL.doc 13/173 PE492.793v01-00

PL

Poprawka 957
Patrick Le Hyaric

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 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wyłącznie rolnicy, którzy w 
2011 r. aktywowali co najmniej jedno 
uprawnienie do płatności w ramach 
systemu płatności jednolitych lub złożyli 
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, 
że są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Or. fr

Poprawka 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Rolnicy, którzy w 2011 r. aktywowali co 
najmniej jedno uprawnienie do płatności w 
ramach systemu płatności jednolitych lub 
którzy, nie dysponując uprawnieniami do 
jednolitej płatności, byli beneficjentami 
któregoś ze wsparć, o którym również 
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009, 
lub którym przyznano uprawnienia do 
jednolitej płatności po raz pierwszy w 
2012 lub 2013 r., otrzymują uprawnienia 
do płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
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zgodnie z art. 9.

Or. es

Uzasadnienie

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años.Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Poprawka 959
Izaskun Bilbao Barandica

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 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Rolnicy, którzy w 2011 r. aktywowali co 
najmniej jedno uprawnienie do płatności w 
ramach systemu płatności jednolitych lub 
złożyli wniosek o przyznanie wsparcia w 
ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej lub premii od krów mamek 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009, lub którym przyznano 
uprawnienia do jednolitej płatności po raz 
pierwszy w 2012 lub 2013 r., otrzymują 
uprawnienia do płatności w pierwszym 
roku stosowania systemu płatności 
podstawowych pod warunkiem, że są 
uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Or. es
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Uzasadnienie

Nie byłoby sprawiedliwe pozostawienie beneficjentów premii od krów mamek poza systemem, 
skoro mogli oni należeć do takiego systemu przez wiele lat. Należy także uwzględnić 
przypadek przyznania uprawnień po raz pierwszy nowym producentom, którzy otrzymali 
uprawnienia z rezerwy krajowej w 2012 r. lub otrzymają je w 2013 r.

Poprawka 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Rolnicy, którzy w 2011 r. aktywowali co 
najmniej jedno uprawnienie do płatności w 
ramach systemu płatności jednolitych lub 
złożyli wniosek o przyznanie wsparcia w 
ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej lub premii od krów mamek 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009, lub którym przyznano 
uprawnienia do jednolitej płatności po raz 
pierwszy w 2012 lub 2013 r., otrzymują 
uprawnienia do płatności w pierwszym 
roku stosowania systemu płatności 
podstawowych pod warunkiem, że są 
uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Or. es

Uzasadnienie

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, (sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 (arroz, forrajes desecados y proteaginosas). También a los 
beneficiarios de prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.
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Poprawka 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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 
złożyli 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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

2. Rolnicy, którzy w 2011 r. aktywowali co 
najmniej jedno uprawnienie do płatności w 
ramach systemu płatności jednolitych lub 
złożyli wniosek o przyznanie wsparcia w 
ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej lub premii od krów mamek 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009, lub którym przyznano 
uprawnienia do jednolitej płatności po raz 
pierwszy w 2012 lub 2013 r., otrzymują 
uprawnienia do płatności w pierwszym 
roku stosowania systemu płatności 
podstawowych pod warunkiem, że są 
uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9.

Or. es

Poprawka 962
Alyn Smith

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 
złożyli 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, że są uprawnieni do 

2. Rolnicy, którzy w 2011 r. aktywowali co 
najmniej jedno uprawnienie do płatności w 
ramach systemu płatności jednolitych lub 
złożyli wniosek o przyznanie wsparcia w 
ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej – w obydwu przypadkach 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009, lub którzy przedstawili dowody 
aktywnej produkcji rolnej (zdefiniowanej 
jako chów lub uprawa produktów rolnych, 
w tym zbiory, dojenie, hodowla zwierząt 
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otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

oraz utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich), na przykład w formie 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania i 
Kontroli, otrzymują uprawnienia do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

Or. en

Poprawka 963
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego państwa członkowskie mogą:
(i) nie uznać każdej powierzchni użytków 
rolnych za kwalifikujący się obszar;
(ii) zastosować współczynnik do 
kwalifikujących się hektarów w przypadku 
niektórych kategorii powierzchni, 
zwłaszcza tych naturalnie mało 
wydajnych.

Or. fr

Poprawka 964
Elisabeth Köstinger

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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego rolnicy otrzymują uprawnienia 
do płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
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zgodnie z art. 9 i że w 2011 r.: zgodnie z art. 9 i że w 2014 r.:

Or. de

Poprawka 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i że w 2011 r.:

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego państwa członkowskie mogą 
postanowić, że rolnicy otrzymują 
uprawnienia do płatności w pierwszym 
roku stosowania systemu płatności 
podstawowych pod warunkiem, że są 
uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9 i że w 
odniesieniu do 2009 r., 2010 r. lub
2011 r.:

Or. fr

Poprawka 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i że w 2011 r.:

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego rolnicy otrzymują uprawnienia 
do płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i że w trakcie co najmniej 
jednego roku w okresie od 2009 r. do 2011 
r., określonego przez państwo 
członkowskie:
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Or. en

Poprawka 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i że w 2011 r.:

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

Or. en

Poprawka 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i że w 2011 r.:

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego rolnicy otrzymują uprawnienia 
do płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i że w którymkolwiek roku 
z lat 2009, 2010 lub 2011:

Or. en
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Poprawka 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i że w 2011 r.:

W przypadku gdy państwa członkowskie 
podjęły decyzję, o której mowa w akapicie 
pierwszym, i na zasadzie odstępstwa od 
wymienionego akapitu rolnicy otrzymują 
uprawnienia do płatności w pierwszym 
roku stosowania systemu płatności 
podstawowych pod warunkiem, że są 
uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9 i że 
w 2010 r. lub 2011 r.:

Or. en

Poprawka 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i że w 2011 r.:

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego rolnicy mogą otrzymać, jeżeli 
dane państwo członkowskie tak zdecyduje, 
uprawnienia do płatności w pierwszym 
roku stosowania systemu płatności 
podstawowych pod warunkiem, że są 
uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9 i że w 2011 
r.:

Or. es

Poprawka 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins
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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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i że w 2011 r.:

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego rolnicy mogą otrzymać, jeżeli 
dane państwo członkowskie tak zdecyduje, 
uprawnienia do płatności w pierwszym 
roku stosowania systemu płatności 
podstawowych pod warunkiem, że są 
uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9 i że w 2011 
r.:

Or. es

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć wystarczającą elastyczność w zakresie kwalifikowania 
jako beneficjentów systemu płatności podstawowych lub wykluczania z niego określonych 
rolników, którzy – jak np. niektórzy producenci owoców i warzyw oraz uprawiający winorośl 
– znajdują się poza obowiązującym systemem płatności jednolitych.

Poprawka 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i że w 2011 r.:

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

Or. fr
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Poprawka 973
Patrick Le Hyaric

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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i że w 2011 r.:

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

Or. fr

Poprawka 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i że w 2011 r.:

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

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki temu wiadomo, że państwo członkowskie może stosować system płatności 
podstawowych między innymi w odniesieniu do winnic, jeżeli uzna to za konieczne, ale że 
wcale nie jest do tego zobowiązane. Celem tej zmiany jest umożliwienie państwom 
członkowskim przegrupowania finansowania w ramach oddzielnych programów wsparcia dla 
upraw winorośli i winnic.
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Poprawka 975
James Nicholson, Diane Dodds

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, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9 i że w 2011 r.:

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

Or. en

Poprawka 976
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień, ale 
produkowali wyłącznie owoce lub 
warzywa lub uprawiali wyłącznie winnice;

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień, ale 
produkowali wyłącznie owoce lub 
warzywa lub uprawiali wyłącznie winnice; 
prowadzili chów lub uprawę produktów 
rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę 
zwierząt, oraz utrzymywali zwierzęta do 
celów gospodarskich;

Or. en

Poprawka 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień, ale 
produkowali wyłącznie owoce lub 
warzywa lub uprawiali wyłącznie winnice;

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień, ale 
produkowali wyłącznie owoce lub 
warzywa lub uprawiali wyłącznie winnice, 
lub zajmowali się produkcją rolną lub 
hodowlaną, na rzecz której otrzymali 
wsparcie powiązane z produkcją na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 lub rozporządzenia (WE) nr 
73/2009 po upłynięciu okresu 
wyznaczonego przez państwo 
członkowskie na podstawie art. 63 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
dotyczącego włączenia wsparcia 
powiązanego z produkcją do systemu 
płatności jednolitych, lub utrzymywali w 
celach rolniczych żywe konie do produkcji 
mięsa.

Or. es

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia określono, że aby móc otrzymać uprawnienia do 
płatności podstawowych, rolnicy powinni byli aktywować w 2011 r. co najmniej jedno 
uprawnienie do płatności w ramach systemu płatności jednolitych lub powinni byli złożyć 
wniosek o wsparcie w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej. Uważamy jednak, że 
należy ustanowić wyjątki w zakresie przyznawania uprawnień do płatności podstawowych dla 
sektorów, które odłączyły się w 2012 r., oraz w innych sytuacjach, gdyż w przeciwnym razie 
określeni rolnicy zostaną pozbawieni możliwości otrzymania uprawnień do płatności 
podstawowych.

Poprawka 978
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień, ale 
produkowali wyłącznie owoce lub 

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień, ale 
produkowali wyłącznie owoce lub 
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warzywa lub uprawiali wyłącznie winnice; warzywa lub uprawiali wyłącznie winnice, 
plantacje topoli o krótkiej rotacji, gaje 
kasztanowe, ziemniaki oraz produkty 
uprawiane w szkółkach i ruchomych 
szklarniach;

Or. it

Poprawka 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień, ale 
produkowali wyłącznie owoce lub
warzywa lub uprawiali wyłącznie winnice;

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień, ale 
produkowali owoce, warzywa, nasiona i 
ziemniaki późne, rośliny ozdobne lub 
uprawiali wyłącznie winnice;

Or. en

Poprawka 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień, ale
produkowali wyłącznie owoce lub
warzywa lub uprawiali wyłącznie winnice;

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień 
i produkowali owoce, warzywa, ziemniaki 
późne lub uprawiali winnice;

Or. en

Poprawka 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień, ale 
produkowali wyłącznie owoce lub 
warzywa lub uprawiali wyłącznie winnice;

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień, ale 
produkowali owoce, warzywa, ziemniaki 
lub uprawiali winnice lub gaje oliwne;

Or. es

Uzasadnienie

Zidentyfikowanie producentów, którzy zajmują się wyłącznie rodzajami upraw wymienionymi 
przez Komisję, jest praktycznie niemożliwe. Ponadto sytuacja byłaby problematyczna również 
w przypadku gospodarstw mieszanych.

Poprawka 982
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień, ale 
produkowali wyłącznie owoce lub 
warzywa lub uprawiali wyłącznie winnice;

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień, ale 
produkowali wyłącznie owoce lub 
warzywa lub uprawiali wyłącznie winnice 
lub trwałe użytki zielone;

Or. de

Poprawka 983
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ramach systemu płatności jednolitych 
– nie aktywowali żadnych uprawnień, ale 
produkowali wyłącznie owoce lub 
warzywa lub uprawiali wyłącznie winnice;

a) w ramach obecnego systemu płatności 
jednolitych – nie aktywowali żadnych 
uprawnień, ale produkowali wyłącznie 
owoce lub warzywa lub uprawiali 
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wyłącznie winnice;

Or. en

Poprawka 984
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) pod warunkiem udokumentowania 
dzierżawy lub kupna powierzchni użytków 
rolnych dokonanych najpóźniej w dniu 31 
grudnia 2011 r., w przypadku której 
rolnik ubiega się o uzyskanie uprawnienia 
do płatności bezpośredniej.

Or. fr

Poprawka 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, że tylko rolnicy, którzy w 2011 r. 
prowadzili chów lub uprawę produktów 
rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę 
zwierząt, lub utrzymywali zwierzęta do 
celów gospodarskich, otrzymują 
uprawnienia do płatności.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to rozwiązać problem właścicieli gruntów występujących o płatności bezpośrednie. 
Dałoby to państwom członkowskim możliwość ograniczenia przydziału uprawnień do tych 
osób, które podjęły produkcję rolną w 2011 r.
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Poprawka 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
liczba uprawnień do płatności przydzielona 
rolnikowi jest równa liczbie 
kwalifikujących się hektarów, w 
rozumieniu art. 25 ust. 2, które rolnik 
zgłasza zgodnie z art. 26 ust. 1 na 2014 r. 

Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
liczba uprawnień do płatności przydzielona 
rolnikowi jest równa liczbie 
kwalifikujących się hektarów, w 
rozumieniu art. 25 ust. 2, które rolnik 
zgłasza zgodnie z art. 26 ust. 1 na 2014 r. 
Państwa członkowskie mogą jednak 
ograniczyć liczbę uprawnień 
przydzielanych indywidualnym rolnikom 
do mniejszej spośród liczby 
kwalifikujących się hektarów, w 
rozumieniu art. 34 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, które rolnik zgłosił w 
roku referencyjnym 2009, 2010 lub 2011, 
określanym przez państwo członkowskie, 
lub w 2014 r.

Or. en

Poprawka 987
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
liczba uprawnień do płatności 
przydzielona rolnikowi jest równa liczbie 
kwalifikujących się hektarów, w 
rozumieniu art. 25 ust. 2, które rolnik 
zgłasza zgodnie z art. 26 ust. 1 na 2014 r.

skreślony
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Or. en

Poprawka 988
Liam Aylward, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
liczba uprawnień do płatności 
przydzielona rolnikowi jest równa liczbie 
kwalifikujących się hektarów, w 
rozumieniu art. 25 ust. 2, które rolnik 
zgłasza zgodnie z art. 26 ust. 1 na 2014 r.

skreślony

Or. en

Poprawka 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
liczba uprawnień do płatności przydzielona 
rolnikowi jest równa liczbie 
kwalifikujących się hektarów, w 
rozumieniu art. 25 ust. 2, które rolnik 
zgłasza zgodnie z art. 26 ust. 1 na 2014 r.

Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
liczba dopuszczalnych uprawnień do 
płatności, w rozumieniu art. 25 ust. 2, które 
rolnik posiadał w swoim gospodarstwie w 
określonym przez państwo członkowskie 
roku referencyjnym, który powinien być 
wcześniejszy niż rok przedłożenia wniosku 
dotyczącego reformy WPR.

Or. es

Poprawka 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
liczba uprawnień do płatności przydzielona 
rolnikowi jest równa liczbie 
kwalifikujących się hektarów, w 
rozumieniu art. 25 ust. 2, które rolnik 
zgłasza zgodnie z art. 26 ust. 1 na 2014 r. 

Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
liczba uprawnień do płatności przydzielona 
rolnikowi jest równa liczbie 
kwalifikujących się hektarów, w 
rozumieniu art. 25 ust. 2, które rolnik 
zgłasza zgodnie z art. 26 ust. 1 na 2014 r., 
przy czym ich liczba nie może przekraczać 
średniej liczby uprawnień 
wykorzystywanych przeciętnie w latach 
2009–2011.

Or. es

Poprawka 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
liczba uprawnień do płatności przydzielona 
rolnikowi jest równa liczbie 
kwalifikujących się hektarów, w 
rozumieniu art. 25 ust. 2, które rolnik 
zgłasza zgodnie z art. 26 ust. 1 na 2014 r.

Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
liczba uprawnień do płatności przydzielona 
rolnikowi jest równa liczbie 
kwalifikujących się hektarów, w 
rozumieniu art. 25 ust. 2, lub części 
kwalifikujących się hektarów określonej 
przez państwa członkowskie w obiektywny 
i niedyskryminujący sposób, które rolnik 
zgłasza zgodnie z art. 26 ust. 1 na 2014 r.

Or. fr

Poprawka 992
Michel Dantin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
liczba uprawnień do płatności przydzielona 
rolnikowi jest równa liczbie 
kwalifikujących się hektarów, w 
rozumieniu art. 25 ust. 2, które rolnik 
zgłasza zgodnie z art. 26 ust. 1 na 2014 r.

Z zastrzeżeniem zastosowania ust. 2 
akapit drugi lit. b) oraz z wyjątkiem 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych liczba 
uprawnień do płatności przydzielona 
rolnikowi jest równa liczbie 
kwalifikujących się hektarów, w 
rozumieniu art. 25 ust. 2, które rolnik 
zgłasza zgodnie z art. 26 ust. 1 na 2014 r.

Or. fr

Poprawka 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od poprzedniego 
ustępu państwa członkowskie mogą 
ograniczyć liczbę kwalifikujących się 
hektarów, która będzie uwzględniana przy 
przydzielaniu uprawnień na jednego 
rolnika, tak aby nie przekraczała ona 
liczby hektarów zgłoszonych w 
poprzednim roku lub okresie 
referencyjnym (w latach 2009–2011).

Or. es

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko, że w znacznym stopniu wzrośnie liczba kwalifikujących się hektarów, jakie 
zostaną zgłoszone w roku 2014, w związku z czym może dojść do znacznego obniżenia się 
średniego poziomu wsparcia na hektar. Należy ustalić jakiś limit liczby hektarów, które 
zostaną uwzględnione w pierwszym przydziale uprawnień do płatności.

Poprawka 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od poprzedniego 
ustępu państwa członkowskie mogą 
ograniczyć liczbę kwalifikujących się 
hektarów, która będzie uwzględniania 
przy przydzielaniu uprawnień na jednego 
rolnika, tak aby nie przekraczała ona 
liczby hektarów zgłoszonych w 
poprzednim roku lub okresie 
referencyjnym (w latach 2009–2011).

Or. es

Uzasadnienie

Należy ograniczyć obszar, w stosunku do którego ostatecznie zostaną zastosowane płatności 
bezpośrednie, do obszaru o rzędzie wielkości podobnym do tego, jaki został wykorzystany do 
obliczenia zewnętrznego ujednolicenia państw członkowskich.

Poprawka 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od ust. 2 lit. a) 
państwa członkowskie, które zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) […] w odniesieniu 
do systemu płatności jednolitych i 
wsparcia dla plantatorów winorośli, 
podjęły decyzję o niezmniejszaniu 
począwszy od 2015 r. programów 
wsparcia w sektorze wina, aby zwiększyć 
swoje pułapy krajowe na płatności 
bezpośrednie, mogą podjąć decyzję o 
wykluczeniu upraw winorośli z dziedzin 
kwalifikujących się do systemu płatności 
podstawowych.
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Or. en

Poprawka 996
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego ust. 2 rolnicy, którzy założyli 
gospodarstwa w 2012 r. lub 2013 r., 
otrzymują uprawnienia do płatności 
w pierwszym roku stosowania systemu 
płatności podstawowych pod warunkiem, 
że są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9 i że 
zobowiązali się do nieprzenoszenia 
uprawnień do płatności przez pięć lat, 
wykorzystania tych uprawnień co roku 
oraz niedzierżawienia gruntów 
i uprawnień do płatności, w odniesieniu 
do których złożono wniosek.

Or. it

Poprawka 997
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego ust. 2 rolnicy, którzy założyli 
gospodarstwa w 2012 r. lub 2013 r., 
otrzymują uprawnienia do płatności 
w pierwszym roku stosowania systemu 
płatności podstawowych pod warunkiem, 
że są uprawnieni do otrzymania płatności 
bezpośrednich zgodnie z art. 9 i że 
zobowiązali się do nieprzenoszenia 
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uprawnień do płatności przez pięć lat, 
wykorzystania tych uprawnień co roku 
oraz niedzierżawienia gruntów 
i uprawnień do płatności, w odniesieniu 
do których złożono wniosek.

Or. it

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie uwzględnia rolników rozpoczynających działalność, w tym młodych 
rolników, którzy założyli gospodarstwa w 2012 r. lub 2013 r. Należy zatem przyjąć przepisy 
stanowiące, że takim osobom przydziela się uprawnienia do płatności, choć z zastrzeżeniem 
restrykcyjnych wymogów w celu zapobieżenia spekulacjom.

Poprawka 998
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Rolnicy, którzy w 2013 r. posiadają 
uprawnienia szczególne do płatności, 
otrzymują w 2014 r. uprawnienia 
szczególne, których wartość jednostkowa 
zmniejsza się co roku zgodnie z odsetkiem 
mającym zastosowanie do ujednolicenia 
płatności obszarowych. Rolnik aktywuje 
uprawnienia szczególne w ramach 
specjalnej procedury.

Or. fr

Poprawka 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku sprzedaży lub dzierżawy skreślony
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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, że rolnik ten spełnia warunki 
określone w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapobieżenia spekulacjom na rynku gruntów, które mogą być efektem ustalenia 
przyszłego roku referencyjnego, proponuje się dodatkową klauzulę w ostatnim zdaniu art. 21 
ust. 2, umożliwiającą państwom członkowskim ograniczenie liczby uprawnień przyznawanych 
w 2014 r. do mniejszej spośród liczby kwalifikujących się hektarów zgłoszonych we 
wcześniejszym roku referencyjnym 2009, 2010 lub 2011.

Poprawka 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku sprzedaży lub dzierżawy 
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, że rolnik ten spełnia warunki 
określone w art. 9.

skreślony

Or. fr

Poprawka 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3



PE492.793v01-00 36/173 AM\907854PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku sprzedaży lub dzierżawy 
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, że rolnik ten spełnia warunki 
określone w art. 9.

skreślony

Or. es

Poprawka 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku sprzedaży lub dzierżawy 
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, że rolnik ten spełnia warunki 
określone w art. 9.

3. W przypadku sprzedaży, przejścia 
własności drogą dziedziczenia, spadku, 
sprzedaży lub dzierżawy 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, że rolnicy 
ci spełniają warunki określone w art. 9.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić przypadki przejścia własności inne niż podział lub dzierżawa.

Poprawka 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku sprzedaży lub dzierżawy
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, że rolnik ten spełnia warunki 
określone w art. 9.

3. W przypadku przekazania, w tym 
sprzedaży, dzierżawy lub odziedziczenia 
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 
jednemu rolnikowi lub większej ich liczbie
pod warunkiem, że spełniają oni warunki 
określone w art. 9.

Or. en

Poprawka 1004
George Lyon, Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku sprzedaży lub dzierżawy 
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, że rolnik ten spełnia warunki 
określone w art. 9.

3. W przypadku sprzedaży, podziału, 
łączenia lub dzierżawy 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 
jednemu rolnikowi lub większej liczbie 
rolników, którzy otrzymują gospodarstwo 
lub jego część, pod warunkiem, że rolnicy 
ci spełniają warunki określone w art. 9.

Or. en
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Poprawka 1005
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku sprzedaży lub dzierżawy 
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, że rolnik ten spełnia warunki 
określone w art. 9.

3. W przypadku sprzedaży, podziału, 
łączenia lub dzierżawy 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 jednemu rolnikowi lub 
większej ich liczbie pod warunkiem, że 
rolnicy ci spełniają warunki określone 
w art. 9.

Or. en

Poprawka 1006
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku sprzedaży lub dzierżawy 
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, że rolnik ten spełnia warunki 
określone w art. 9.

3. W przypadku sprzedaży lub dzierżawy 
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 w 
całości lub w części otrzymującemu
rolnikowi pod warunkiem, że rolnik ten 
spełnia warunki określone w art. 9.

Or. en
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Poprawka 1007
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku sprzedaży lub dzierżawy 
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, że rolnik ten spełnia warunki 
określone w art. 9.

3. W przypadku sprzedaży lub dzierżawy 
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 
jednemu rolnikowi lub większej ich liczbie
pod warunkiem, że rolnicy ci spełniają
warunki określone w art. 9.

Or. en

Poprawka 1008
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku sprzedaży lub dzierżawy 
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, że rolnik ten spełnia warunki 
określone w art. 9. 

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

Or. bg

Poprawka 1009
James Nicholson, Richard Ashworth
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie lub ich regiony, 
które wdrożyły system płatności 
jednolitych zgodnie z art. 59 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, mogą 
podjąć decyzję o stosowaniu ich podziału 
uprawnień do płatności w kształcie 
obowiązującym dnia 31 grudnia 2013 r. 
jako liczby uprawnień do płatności 
dostępnych do aktywacji w 2014 r.

Or. en

Poprawka 1010
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy mogą podjąć decyzję o liczbie 
kwalifikujących się hektarów, które chcą 
wykorzystać w celu ustalenia uprawnień.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że to do rolników powinna należeć decyzja, ile gruntów chcą wykorzystać w 
celu ustalenia uprawnień.

Poprawka 1011
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od poprzedniego 
ustępu państwa lub regiony, zgodnie z art. 
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20 niniejszego rozporządzenia, mogą 
ograniczyć liczbę hektarów, która zostanie 
uwzględniona w pierwszym przydziale 
uprawnień do płatności na podstawie 
obiektywnych kryteriów, jeśli liczba 
kwalifikujących się hektarów 
wynikających ze zgłoszenia 
przewidzianego w art. 26 ust. 1 w danym 
państwie członkowskim lub regionie 
będzie wyższa o 20% od średniej liczby 
hektarów zgłoszonych w ramach 
aktualnego systemu płatności w latach 
2009–2011.
Ograniczenie to zostanie zastosowane 
przede wszystkim w stosunku do osób 
otrzymujących wsparcie w postaci 
płatności podstawowej po raz pierwszy, z 
wyjątkiem młodych rolników, którzy 
przystąpili do systemu płatności, oraz w 
stosunku do rolników, którzy przekroczą 
wskazaną wartość procentową odnośnie 
do hektarów zgłoszonych we wskazanym 
okresie.

Or. es

Uzasadnienie

Poner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.

Poprawka 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą jednak 
ograniczyć liczbę uprawnień 
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przydzielanych indywidualnym rolnikom 
do mniejszej spośród liczby 
kwalifikujących się hektarów, w 
rozumieniu art. 34 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, które rolnik zgłosił w 
roku referencyjnym 2009, 2010 lub 2011, 
określanym przez państwo członkowskie, 
lub w 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapobieżenia spekulacjom na rynku gruntów, które mogą być efektem ustalenia 
przyszłego roku referencyjnego, proponuje się dodatkową klauzulę w ostatnim zdaniu art. 21 
ust. 2, umożliwiającą państwom członkowskim ograniczenie liczby uprawnień przyznawanych 
w 2014 r. do mniejszej spośród liczby kwalifikujących się hektarów zgłoszonych we 
wcześniejszym roku referencyjnym 2009, 2010 lub 2011.

Poprawka 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku podziału gospodarstwa 
rolnego osoby fizyczne lub prawne 
spełniające warunki określone w ust. 2 
mogą – zawierając umowę przed dniem 15 
maja 2014 r. – przekazać całość lub część 
prawa do otrzymania uprawnień do 
płatności zgodnie z ust. 1 rolnikom 
zarządzającym powstałymi 
gospodarstwami.

Or. en

Poprawka 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)



AM\907854PL.doc 43/173 PE492.793v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W drodze odstępstwa od ust. 2 
rolnikom z sektora wołowiny i cielęciny, 
mleka, mięsa baraniego i mięsa koziego, 
którzy nie będą posiadali kwalifikujących 
się hektarów w pierwszym roku 
stosowania systemu płatności 
podstawowych, zostaną przydzielone 
uprawnienia szczególne o wartości 
proporcjonalnej do działalności 
prowadzonej w 2011 r., przy czym żadne z 
uprawnień szczególnych nie może 
przekroczyć wartości 5000 euro.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wyjątki dla określonych sektorów produkcyjnych, które nie zostały 
zidentyfikowane za pomocą modelu opartego na posiadanych użytkach rolnych, ale są w pełni 
komplementarne i niezbędne w różnych modelach produkcyjnych.

Poprawka 1015
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwo członkowskie może podjąć 
decyzję o ustaleniu minimalnej wielkości 
gospodarstwa według powierzchni 
kwalifikowalnych użytków rolnych 
zgodnie z art. 25 ust. 2, dla której można 
się ubiegać o ustanowienie uprawnień do 
płatności. Minimalna wielkość nie jest 
jednak większa niż progi określone w art. 
10 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) w 
powiązaniu z art. 10 ust. 1 akapit drugi.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy dodać przepisy w celu uniknięcia scenariusza, w którym przydziela się uprawnienia, 
które są mniejsze od minimalnej wielkości, dla której można otrzymać płatność.

Poprawka 1016
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku podziału gospodarstwa 
rolnego osoby fizyczne lub prawne 
spełniające warunki określone w ust. 2 
mogą – zawierając umowę przed dniem 15 
maja 2014 r. – przekazać całość lub część 
prawa do otrzymania uprawnień do 
płatności zgodnie z ust. 1 rolnikom 
zarządzającym powstałymi 
gospodarstwami.

Or. en

Poprawka 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować się nie stosować art. 21 ust. 2 
akapit pierwszy i drugi oraz art. 21 ust. 3.

Or. de

Poprawka 1018
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwo członkowskie może podjąć 
decyzję o ustaleniu minimalnej wielkości 
gospodarstwa według powierzchni 
kwalifikowalnych użytków rolnych, 
zgodnie z art. 25 ust. 2, dla której można 
się ubiegać o ustanowienie uprawnień do 
płatności. Minimalna wielkość nie jest 
jednak większa niż progi określone w art. 
10 ust. 1 akapit pierwszy lit. 
b) w powiązaniu z art. 10 ust. 1 akapit 
drugi.

Or. en

Poprawka 1019
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Przydział uprawnień do płatności nowym 

osobom
Państwo członkowskie lub region może, 
zgodnie z obiektywnymi kryteriami oraz 
w sposób, który zapewnia równe 
traktowanie rolników oraz zapobiega 
zakłóceniom rynku i konkurencji, 
przydzielić uprawnienia do wysokości ich 
pułapu krajowego rolnikom, którzy 
rozpoczynają swoją działalność rolniczą 
po pierwszym przydziale uprawnień do 
płatności, o którym mowa w art. 21.
Wartość przydzielonych w ten sposób 
uprawnień do płatności opiera się na 
średniej wartości krajowej lub regionalnej 
uprawnień do płatności w roku 
przydziału.

Or. en
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Poprawka 1020
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie 
art. 19 lub 20 – po zastosowaniu 
liniowego zmniejszenia określonego w 
art. 23 ust. 1 – przez liczbę uprawnień do 
płatności przydzielonych na szczeblu 
krajowym lub regionalnym zgodnie z 
art. 21 ust. 2 na 2014 r.

skreślony

Or. fr

Poprawka 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 
2014 r.

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 19 
lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności, o 
które wystąpiono we wniosku dotyczącym 
systemu płatności podstawowych na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, w 
tym uprawnień do płatności 
przydzielonych z rezerwy krajowej lub 
regionalnej zgodnie z art. 23. Liczba 
uprawnień do płatności jest wyrażona 
w hektarach.
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Or. en

Poprawka 1022
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 
2014 r.

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 19 
lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności, o 
które wystąpiono we wniosku dotyczącym 
systemu płatności podstawowych na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, w 
tym uprawnień do płatności 
przydzielonych z rezerwy krajowej lub 
regionalnej zgodnie z art. 23. Liczba 
uprawnień do płatności jest wyrażona 
w hektarach.

Or. en

Poprawka 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 19 
lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności, które 
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przydzielonych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 
2014 r.

uprawniają do płatności w danym roku na 
szczeblu krajowym lub regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy ustanowienie przepisu, zgodnie z którym ostateczny poziom wartości uprawnień 
jest określony przez podział dostępnej puli środków finansowych przez liczbę uprawnień, 
które uprawniają do płatności w danym roku. Oznacza to, że każdego roku pula środków 
finansowych jest dzielona przez liczbę uprawnień po przeprowadzeniu kontroli i po 
potwierdzeniu kwalifikowalności do płatności przez agencję płatniczą. To rozwiązanie 
pozwoliłoby na pełne wykorzystanie puli środków finansowych.

Poprawka 1024
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 
2014 r.

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 19 
lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 
lub, w stosownych przypadkach, w art. 23 
ust. 2 – przez liczbę uprawnień do 
płatności przydzielonych lub istniejących 
w 2014 r. na szczeblu krajowym lub 
regionalnym, w tym uprawnień do 
płatności przydzielonych z rezerwy 
krajowej lub regionalnej zgodnie z art. 23.

Or. en

Poprawka 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 
2014 r.

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 19 
lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 
2014 r., w tym uprawnień do płatności 
przyznanych z rezerwy krajowej lub 
regionalnej zgodnie z art. 23.

Or. en

Poprawka 1026
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 
2014 r. 

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 19 
lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
określonych we wniosku na szczeblu 
krajowym lub regionalnym, w tym 
uprawnień do płatności z rezerwy 
krajowej lub regionalnej zgodnie z art. 23.
Liczba uprawnień do płatności jest 
wyrażona w hektarach.

Or. lv

Poprawka 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 
2014 r.

1. Dla każdego odnośnego roku średnią 
wartość jednostkową uprawnień do 
płatności oblicza się, dzieląc pułap krajowy 
lub regionalny ustanowiony na podstawie 
art. 19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
aktywowanych zgodnie z art. 25 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1028
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie 
art. 19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 
2014 r.

1. Dla każdego odnośnego roku średnią
wartość jednostkową uprawnień do 
płatności oblicza się, dzieląc pułap krajowy 
lub regionalny ustanowiony na podstawie 
art. 19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
aktywowanych zgodnie z art. 25 ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Budżet dostępny na płatności podstawowe należy co roku rozdzielić w całości, aby uniknąć 
niewykorzystania funduszy.

Poprawka 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 
2014 r.

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych w 2014 r. na szczeblu 
krajowym lub regionalnym zgodnie z art. 
21 ust. 2 i aktywowanych w danym roku.

Or. es

Uzasadnienie

Aby zminimalizować powstawanie sald pozostałych oraz zoptymalizować wykorzystanie 
funduszy, należy każdego roku obliczać wartość jednostkową uprawnień do płatności, dzieląc 
pułap przez liczbę uprawnień do płatności aktywowanych w danym roku.

Poprawka 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 
2014 r.

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych w 2014 r. na szczeblu 
krajowym lub regionalnym zgodnie z art. 
21 ust. 2 i aktywowanych w danym roku.

Or. es
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Uzasadnienie

Aby zminimalizować powstawanie sald pozostałych oraz zoptymalizować wykorzystanie 
funduszy, należy każdego roku obliczać wartość jednostkową uprawnień do płatności, dzieląc 
pułap przez liczbę uprawnień do płatności aktywowanych w danym roku. W ten sposób 
zapobiega się możliwej utracie zasobów, do jakiej doszłoby w wyniku możliwego zmniejszenia 
całkowitej powierzchni aktywowanej w kolejnych latach następujących po roku początkowym.

Poprawka 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 
2014 r.

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych w 2014 r. na szczeblu 
krajowym lub regionalnym zgodnie z art. 
21 ust. 2 i aktywowanych w danym roku.

Or. es

Uzasadnienie

Wartość jednostkową uprawnień do płatności należy obliczać co rok, dzieląc pułap przez 
liczbę uprawnień aktywowanych każdego roku. W ten sposób zapobiega się sytuacji, w której 
zmniejszenie powierzchni aktywowanej w kolejnych latach oznaczałoby utratę zasobów.

Poprawka 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
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oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 
2014 r.

oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie art. 
19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 i 
po odjęciu kwoty odpowiadającej 
uprawnieniom szczególnym w przypadku 
rolników, którzy nie posiadają 
kwalifikujących się hektarów zgodnie z 
nowym ustępem wprowadzonym w 
poprawce nr 12 – przez liczbę uprawnień 
do płatności przydzielonych na szczeblu 
krajowym lub regionalnym zgodnie z art. 
21 ust. 2 na 2014 r.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wyjątki dla określonych sektorów produkcyjnych, które nie zostały 
zidentyfikowane za pomocą modelu opartego na posiadanych użytkach rolnych, ale są w pełni 
komplementarne i niezbędne w różnych modelach produkcyjnych.

Poprawka 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności 
oblicza się, dzieląc pułap krajowy lub 
regionalny ustanowiony na podstawie 
art. 19 lub 20 – po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1 –
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym zgodnie z art. 21 ust. 2 na 
2014 r.

1. Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkową uprawnień do płatności, 
w tym uprawnień szczególnych, oblicza 
się, dzieląc pułap krajowy lub regionalny 
ustanowiony na podstawie art. 19 lub 20 –
po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1 – przez liczbę 
uprawnień do płatności przydzielonych na 
szczeblu krajowym lub regionalnym 
zgodnie z art. 21 ust. 2 na 2014 r.

Or. pt

Poprawka 1034
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
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Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zgodnie 
z obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami określić, w ramach pułapów 
regionalnych ustanowionych na mocy 
art. 20, lub ich części, różne wartości 
jednostkowe uprawnień do płatności 
przydzielanych rolnikom, o których mowa 
w art. 18:
a) dla gruntów zajętych przez uprawy 
roślin uprawnych w dniu wyznaczonym 
na złożenie wniosków o pomoc na 
2011 rok; lub
b) dla gruntów zajętych przez trwałe 
użytki zielone w dniu wyznaczonym na 
złożenie wniosków o pomoc na 2011 rok; 
lub
c) dla gruntów zajętych przez uprawy 
trwałe w dniu wyznaczonym na złożenie 
wniosków o pomoc na 2011 rok.

Or. it

Poprawka 1035
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zgodnie 
z obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami określić, w ramach pułapów 
regionalnych ustanowionych na mocy 
art. 20, lub ich części, różne wartości 
jednostkowe uprawnień do płatności 
przydzielanych rolnikom, o których mowa 
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w art. 18:
a) dla hektarów zajętych przez uprawy 
roślin uprawnych w dniu wyznaczonym 
na złożenie wniosków o pomoc na 
2011 rok; lub
b) dla hektarów zajętych przez trwałe 
użytki zielone w dniu wyznaczonym na 
złożenie wniosków o pomoc na 2011 rok; 
lub
c) dla hektarów zajętych przez uprawy 
trwałe w dniu wyznaczonym na złożenie 
wniosków o pomoc na 2011 rok.

Or. it

Uzasadnienie

W celu lepszego ukierunkowania wsparcia dochodów państwa członkowskie mogą 
przyznawać uprawnienia do płatności na podstawie klasyfikacji użytków rolnych w 2011 r. 
jako trwałe użytki zielone lub uprawy trwałe lub uprawy roślin uprawnych. Możliwość tę 
przewidziano w art. 49 rozporządzenia (WE) nr 93/2009 i uznano ją za zgodną z zasadami 
określonymi przez WTO.

Poprawka 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą określić, 
na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriów, w 
ramach pułapu krajowego lub 
regionalnego określonego zgodnie z art. 
19 lub 20 lub w ramach jego części, różne 
wartości jednostkowe uprawnień do 
płatności:
a) na podstawie liczby hektarów gruntów 
ornych lub
b) na podstawie liczby hektarów upraw 
trwałych i na podstawie liczby innych 
kwalifikujących się hektarów upraw z 
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nimi porównywalnych, lub
c) na podstawie liczby hektarów trwałych 
użytków zielonych i na podstawie liczby 
innych kwalifikujących się hektarów z 
nimi porównywalnych.
Państwa członkowskie, które wybiorą ten 
model, powinny zawiadomić o tym 
Komisję najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2013 r.

Or. es

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o wartość uprawnień do płatności podstawowych, należy wziąć pod uwagę 
możliwość (jaka obecnie występuje w modelu regionalnym SAPS) uwzględnienia różnych 
wartości w zależności od rodzaju wykorzystania powierzchni, z rozróżnieniem na grunty orne 
i trwałe użytki zielone, choć uważamy, że należałoby rozróżnić także uprawy trwałe.

Poprawka 1037
Milan Zver

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku stosowania ust. 1 
państwa członkowskie mogą zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami określić, w ramach pułapów 
krajowych lub regionalnych 
ustanowionych na podstawie art. 19 lub 
20, lub ich części, różne wartości 
jednostkowe uprawnień do płatności 
przydzielanych rolnikom, o których mowa 
w art. 19 lub 20:
a) dla hektarów zajętych przez użytki 
zielone w dniu wyznaczonym na złożenie 
wniosków o pomoc obszarową na 2014 
rok i dla wszystkich innych 
kwalifikujących się hektarów; lub
b) dla hektarów zajętych przez trwałe 
użytki zielone w dniu wyznaczonym na 
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złożenie wniosków o pomoc obszarową na 
2014 rok i dla wszystkich innych 
kwalifikujących się hektarów.

Or. en

Poprawka 1038
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mają 
możliwość, w odpowiednich przypadkach 
oraz zgodnie z obiektywnymi 
i niedyskryminującymi kryteriami, 
stosowania zróżnicowanych kryteriów, 
takich jak ekstensywne lub intensywne 
użytkowanie gruntów, przy ustalaniu 
uprawnień do płatności przydzielonych na 
szczeblu krajowym lub regionalnym.

Or. de

Uzasadnienie

Zasadniczo powinna istnieć możliwość rozróżnienia rodzajów gruntów o różnym stopniu 
opłacalności (grunty orne i użytki zielone intensywnie wykorzystywane w odróżnieniu od 
użytków zielonych wykorzystywanych ekstensywnie) oraz udzielania różnych poziomów 
płatności.

Poprawka 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przy ustalaniu wartości uprawnień, 
o których mowa w poprzednim akapicie, 
państwa członkowskie mogą ustalić różne 
wartości jednostkowe uprawnień do 
płatności przydzielanych rolnikom 
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w związku z hektarami zajętymi przez 
uprawy roślin pastewnych, uprawy trwałe, 
rośliny uprawiane w szkółkach, rośliny 
uprawne, ryż i wszystkie inne 
kwalifikujące obszar w dniu wyznaczonym 
na złożenie wniosków w pierwszym roku 
wdrażania niniejszego rozporządzenia.

Or. it

Poprawka 1040
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kwota płatności bezpośrednich dla 
rolników, o których działalności rolniczej 
mowa w art. 4 ust. 1 lit. c) tiret drugie i 
trzecie, wynosi 1/4 średniej kwoty 
płatności bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 1041
James Nicholson, Diane Dodds

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 

skreślony
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zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 1043
Jens Rohde

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 

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 zgodnie z pułapem 
krajowym lub regionalnym ustanowionym
na podstawie art. 19 lub 20, po 
zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1.
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zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Wielkość wsparcia na hektar musi w dalszym ciągu pozostać w gestii państw członkowskich, 
w ten sposób odzwierciedlając różnice w poszczególnych rodzajach działalności rolniczej.

Poprawka 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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 co najmniej 5% pułapu 
krajowego lub regionalnego 
ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, 
po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1. Państwa 
członkowskie mogą stopniowo wycofywać 
płatności oparte na uprawnieniach 
szczególnych posiadanych przez 
zainteresowanych rolników w 2013 r.

Or. en

Poprawka 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, które stosowały 2. Państwa członkowskie, które stosowały 
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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.

system płatności jednolitych określony w 
rozporządzeniu (WE) nr 73/2009, mogą 
ograniczyć obliczanie wartości 
jednostkowej uprawnień do płatności, w 
tym uprawnień szczególnych,
przewidzianej w ust. 1 do kwoty 
odpowiadającej 10% pułapu krajowego lub 
regionalnego ustanowionego na podstawie 
art. 19 lub 20, po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1046
Maria do Céu Patrão Neves

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, w tym uprawnień 
szczególnych, do płatności przewidzianej 
w ust. 1 do kwoty odpowiadającej co 
najmniej 10% pułapu krajowego lub 
regionalnego ustanowionego na podstawie 
art. 19 lub 20, po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1.

Or. pt

Poprawka 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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 

2. Państwa członkowskie, które stosowały 
system płatności jednolitych określony w 
rozporządzeniu (WE) nr 73/2009, mogą 
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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.

ograniczyć obliczanie wartości 
jednostkowej uprawnień do płatności 
przewidzianej w ust. 1 do kwoty 
odpowiadającej co najmniej 10% pułapu 
krajowego lub regionalnego 
ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, 
po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zagwarantować wystarczający okres przejściowy, tak aby zaprzestanie 
wykorzystywania historycznych danych referencyjnych na rzecz nowego systemu płatności nie 
wywołało zbyt gwałtownych zakłóceń pomiędzy różnymi sektorami produkcyjnymi.

Poprawka 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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. 1a do kwoty 
odpowiadającej co najmniej 10% pułapu 
krajowego lub regionalnego 
ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, 
po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Redystrybucja funduszy między odbiorcami i sektorami, jaką przewiduje nowy model 
wsparcia, może mieć duży wpływ i wywołać zakłócenia, którymi trzeba się zająć z należytą 
ostrożnością. W związku z tym należy zastosować możliwie jak najdłuższe terminy i jak 
największą elastyczność w zakresie instrumentów przewidzianych dla okresu przejściowego.
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Poprawka 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

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 co najmniej 10% pułapu 
krajowego lub regionalnego 
ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, 
po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z ważnych elementów przejścia jest pozostawienie państwom członkowskim 
elastyczności umożliwiającej dostosowanie tempa zmian do ich szczególnych okoliczności. 
Biorąc pod uwagę, że element ekologizacji wywiera już spłaszczający wpływ na płatności, 
propozycja Komisji w tym ustępie jest zbyt wysoka.

Poprawka 1050
Izaskun Bilbao Barandica

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, 

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 10% pułapu 
krajowego lub regionalnego 
ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, 
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po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1.

po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zastosować możliwie jak najdłuższe terminy i jak największą elastyczność w zakresie 
instrumentów przewidzianych dla okresu przejściowego. Warto domagać się, aby obliczanie 
wartości jednostkowej początkowych uprawnień do płatności podstawowych odbywało się w 
90% na podstawie wartości historycznego wsparcia indywidualnego, a pułap budżetowy dla 
systemu płatności podstawowych był wykorzystywany jedynie w 10%.

Poprawka 1051
Giovanni La Via

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 co najmniej 10% pułapu 
krajowego lub regionalnego 
ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, 
po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Zmniejszenie wartości uprawnień do płatności o 40% na podstawie historycznych danych 
referencyjnych mogłoby mieć dramatyczne skutki dla dochodów wielu rolników. Po dodaniu 
ich do 30% planowanych z tytułu ekologizacji, zmniejszenie wartości uprawnień do płatności 
o 40% spowodowałoby zmniejszenie o 58% podstawy obliczania uprawnień do płatności.

Poprawka 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi
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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 co najmniej 10% pułapu 
krajowego lub regionalnego 
ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, 
po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1.

Or. it

Poprawka 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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 co najmniej 10% pułapu 
krajowego lub regionalnego 
ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, 
po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

Należy rozważyć wolniejsze tempo przekształceń, mając na uwadze, że elementem tzw. 
środków ekologicznych wsparcia jest płatność w formie stawki jednolitej. W związku z tym 
należy domagać się, aby obliczanie wartości jednostkowej początkowych uprawnień do 
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płatności podstawowych odbywało się w 90% na podstawie wartości historycznego wsparcia 
indywidualnego, a pułap budżetowy dla systemu płatności podstawowych był wykorzystywany 
jedynie w 10%.

Poprawka 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

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 co najmniej 15% pułapu 
krajowego lub regionalnego 
ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, 
po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1055
Diane Dodds

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 

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 15% pułapu 
krajowego lub regionalnego 
ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, 
po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
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określonego w art. 23 ust. 1. określonego w art. 23 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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 mogą 
postanowić, że zmniejszenie wsparcia 
otrzymywanego przez rolnika nie 
przekracza określonego poziomu, 
wynoszącego 20%, w latach 2014–2020 
bez uszczerbku dla transakcji sprzedaży i 
kupna dokonywanych przez rolnika w tym 
okresie. Zmniejszenie wsparcia oblicza się 
przez porównanie wartości wszystkich 
uprawnień do płatności jednolitej 
posiadanych przez rolnika na dzień 31 
grudnia 2013 r. lub – stosownie do 
przypadku – wsparcia otrzymanego przez
rolnika na rok gospodarczy 2013 w 
ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 73/2009 z wartością uprawnień 
do płatności przyznanych rolnikowi na 
dzień 31 grudnia 2020 r., do której dodaje 
się kwotę obliczoną zgodnie z tytułem III 
rozdział 2, bez względu na to, czy rolnik 
spełnia warunki kwalifikacji.

Or. fr

Poprawka 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, które stosowały 2. Państwa członkowskie określają 
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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.

wartość jednostkową uprawnień do 
płatności według obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriów. Mogą w 
szczególności podwyższyć wartość 
pierwszych przyznanych uprawnień do 
płatności lub zróżnicować wartość 
uprawnień do płatności w zależności od 
tego, czy chodzi o grunty orne, trwałe 
użytki zielone czy uprawy trwałe.

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że zmniejszenie wsparcia otrzymywanego 
przez rolnika nie przekracza określonego 
poziomu, wynoszącego co najmniej 20%, 
w przyszłym okresie bez uszczerbku dla 
transakcji sprzedaży i kupna 
dokonywanych przez rolnika w tym 
okresie. Zmniejszenie wsparcia oblicza się 
przez porównanie wartości wszystkich 
uprawnień do płatności jednolitej 
posiadanych przez rolnika na dzień 31 
grudnia 2013 r. lub – stosownie do 
przypadku – wsparcia otrzymanego przez 
rolnika na rok gospodarczy 2013 w 
ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 73/2009 z wartością uprawnień 
do płatności przyznanych rolnikowi na 
dzień 31 grudnia 2020 r., do której dodaje 
się kwotę obliczoną zgodnie z tytułem III 
rozdział 2, bez względu na to, czy rolnik 
spełnia warunki kwalifikacji.

Or. fr

Poprawka 1058
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, które stosowały 
system płatności jednolitych określony 

2. Państwa członkowskie, które stosowały 
system płatności jednolitych określony 
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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.

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

Or. it

Poprawka 1059
Alfreds Rubiks

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 co najmniej 20% pułapu 
krajowego lub regionalnego 
ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, 
po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1.

Or. lv

Poprawka 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, które stosowały 
system płatności jednolitych określony w 

2. Państwa członkowskie, które stosowały 
system płatności jednolitych określony w 
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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.

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

Or. es

Poprawka 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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 co najmniej 30% pułapu 
krajowego lub regionalnego 
ustanowionego na podstawie art. 19 lub 20, 
po zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1.

Or. it

Poprawka 1062
Robert Dušek

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 

2. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
obliczanie wartości jednostkowej 
uprawnień do płatności przewidzianej w 
ust. 1 do kwoty odpowiadającej co 
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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.

najmniej 40% pułapu krajowego lub 
regionalnego ustanowionego na podstawie 
art. 19 lub 20, po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1063
Csaba Sándor Tabajdi

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 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.

Or. en

Poprawka 1064
Hynek Fajmon

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 

2. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
obliczanie wartości jednostkowej 
uprawnień do płatności przewidzianej w 
ust. 1 do kwoty odpowiadającej co 
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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.

najmniej 40% pułapu krajowego lub 
regionalnego ustanowionego na podstawie 
art. 19 lub 20, po zastosowaniu liniowego 
zmniejszenia określonego w art. 23 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1065
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W drodze odstępstwa od ust. 2 
niniejszego artykułu państwa 
członkowskie lub regiony, które 
ustanowiły stały rejestr wszystkich 
gruntów kwalifikujących się do płatności 
bezpośrednich, jakie zostały zgłoszone w 
tym celu zgodnie z art. 74 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr XXX (HZ) w roku 
składania wniosków 2014 (zwane dalej 
„kwalifikującymi się hektarami”) mogą 
dorocznie zmniejszać jednostkową wartość 
uprawnień do płatności w taki sposób, by 
wartość wszystkich uprawnień wyniosła 
zero w roku, o którym mowa w ust. 5 
niniejszego artykułu. Przy zastosowaniu 
takiego odstępstwa państwa członkowskie 
lub regiony dokonują dodatkowej 
płatności na rzecz rolników, 
odpowiadającej obszarowi zgłoszonych 
kwalifikujących się hektarów pomnożonej 
przez pułap krajowy lub regionalny 
określony na podstawie art. 19 lub 20, po 
zastosowaniu liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1, podzielonej 
przez liczbę kwalifikujących się hektarów 
w państwie członkowskim lub regionie.

Or. en



AM\907854PL.doc 73/173 PE492.793v01-00

PL

Poprawka 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie stosujące 
możliwość określoną w ust. 2 
wykorzystują część pułapu, która 
pozostała po zastosowaniu wymienionego 
ustępu, aby zwiększyć wartość uprawnień 
do płatności w przypadkach, gdy łączna 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika w ramach 
systemu płatności podstawowych 
obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa od 
łącznej wartości uprawnień do płatności, 
w tym uprawnień szczególnych, które 
rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w 
ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009. W tym celu krajowa lub 
regionalna wartość jednostkowa każdego 
z uprawnień do płatności danego rolnika 
zostaje zwiększona o udział/część różnicy 
między łączną wartością uprawnień do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych obliczoną zgodnie z ust. 2 a 
łączną wartością uprawnień do płatności, 
w tym uprawnień szczególnych, które 
rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w 
ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009.

skreślony

W celu obliczenia zwiększenia państwo 
członkowskie może również uwzględnić 
wsparcie przyznane w roku 
kalendarzowym 2013 zgodnie z art. 52, 
art. 53 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, pod 
warunkiem że państwo członkowskie 
podjęło decyzję o niestosowaniu w 
przypadku odnośnych sektorów 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
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produkcją na podstawie tytułu IV 
niniejszego rozporządzenia.
Na potrzeby akapitu pierwszego uważa 
się, że rolnik posiada uprawnienia do 
płatności dnia 31 grudnia 2013 r., jeżeli 
uprawnienia do płatności zostały mu 
przydzielone lub ostatecznie przekazane 
przed wymienionym terminem.

Or. en

Poprawka 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie stosujące 
możliwość określoną w ust. 2 
wykorzystują część pułapu, która 
pozostała po zastosowaniu wymienionego 
ustępu, aby zwiększyć wartość uprawnień 
do płatności w przypadkach, gdy łączna 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika w ramach 
systemu płatności podstawowych 
obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa od 
łącznej wartości uprawnień do płatności, 
w tym uprawnień szczególnych, które 
rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w 
ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009. W tym celu krajowa lub 
regionalna wartość jednostkowa każdego 
z uprawnień do płatności danego rolnika 
zostaje zwiększona o udział/część różnicy 
między łączną wartością uprawnień do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych obliczoną zgodnie z ust. 2 a 
łączną wartością uprawnień do płatności, 
w tym uprawnień szczególnych, które 
rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w 
ramach systemu płatności jednolitych 

skreślony
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zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009.
W celu obliczenia zwiększenia państwo 
członkowskie może również uwzględnić 
wsparcie przyznane w roku 
kalendarzowym 2013 zgodnie z art. 52, 
art. 53 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, pod 
warunkiem że państwo członkowskie 
podjęło decyzję o niestosowaniu w 
przypadku odnośnych sektorów
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją na podstawie tytułu IV 
niniejszego rozporządzenia.
Na potrzeby akapitu pierwszego uważa 
się, że rolnik posiada uprawnienia do 
płatności dnia 31 grudnia 2013 r., jeżeli 
uprawnienia do płatności zostały mu 
przydzielone lub ostatecznie przekazane 
przed wymienionym terminem.

Or. en

Poprawka 1068
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie stosujące 
możliwość określoną w ust. 2 
wykorzystują część pułapu, która 
pozostała po zastosowaniu wymienionego 
ustępu, aby zwiększyć wartość uprawnień 
do płatności w przypadkach, gdy łączna 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika w ramach 
systemu płatności podstawowych 
obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa od 
łącznej wartości uprawnień do płatności, 
w tym uprawnień szczególnych, które 
rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w 
ramach systemu płatności jednolitych 

skreślony
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zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009. W tym celu krajowa lub 
regionalna wartość jednostkowa każdego 
z uprawnień do płatności danego rolnika 
zostaje zwiększona o udział/część różnicy 
między łączną wartością uprawnień do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych obliczoną zgodnie z ust. 2 a 
łączną wartością uprawnień do płatności, 
w tym uprawnień szczególnych, które 
rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w 
ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009.

Or. en

Poprawka 1069
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie stosujące 
możliwość określoną w ust. 2 wykorzystują 
część pułapu, która pozostała po 
zastosowaniu wymienionego ustępu, aby 
zwiększyć wartość uprawnień do płatności 
w przypadkach, gdy łączna wartość 
uprawnień do płatności posiadanych przez 
rolnika w ramach systemu płatności 
podstawowych obliczona zgodnie z ust. 2
jest niższa od łącznej wartości uprawnień 
do płatności, w tym uprawnień 
szczególnych, które rolnik posiadał dnia 31 
grudnia 2013 r. w ramach systemu 
płatności jednolitych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 73/2009. W tym 
celu krajowa lub regionalna wartość
jednostkowa każdego z uprawnień do 
płatności danego rolnika zostaje 
zwiększona o udział/część różnicy między 
łączną wartością uprawnień do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych 

3. Państwa członkowskie stosujące 
możliwość określoną w ust. 2 mogą 
wykorzystać część pułapu, która pozostała 
po zastosowaniu wymienionego ustępu, 
aby zwiększyć wartość uprawnień do 
płatności w przypadkach, gdy łączna 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika w ramach 
systemu płatności podstawowych 
obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa od 
łącznej wartości uprawnień do płatności, w 
tym uprawnień szczególnych, które rolnik 
posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach 
systemu płatności jednolitych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 73/2009. W tym 
celu krajowa lub regionalna wartość 
jednostkowa każdego z uprawnień do 
płatności danego rolnika może zostać 
zwiększona o udział/część różnicy między 
łączną wartością uprawnień do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych 
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obliczoną zgodnie z ust. 2 a łączną 
wartością uprawnień do płatności, w tym 
uprawnień szczególnych, które rolnik 
posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach 
systemu płatności jednolitych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 73/2009.

obliczoną zgodnie z ust. 2 a łączną 
wartością uprawnień do płatności, w tym 
uprawnień szczególnych, które rolnik 
posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach 
systemu płatności jednolitych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 73/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Wielkość wsparcia na hektar musi w dalszym ciągu pozostać w gestii państw członkowskich, 
w ten sposób odzwierciedlając różnice w poszczególnych rodzajach działalności rolniczej.

Poprawka 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie stosujące 
możliwość określoną w ust. 2 
wykorzystują część pułapu, która pozostała 
po zastosowaniu wymienionego ustępu, 
aby zwiększyć wartość uprawnień do 
płatności w przypadkach, gdy łączna 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika w ramach 
systemu płatności podstawowych 
obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa od 
łącznej wartości uprawnień do płatności, 
w tym uprawnień szczególnych, które 
rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w 
ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009. W tym celu krajowa lub 
regionalna wartość jednostkowa każdego 
z uprawnień do płatności danego rolnika 
zostaje zwiększona o udział/część różnicy 
między łączną wartością uprawnień do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych obliczoną zgodnie z ust. 2 
a łączną wartością uprawnień do płatności, 

3. Państwa członkowskie stosujące 
możliwość określoną w ust. 2 
wykorzystują część pułapu, która pozostała 
po zastosowaniu wymienionego ustępu, 
aby zwiększyć wartość uprawnień do 
płatności w przypadkach, gdy łączna 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika w ramach 
systemu płatności podstawowych 
obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa od 
łącznej wartości uprawnień do płatności, 
w tym uprawnień szczególnych, które 
rolnik aktywował w 2013 r. w ramach 
systemu płatności jednolitych zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009. 
W tym celu krajowa lub regionalna 
wartość jednostkowa każdego z uprawnień 
do płatności danego rolnika zostaje 
zwiększona o udział/część różnicy między 
łączną wartością uprawnień do płatności 
w ramach systemu płatności 
podstawowych obliczoną zgodnie z ust. 2 
a łączną wartością uprawnień do płatności, 



PE492.793v01-00 78/173 AM\907854PL.doc

PL

w tym uprawnień szczególnych, które 
rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. 
w ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009.

w tym uprawnień szczególnych, które 
rolnik aktywował w 2013 r. w ramach 
systemu płatności jednolitych zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009.

Or. it

Poprawka 1071
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie stosujące 
możliwość określoną w ust. 2 
wykorzystują część pułapu, która pozostała 
po zastosowaniu wymienionego ustępu, 
aby zwiększyć wartość uprawnień do 
płatności w przypadkach, gdy łączna 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika w ramach 
systemu płatności podstawowych 
obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa od 
łącznej wartości uprawnień do płatności, w 
tym uprawnień szczególnych, które rolnik 
posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w 
ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009. W tym celu krajowa lub 
regionalna wartość jednostkowa każdego z 
uprawnień do płatności danego rolnika 
zostaje zwiększona o udział/część różnicy 
między łączną wartością uprawnień do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych obliczoną zgodnie z ust. 2 a 
łączną wartością uprawnień do płatności, w 
tym uprawnień szczególnych, które rolnik 
posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w 
ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009.

3. Państwa członkowskie stosujące 
możliwość określoną w ust. 2 
wykorzystują część pułapu, która pozostała 
po zastosowaniu wymienionego ustępu, 
aby zwiększyć wartość uprawnień do 
płatności w przypadkach, gdy łączna 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika w ramach 
systemu płatności podstawowych 
obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa od 
łącznej wartości uprawnień do płatności, w 
tym uprawnień szczególnych, o których 
aktywację rolnik zwrócił się w 2013 r. w 
ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009. W tym celu krajowa lub 
regionalna wartość jednostkowa każdego z 
uprawnień do płatności danego rolnika 
zostaje zwiększona o udział/część różnicy 
między łączną wartością uprawnień do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych obliczoną zgodnie z ust. 2 a 
łączną wartością uprawnień do płatności, w 
tym uprawnień szczególnych, które rolnik 
aktywował w 2013 r. w ramach systemu 
płatności jednolitych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 73/2009.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ujednoliceniem należy objąć rolnika, który aktywował uprawnienia w 2013 r. Może zachodzić 
różnica pomiędzy rolnikiem, który aktywował uprawnienia w 2013 r., a gospodarstwami 
rolnymi, które posiadają uprawnienia na dzień 31 grudnia 2013 r.

Poprawka 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie stosujące 
możliwość określoną w ust. 2 
wykorzystują część pułapu, która pozostała 
po zastosowaniu wymienionego ustępu, 
aby zwiększyć wartość uprawnień do 
płatności w przypadkach, gdy łączna 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika w ramach 
systemu płatności podstawowych 
obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa od 
łącznej wartości uprawnień do płatności, w 
tym uprawnień szczególnych, które rolnik 
posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach 
systemu płatności jednolitych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 73/2009. W tym 
celu krajowa lub regionalna wartość 
jednostkowa każdego z uprawnień do 
płatności danego rolnika zostaje 
zwiększona o udział/część różnicy między 
łączną wartością uprawnień do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych 
obliczoną zgodnie z ust. 2 a łączną 
wartością uprawnień do płatności, w tym 
uprawnień szczególnych, które rolnik 
posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach 
systemu płatności jednolitych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 73/2009.

3. Państwa członkowskie stosujące 
możliwość określoną w ust. 2 
wykorzystują część pułapu, która pozostała 
po zastosowaniu wymienionego ustępu, 
aby zwiększyć wartość uprawnień do 
płatności w przypadkach, gdy łączna 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika w ramach 
systemu płatności podstawowych 
obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa od 
łącznej wartości uprawnień do płatności, w 
tym uprawnień szczególnych, które rolnik 
posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach 
obecnego systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009. W tym celu krajowa lub 
regionalna wartość jednostkowa każdego z 
uprawnień do płatności danego rolnika 
zostaje zwiększona o udział/część różnicy 
między łączną wartością uprawnień do 
płatności w ramach nowego systemu 
płatności jednolitych obliczoną zgodnie z 
ust. 2 a łączną wartością uprawnień do 
płatności, w tym uprawnień szczególnych, 
które rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 
r. w ramach obecnego systemu płatności 
jednolitych zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 73/2009.

Or. en
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Poprawka 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie stosujące 
możliwość określoną w ust. 2 
wykorzystują część pułapu, która pozostała 
po zastosowaniu wymienionego ustępu, 
aby zwiększyć wartość uprawnień do 
płatności w przypadkach, gdy łączna 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika w ramach 
systemu płatności podstawowych 
obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa od 
łącznej wartości uprawnień do płatności, 
w tym uprawnień szczególnych, które 
rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. 
w ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009. W tym celu krajowa lub 
regionalna wartość jednostkowa każdego 
z uprawnień do płatności danego rolnika 
zostaje zwiększona o udział/część różnicy 
między łączną wartością uprawnień do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych obliczoną zgodnie z ust. 2 
a łączną wartością uprawnień do płatności, 
w tym uprawnień szczególnych, które 
rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. 
w ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 73/2009.

3. Państwa członkowskie stosujące 
możliwość określoną w ust. 2 
wykorzystują część pułapu, która pozostała 
po zastosowaniu wymienionego ustępu, 
aby zwiększyć wartość uprawnień do 
płatności w przypadkach, gdy łączna 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika w ramach 
systemu płatności podstawowych 
obliczona zgodnie z ust. 2 jest niższa od 
łącznej wartości uprawnień do płatności, 
w tym uprawnień szczególnych, które 
rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. 
w ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009. W tym celu krajowa lub 
regionalna wartość jednostkowa każdego 
z uprawnień do płatności danego rolnika 
zostaje zwiększona o udział/część różnicy 
między łączną wartością uprawnień do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych obliczoną zgodnie z ust. 2 
a łączną wartością uprawnień do płatności, 
w tym uprawnień szczególnych, które 
rolnik posiadał dnia 31 grudnia 2013 r. 
w ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 73/2009. Odnosi się to również do 
drobnych producentów rolnych, ponieważ 
generują oni korzyści dla środowiska.

Or. ro

Poprawka 1074
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, o ile to właściwe 
na szczeblu regionalnym, podejmują 
decyzję o dorocznych zmianach 
dokonywanych w uprawnieniach.

Or. en

Poprawka 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, o ile to właściwe 
na szczeblu regionalnym, podejmują 
decyzję o dorocznych zmianach 
dokonywanych w uprawnieniach.

Or. en

Poprawka 1076
Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą podwyższyć 
progi pułapów krajowych wymienione 
w art. 33 ust. 1, aby dać pierwszeństwo 
wybranym beneficjentom na szczeblu 
krajowym, objętym definicją rolnika 
czynnego zawodowo, w oparciu o 
obiektywne i niedyskryminujące kryteria. 
O decyzji tej powiadamia się Komisję do 
dnia 1 sierpnia 2013 r.

Or. it
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Poprawka 1077
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu obliczenia zwiększenia państwo 
członkowskie może również uwzględnić 
wsparcie przyznane w roku 
kalendarzowym 2013 zgodnie z art. 52, 
art. 53 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, pod 
warunkiem że państwo członkowskie 
podjęło decyzję o niestosowaniu w 
przypadku odnośnych sektorów 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją na podstawie tytułu IV 
niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Poprawka 1078
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu obliczenia zwiększenia państwo 
członkowskie może również uwzględnić 
wsparcie przyznane w roku 
kalendarzowym 2013 zgodnie z art. 52, art. 
53 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, pod 
warunkiem że państwo członkowskie 
podjęło decyzję o niestosowaniu w 
przypadku odnośnych sektorów 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją na podstawie tytułu IV
niniejszego rozporządzenia.

W celu obliczenia zwiększenia państwo 
członkowskie może również uwzględnić 
wsparcie przyznane w roku 
kalendarzowym 2013 zgodnie z art. 52, art. 
53 ust. 1, art. 68 ust. 1 lit. b) oraz w roku 
kalendarzowym 2010 zgodnie z art. 132
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, pod 
warunkiem że państwo członkowskie 
podjęło decyzję o niestosowaniu w 
przypadku odnośnych sektorów 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją na podstawie tytułu IV 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 1079
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu obliczenia zwiększenia państwo 
członkowskie może również uwzględnić 
wsparcie przyznane w roku 
kalendarzowym 2013 zgodnie z art. 52, art. 
53 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, pod 
warunkiem że państwo członkowskie 
podjęło decyzję o niestosowaniu w 
przypadku odnośnych sektorów 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją na podstawie tytułu IV 
niniejszego rozporządzenia.

W celu obliczenia zwiększenia państwo 
członkowskie może również uwzględnić 
wsparcie przyznane w roku 
kalendarzowym 2013 zgodnie z art. 52, art. 
53 ust. 1, art. 68 ust. 1 lit. b) oraz w roku 
kalendarzowym 2010 zgodnie z art. 132 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, pod 
warunkiem że państwo członkowskie 
podjęło decyzję o niestosowaniu w 
przypadku odnośnych sektorów 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją na podstawie tytułu IV 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1080
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby akapitu pierwszego uważa 
się, że rolnik posiada uprawnienia do 
płatności dnia 31 grudnia 2013 r., jeżeli 
uprawnienia do płatności zostały mu 
przydzielone lub ostatecznie przekazane 
przed wymienionym terminem.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów obliczania wartości uprawnień 
państwa członkowskie, które stosowały 
system jednolitej płatności obszarowej 
przy obliczaniu zwiększeń, o których 
mowa w ust. 3, mogą wziąć pod uwagę 
łączną wartość SAPS, odrębne płatności 
za rok (2011), (2012) lub (2013), wsparcie 
specjalne na podstawie art. 68 ust. 1 lit. b) 
lub art. 68 ust. 1 lit. c) przyznane ich 
rolnikom w (2012) lub (2013) r. i 
uzupełniające krajowe płatności 
bezpośrednie w (2010) lub (2013) r., lub 
mogą określić różne wartości jednostkowe 
uprawnień do płatności za hektar gruntów 
ornych, użytków zielonych i 
ekstensywnych użytków zielonych.

Or. en

Poprawka 1082
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów obliczania wartości uprawnień 
państwa członkowskie, które stosowały 
system jednolitej płatności obszarowej 
przy obliczaniu zwiększeń, o których 
mowa w ust. 3, mogą wziąć pod uwagę 
łączną wartość SAPS, odrębne płatności 
za rok (2011), (2012) lub (2013), wsparcie 
specjalne na podstawie art. 68 ust. 1 lit. b) 
lub art. 68 ust. 1 lit. c) przyznane ich 
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rolnikom w (2012) lub (2013) r. i 
uzupełniające krajowe płatności 
bezpośrednie w (2010) lub (2013) r., lub 
mogą określić różne wartości jednostkowe 
uprawnień do płatności za hektar gruntów 
ornych, użytków zielonych i 
ekstensywnych użytków zielonych.

Or. en

Poprawka 1083
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów obliczania wartości uprawnień 
państwa członkowskie, które stosowały 
system jednolitej płatności obszarowej 
przy obliczaniu zwiększeń, o których 
mowa w ust. 3, mogą wziąć pod uwagę 
łączną wartość SAPS w przeliczeniu na 
hektar, odrębne płatności, wsparcie 
specjalne na podstawie art. 68 ust. 1 lit. c) 
przyznane ich rolnikom w (2012) lub 
(2013) r. oraz uzupełniające krajowe 
płatności bezpośrednie w (2010) lub 
(2013) r.

Or. en

Poprawka 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie, które 
stosowały system jednolitej płatności 
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obszarowej i które korzystają z 
możliwości, o której mowa w ust. 2, 
wykorzystują część pułapu pozostającego 
po zastosowaniu tego ustępu do 
zwiększenia – na podstawie obiektywnych 
i niedyskryminujących kryteriów –
wartości uprawnień do płatności 
przyznanych rolnikom, którzy w 2012 r. 
otrzymali uzupełniające krajowe płatności 
bezpośrednie lub odrębne płatności.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie stosujące SAPS powinny również mieć możliwość zróżnicowania 
wartości płatności między rolnikami, analogicznie do państw członkowskich z historycznymi 
systemami płatności jednolitych.

Poprawka 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wbrew art. 22 ust. 3 państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
dostosowaniu wyliczenia, o którym mowa 
w art. 22 ust. 3, bez uwzględniania 
uprawnień szczególnych posiadanych 
przez rolnika w dniu 31 grudnia 2013 r.
Państwa członkowskie korzystające z 
obecnego art. 22 ust. 3a mogą również 
zwiększyć jednostkową wartość uprawnień 
do płatności dla rolników, którzy w 2013 r. 
aktywowali uprawnienia szczególne. To 
zwiększenie nie może przewyższać kwoty 
odpowiadającej płatności podstawowej, 
którą rolnik otrzymał w 2013 r. na 
podstawie szczególnych uprawnień do 
płatności. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmie zasady dotyczące 
kwoty dostępnego maksimum po 
zastosowaniu art. 22 ust. 2, jeżeli państwo 
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członkowskie skorzysta zarówno z art. 22 
ust. 3, jak i art. 22 ust. 3a, kwoty 
zwiększenia wartości jednostkowej 
uprawnienia do płatności, przesunięć i 
wymaganych działań minimalnych, 
których rolnik musi przestrzegać, aby 
otrzymać zwiększoną wartość uprawnienia 
do płatności zgodnie z obecnym art. 22 
ust. 3a. Art. 22 ust. 5 i 6 stosuje się 
odpowiednio do art. 22 ust. 3a.

Or. en

Poprawka 1086
Milan Zver

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) rozróżnienia w zależności od sposobu 
użytkowania gruntów;

Or. sl

Poprawka 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie, które zgodnie 
z art. 18 ust. 1 i 2 zdecydują się utrzymać 
swoje obecne uprawnienia do płatności, 
mogą zdecydować, że będą obliczały 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika jako 
jednakową wartość na uprawnienie do 
płatności lub przez dostosowanie wartości 
obecnych uprawnień do płatności.

Or. en
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Uzasadnienie

W tych państwach członkowskich, w których obowiązuje model regionalny i które podejmą 
decyzję o utrzymaniu swoich obecnych uprawnień do płatności, powinna istnieć również 
możliwość przejścia na stawkę zryczałtowaną zgodnie z ich wcześniejszymi decyzjami.

Poprawka 1088
Marian-Jean Marinescu

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. Poziom wsparcia bezpośredniego w 
przeliczeniu na hektar w państwie 
członkowskim powinien stopniowo zbliżać 
się, z wykorzystaniem tego samego 
mechanizmu, który miał zastosowanie do 
ujednolicenia między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Aby rolnicy mogli skorzystać z dłuższego okresu dostosowania.

Poprawka 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

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 mogą mieć jednakową wartość 
jednostkową.

Or. en



AM\907854PL.doc 89/173 PE492.793v01-00

PL

Poprawka 1090
Jens Rohde

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 mogą mieć jednakową wartość 
jednostkową.

Or. en

Uzasadnienie

Wielkość wsparcia na hektar musi w dalszym ciągu pozostać w gestii państw członkowskich, 
w ten sposób odzwierciedlając różnice w poszczególnych rodzajach działalności rolniczej.

Poprawka 1091
Liam Aylward

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 określonego przez państwo 
członkowskie i uzgodnionego z Komisją 
roku składania wniosków wszystkie 
uprawnienia do płatności w danym 
państwie członkowskim lub – w przypadku 
stosowania art. 20 – w danym regionie 
muszą zostać dostosowane w celu 
osiągnięcia bardziej jednolitej wartości 
jednostkowej; przy uwzględnieniu 
skutków w każdym państwie 
członkowskim i konieczności unikania 
ekstremalnych zakłóceń zdolności 
produkcyjnej rolnictwa w państwie 
członkowskim. 
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Or. en

Poprawka 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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 2021 
wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie muszą:

a) mieć jednakową wartość jednostkową
zgodnie z art. 22 ust. 1;

b) mieć wartość jednostkową odbiegającą 
maksymalnie o 50% od średniej wartości 
jednostkowej.

Or. en

Poprawka 1093
Marc Tarabella

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 2021
wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie muszą mieć albo jednakową 
wartość jednostkową zgodnie z art. 22 
ust. 1, albo wartość różniącą się o 
określony procent od średniej wartości 
zgodnie z art. 22 ust. 1. 

Or. fr



AM\907854PL.doc 91/173 PE492.793v01-00

PL

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy pozostawić pewną swobodę wyboru tempa i zakończenia 
reformy. Chodzi o zastosowanie do płatności bezpośrednich metody tunelowej stosowanej w 
przypadku konwergencji pomiędzy państwami członkowskimi.

Poprawka 1094
Milan Zver

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 2021 
wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową. Bez uszczerbku dla 
poprzedniego ustępu, w razie stosowania 
art. 22 ust. 1 akapit drugi wszystkie 
uprawnienia do płatności w danym 
państwie członkowskim lub w danym 
regionie mają jednakową wartość 
jednostkową dla gruntów ornych, użytków 
zielonych i trwałych użytków zielonych.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny utrzymać możliwość dysponowania zróżnicowanymi 
płatnościami na hektar gruntów ornych i trwałych użytków zielonych, jak to ma miejsce w 
przypadku art. 49 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009.

Poprawka 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Od roku składania wniosków 2019 5. Od roku składania wniosków 2021 
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wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową.

wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie powinny mieć jednakową wartość 
jednostkową.

Or. en

Poprawka 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

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 2021 
wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z ważnych elementów warunkujących sukces przejścia na model regionalny jest 
zapewnienie rolnikom odpowiedniej ilości czasu na dostosowanie ich modeli biznesowych i 
ich działalności do nowej sytuacji pod względem ich uprawnień do płatności, zwłaszcza w 
przypadkach, w których występuje znaczna redystrybucja między sektorami i modelami 
produkcji. Proponowany przez Komisję okres pięciu lat jest niedostatecznie długi, opierając 
się na doświadczeniach państw członkowskich, w których takie przestawienie się już miało 
miejsce.

Poprawka 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

ujednolicania uprawnień do płatności 
najpóźniej do roku składania wniosków 
2020.

Or. it

Poprawka 1098
Izaskun Bilbao Barandica

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 2023 
wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie zbliżą się pod względem swojej 
wartości do co najmniej 90% średniej 
wartości uprawnień w tym państwie lub 
regionie.

Or. es

Uzasadnienie

Wewnętrzne ujednolicenie pomiędzy odbiorcami wsparcia powinno być w większym stopniu 
ograniczone i bardziej stopniowe. Dlatego należy wydłużyć termin tak, aby państwa lub 
regiony nie osiągnęły poziomu jednolitej stawki na szczeblu regionalnym lub krajowym w 
2019 r., ale aby osiągnęły co najmniej wyznaczony poziom ujednolicenia.

Poprawka 1099
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Od roku składania wniosków 2019 
wszystkie uprawnienia do płatności w 

5. Wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
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danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową.

przypadku stosowania w art. 20 – w danym 
regionie muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową w okresie 10 lat od roku 
wdrożenia niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1100
Mariya Gabriel

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 2024 
wszystkie uprawnienia do płatności 
w danym państwie członkowskim lub –
w przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową.

Or. bg

Poprawka 1101
James Nicholson, Diane Dodds

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 2024 
wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić dziesięcioletni okres przechodzenia na płatności ryczałtowe.
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Poprawka 1102
Paolo Bartolozzi

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 2024 
wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową.

Or. en

Poprawka 1103
Maria do Céu Patrão Neves

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 2028 
wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową.

Or. pt

Poprawka 1104
Marian Harkin

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 

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

regionie: a) muszą mieć jednakową 
wartość jednostkową; lub b) mają wartość, 
która nie może być o ponad 40% mniejsza 
od średniej wartości jednostkowej, a w 
przypadku tych, których uprawnienia 
znajdują się w zakresie wartości od o 45% 
niższej od średniej wartości jednostkowej 
do średniej wartości jednostkowej, 
powinien występować stopniowy wzrost do 
średniej wartości jednostkowej.

Or. en

Poprawka 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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 40% od 
średniej wartości jednostkowej.

Or. it

Poprawka 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Od roku składania wniosków 2019 
wszystkie uprawnienia do płatności w 

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

danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie:

a) muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową; lub

b) mogą odbiegać maksymalnie o 35% od 
średniej wartości jednostkowej.

Or. fr

Poprawka 1107
Marian Harkin

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) mają wartość, 
która nie może być o ponad 30% mniejsza 
od średniej wartości jednostkowej.

Or. en

Poprawka 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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 muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową, przy czym możliwa będzie 
pod tym względem różnica w wysokości 
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dwóch trzecich wartości średniej w danym 
państwie członkowskim lub regionie.

Or. es

Uzasadnienie

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Poprawka 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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 zbliżą się pod względem swojej 
wartości do co najmniej 25% średniej 
wartości uprawnień w tym państwie lub 
regionie.

Or. es

Uzasadnienie

Wewnętrzne ujednolicenie pomiędzy odbiorcami powinno być bardziej proporcjonalne w 
stosunku do proponowanego ujednolicenia wsparcia w różnych państwach, a co za tym idzie 
– w większym stopniu ograniczone i bardziej stopniowe. Dlatego należy pozwolić, aby 
państwa nie osiągały poziomu jednolitej stawki na szczeblu regionalnym lub krajowym w 
2019 r., ale aby osiągnęły co najmniej wyznaczony poziom ujednolicenia, przy czym powinny 
one dysponować niezbędną elastycznością, aby mogły wdrożyć ustalone elementy.
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Poprawka 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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 zbliżą się pod względem swojej 
wartości co najmniej do określonego przez 
państwo członkowskie odsetka średniej 
wartości uprawnień w tym państwie lub 
regionie.

Or. es

Uzasadnienie

Wewnętrzne ujednolicenie pomiędzy odbiorcami powinno być w większym stopniu 
ograniczone i bardziej stopniowe. Dlatego należy pozwolić, aby państwa nie osiągały 
poziomu jednolitej stawki na szczeblu regionalnym lub krajowym w 2019 r., ale aby osiągnęły 
co najmniej wyznaczony poziom ujednolicenia.

Poprawka 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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 końca perspektywy finansowej 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.

Or. en
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Poprawka 1112
George Lyon, Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przy stosowaniu ust. 2, 3 i 5 państwa 
członkowskie mogą przyjąć środki 
gwarantujące, by w razie ograniczenia 
uprawnień do płatności na poziomie 
gospodarstwa, poziom tych uprawnień 
aktywowanych pod koniec okresu 
przejściowego nie był niższy o więcej niż 
70% od tego z 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Stanowi to alternatywę dla poprawki sprawozdawcy nr 56. Ten rodzaj mechanizmu 
korygującego powinien być dopuszczony w państwach członkowskich, tylko w zależności od 
ich decyzji, aby uniknąć nadmiernego efektu redystrybucji z tytułu przejścia na model 
regionalny, wyłącznie w przypadkach ekstremalnych, w których rolnik miałby stracić co 
najmniej 70% uprawnień do płatności.

Poprawka 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przy stosowaniu ust. 2, 3 i 5 państwa 
członkowskie przyjmują środki 
gwarantujące, by w razie ograniczenia 
uprawnień do płatności na poziomie 
gospodarstwa, poziom tych uprawnień 
aktywowanych w 2020 r. nie był niższy o 
więcej niż 30% w porównaniu do tego z 
2013 r.
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Or. en

Poprawka 1114
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przy stosowaniu ust. 2, 3 i 5 państwa 
członkowskie mogą przyjąć środki 
gwarantujące, by w razie ograniczenia 
uprawnień do płatności na poziomie 
gospodarstwa, poziom tych uprawnień 
aktywowanych w 2019 r. nie był niższy o 
więcej niż 30% w porównaniu do tego z 
2013 r.

Or. en

Poprawka 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przy stosowaniu ust. 2, 3 i 5 państwa 
członkowskie mogą przyjąć środki 
gwarantujące, że w razie ograniczenia 
kwot pieniężnych wynikających z 
uprawnień do płatności na poziomie 
gospodarstwa wysokość tych kwot w 
2019 r. nie będzie niższa o więcej niż 20% 
od ich wysokości w 2014 r.

Or. es

Poprawka 1116
Liam Aylward
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przy stosowaniu ust. 2, 3 i 5 państwa 
członkowskie mogą przyjąć środki 
gwarantujące, by w razie ograniczenia 
uprawnień do płatności na poziomie 
gospodarstwa, poziom tych uprawnień 
aktywowanych w terminie uzgodnionym z 
państwem członkowskim nie był niższy o 
więcej niż 10% w porównaniu do tego z 
dnia 31 grudnia 2013 r.

Or. en

Poprawka 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Od roku składania wniosków 2024 
wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową.

Or. fr

Poprawka 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić w oparciu o obiektywne i 
niedyskryminujące kryteria system 
ważenia wartości jednostkowej uprawnień 



AM\907854PL.doc 103/173 PE492.793v01-00

PL

do płatności według rodzaju produkcji, 
zwłaszcza w celu uwzględnienia różnic w 
dochodzie z hektara w zależności od 
rodzaju produkcji.

Or. fr

Poprawka 1119
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Stosując ust. 2 i 3, państwa 
członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do 
zbliżenia wartości uprawnień do płatności 
na szczeblu krajowym lub regionalnym. 
Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie określają działania, jakie 
należy podjąć w tym celu. Działania te 
obejmują stopniowe zmiany roczne 
uprawnień do płatności zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.

6. Stosując ust. 2 i 3, państwa 
członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – mogą 
dążyć do zbliżenia wartości uprawnień do 
płatności na szczeblu krajowym lub 
regionalnym. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. 
państwa członkowskie mogą określić 
działania, jakie należy podjąć w tym celu. 
Działania te mogą obejmować stopniowe 
zmiany roczne uprawnień do płatności 
zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminującymi kryteriami.

Or. en

Uzasadnienie

Wielkość wsparcia na hektar musi w dalszym ciągu pozostać w gestii państw członkowskich, 
w ten sposób odzwierciedlając różnice w poszczególnych rodzajach działalności rolniczej.

Poprawka 1120
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Stosując ust. 2 i 3, państwa 6. Stosując ust. 2 i 3, państwa 
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członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do 
zbliżenia wartości uprawnień do płatności 
na szczeblu krajowym lub regionalnym. 
Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie określają działania, jakie 
należy podjąć w tym celu. Działania te 
obejmują stopniowe zmiany roczne 
uprawnień do płatności zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.

członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do 
zbliżenia wartości uprawnień do płatności 
na szczeblu krajowym lub regionalnym. 
Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie określają działania, jakie 
należy podjąć w tym celu. Jeżeli w dniu 31 
grudnia 2013 r. nie istniały uprawnienia 
lub wartość uprawnień posiadanych w 
dniu 31 grudnia 2013 r. jest mniejsza od 
średniej krajowej lub regionalnej, o której 
mowa w art. 22 ust. 1, te uprawnienia 
ulegają zwiększeniu pod warunkiem 
maksymalnej ilości 100 hektarów i pod 
warunkiem dostępności środków dzięki 
zmniejszeniu uprawnień, które w dniu 31 
grudnia 2013 r. miały wartość większą niż 
średnia krajowa lub regionalna, o której 
mowa w art. 22 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach ujednolicenie do jednakowej wartości jednostkowej w 2019 r. 
może stanowić zbyt dużą zmianę. Należy więc pozostawić państwom członkowskim 
dostateczną elastyczność, jeśli chodzi o tempo ujednolicania, jakie chcą zastosować, aby 
uniknąć ryzyka dla opłacalności najbardziej produktywnych rolników w państwie 
członkowskim.

Poprawka 1121
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Stosując ust. 2 i 3, państwa 
członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do 
zbliżenia wartości uprawnień do płatności 
na szczeblu krajowym lub regionalnym. 
Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie określają działania, jakie 
należy podjąć w tym celu. Działania te 
obejmują stopniowe zmiany roczne 
uprawnień do płatności zgodnie z 

6. Stosując ust. 2, 3 i 5, państwa 
członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do 
zbliżenia wartości uprawnień do płatności 
na szczeblu krajowym lub regionalnym z 
uwzględnieniem wartości procentowej 
zgodnie z art. 22 ust. 5. Do dnia 1 sierpnia 
2013 r. państwa członkowskie określają 
wartości procentowe i działania, jakie 
należy podjąć w tym celu. Działania te 
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obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.

obejmują zmiany roczne uprawnień do 
płatności. Wartości procentowe i etapy 
określa się zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminującymi kryteriami, do 
których może się zaliczać natężenie pracy.

Or. fr

Uzasadnienie

Sytuacja różni się znacznie w zależności od państwa członkowskiego. Państwa członkowskie 
muszą mieć niezbędną swobodę wyboru tempa i zakończenia reformy. Muszą mieć również 
możliwość ograniczenia strat rolników. W chwili dokonywania takich wyborów należy wziąć 
pod uwagę natężenie pracy przedsiębiorstwa rolnego będące w tym kontekście istotnym 
elementem.

Poprawka 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Stosując ust. 2 i 3, państwa 
członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do 
zbliżenia wartości uprawnień do płatności 
na szczeblu krajowym lub regionalnym. 
Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie określają działania, jakie 
należy podjąć w tym celu. Działania te 
obejmują stopniowe zmiany roczne 
uprawnień do płatności zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.

6. Stosując ust. 2 i 3 i 5, państwa 
członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do 
zbliżenia wartości uprawnień do płatności 
na szczeblu krajowym lub regionalnym, 
biorąc pod uwagę, o ile to właściwe, 
odsetek zgodny z art. 22 ust. 5. Do dnia 1 
sierpnia 2013 r. państwa członkowskie 
określają działania, jakie należy podjąć w 
tym celu. Działania te obejmują stopniowe 
zmiany roczne uprawnień do płatności 
zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminującymi kryteriami.

Or. en

Poprawka 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Stosując ust. 2 i 3, państwa 
członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do 
zbliżenia wartości uprawnień do płatności 
na szczeblu krajowym lub regionalnym. 
Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie określają działania, jakie 
należy podjąć w tym celu. Działania te 
obejmują stopniowe zmiany roczne 
uprawnień do płatności zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.

6. Stosując ust. 2 i 3, państwa 
członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do 
zbliżenia wartości uprawnień do płatności 
na szczeblu krajowym lub regionalnym. 
Do dnia 31 października 2013 r. państwa 
członkowskie określają działania, jakie 
należy podjąć w tym celu. Działania te 
obejmują stopniowe zmiany roczne 
uprawnień do płatności zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.

Or. es

Uzasadnienie

Mając na uwadze terminy zatwierdzenia rozporządzeń, jakimi operuje Komisja, 
zawiadomienie Komisji przez Hiszpanię o przyjętych środkach w celu zastosowania nowego 
modelu wsparcia do dnia 1 sierpnia 2013 r. będzie fizycznie niemożliwe. Proponujemy 
wydłużenie terminu do dnia 31 grudnia 2013 r.

Poprawka 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Stosując ust. 2 i 3, państwa 
członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do 
zbliżenia wartości uprawnień do płatności 
na szczeblu krajowym lub regionalnym. 
Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie określają działania, jakie 
należy podjąć w tym celu. Działania te 
obejmują stopniowe zmiany roczne 
uprawnień do płatności zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.

6. Stosując ust. 2 i 3, państwa 
członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do 
zbliżenia wartości uprawnień do płatności 
na szczeblu krajowym lub regionalnym. 
Do dnia 31 grudnia 2013 r. państwa 
członkowskie określają działania, jakie 
należy podjąć w tym celu. Działania te 
obejmują stopniowe zmiany roczne 
uprawnień do płatności zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.
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Or. es

Poprawka 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Stosując ust. 2 i 3, państwa 
członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do 
zbliżenia wartości uprawnień do płatności 
na szczeblu krajowym lub regionalnym. 
Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie określają działania, jakie 
należy podjąć w tym celu. Działania te 
obejmują stopniowe zmiany roczne 
uprawnień do płatności zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.

6. Stosując ust. 2 i 3, państwa 
członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – dążą do 
zbliżenia wartości uprawnień do płatności 
na szczeblu krajowym lub regionalnym. 
Do dnia 31 grudnia 2013 r. państwa 
członkowskie określają działania, jakie 
należy podjąć w tym celu. Działania te 
obejmują stopniowe zmiany roczne 
uprawnień do płatności zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.

Or. es

Uzasadnienie

Termin niemożliwy do dotrzymania ze względu na ramy czasowe postępowania dotyczącego 
przedmiotowej inicjatywy.

Poprawka 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli w państwach członkowskich lub 
regionach występuje hodowla krów, owiec
lub kóz, a tereny hodowlane są niewielkie, 
w celu przestrzegania obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriów 
wymienionych w art. 20 państwo 
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członkowskie lub region może ustanowić 
wsparcie dla przedmiotowych sektorów w 
drodze wsparcia powiązanego z 
produkcją, określonego w tytule IV. W 
takim przypadku sytuacja będzie mogła 
zostać uzasadniona przed Komisją celem 
zapewnienia zwiększenia części pułapu 
krajowego, którą to część państwo 
członkowskie lub region może przeznaczyć 
na wsparcie powiązane z produkcją pod 
warunkiem, że spełniony jest warunek 
określony w art. 39 ust. 3.

Or. es

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o sektor hodowli krów oraz owiec i kóz, należy wyraźnie podkreślić w 
instytucjach europejskich, że uważamy, że projekt nowej WPR dotyczy zasadniczo rolnictwa i 
nie uwzględnia sektorów hodowli, które otrzymywały wsparcie do roku 2013. Sektorom tym 
nie zapewniono proporcjonalnego i sprawiedliwego traktowania i dlatego trzeba poszukać 
alternatywnego rozwiązania, które nie będzie ich wykluczać.

Poprawka 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa 
członkowskie, w zależności od przebiegu 
procesu ujednolicenia, mogą zmienić 
środki przyjęte w tym celu, ze skutkiem od 
dnia 1 stycznia roku następującego po 
dokonaniu takiej zmiany.

Or. es

Poprawka 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa 
członkowskie, w zależności od przebiegu 
procesu ujednolicenia, mogą zmienić 
środki przyjęte w tym celu, ze skutkiem od 
dnia 1 stycznia roku następującego po 
dokonaniu takiej zmiany.

Or. es

Uzasadnienie

Przewiduje się śródokresowy przegląd decyzji podjętych w zakresie ujednolicenia celem 
dokonania odpowiednich dostosowań.

Poprawka 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa 
członkowskie, w zależności od przebiegu 
procesu ujednolicenia, mogą zmienić 
środki przyjęte w tym celu, ze skutkiem od 
dnia 1 stycznia roku następującego po 
dokonaniu takiej zmiany.

Or. es

Uzasadnienie

Przegląd mający na celu weryfikację wyników i dokonanie dostosowań, które umożliwią 
osiągnięcie proponowanych celów.

Poprawka 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
Ujednolicenie pomiędzy państwami 
członkowskimi w zakresie wartości 

uprawnień do płatności
1. Do końca okresu obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020 wsparcie bezpośrednie jest 
rozdzielane sprawiedliwie w całej Unii 
Europejskiej, tak aby osiągnąć pełne 
ujednolicenie bezpośredniego wsparcia 
dochodów dla rolników między 
poszczególnymi państwami 
członkowskimi.
2. Dla celów ujednolicenia, o którym 
mowa w ust. 1, Komisja, nie później niż do 
końca 2012 r., przedstawia wniosek 
dotyczący ustanowienia metody i 
harmonogramu jego wdrażania. We 
wniosku tym określa się pośrednie stopnie 
procesu ujednolicania płatności na hektar 
w celu osiągnięcia pełnego ujednolicenia 
w terminie podanym powyżej. 
3. Ujednolicenie, o którym mowa w ust. 1 
i 2, powinno zostać sfinansowane 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną.
4. Niezależnie od ujednolicenia, które ma 
zostać osiągnięte zgodnie z ust. 1, należy 
odpowiednio uwzględnić różnice w 
poziomie płac i kosztach produkcji w 
państwach członkowskich. Komisja 
weźmie te różnice pod uwagę we wniosku, 
o którym mowa w ust. 2.

Or. pt

Poprawka 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
System jednolitej płatności obszarowej

1. W drodze odstępstwa od rozdziału 1 
państwa członkowskie, które w dniu 31 
grudnia 2013 r. stosują system jednolitej 
płatności obszarowej określony w tytule V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, mogą 
przyznać rolnikom pomoc na podstawie 
tego rozdziału.
2. Jednolita płatność obszarowa 
przyznawana jest w ujęciu rocznym. Jest 
ona obliczana poprzez podzielenie 
rocznego pułapu krajowego 
ustanowionego zgodnie z art. 28b przez 
powierzchnię użytków rolnych każdego z 
zainteresowanych państw członkowskich 
ustaloną zgodnie z art. 28d.
3. Zainteresowane państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o zamiarze 
zaprzestania stosowania systemu 
jednolitej płatności obszarowej do dnia 1 
sierpnia ostatniego roku jego stosowania.
Po zakończeniu stosowania systemu 
jednolitej płatności obszarowej stosuje się 
system płatności podstawowych, zgodnie z 
właściwymi przepisami i prawodawstwem 
Unii.

Or. en

Poprawka 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
1. Państwa członkowskie, które stosują 
model regionalny zgodnie 
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z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009, 
mogą co roku przyznawać rolnikom 
rekompensatę za zniesienie dodatku 
w wysokości 5000 EUR w ramach 
modulacji. Ponadto dla drobnych oraz 
średnich gospodarstw rolnych kwota ta 
może być zwiększona.
2. Aby sfinansować dodatkową płatność, 
o której mowa w ust. 1, państwa 
członkowskie mogą do dnia 1 sierpnia 
(xx) podjąć decyzję o wykorzystaniu do 
5% rocznego pułapu krajowego 
określonego w załączniku II. Wsparcie dla 
drobnych gospodarstw rolnych (tytuł V) 
oraz dodatkowe kwoty przewidziane w 
niniejszym artykule nie powinny w sumie 
przekraczać 10% pułapu krajowego 
państwa członkowskiego.

Or. de

Poprawka 1133
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
1. W drodze odstępstwa od art. 22 państwa 
członkowskie mogą przybliżyć wartość 
uprawnień do płatności na szczeblu 
krajowym lub regionalnym, aby wartość 
jednostkowa uprawnień zbliżała się 
częściowo, ale nie całkowicie, do 
jednakowych wartości krajowych lub 
regionalnych w roku składania wniosków 
2019. Stosowana metoda ujednolicania 
musi co najmniej dostosować wartość 
uprawnienia wynoszącą poniżej 90% 
średniej poprzez zmniejszenie o jedną 
trzecią różnicy między jej pierwotną 
wartością, o której mowa w ust. 3 poniżej, 
a tym poziomem. Ujednolicenie 
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finansowane jest poprzez zmniejszenie 
wartości uprawnień przekraczających 
średnią krajową lub regionalną.
2. Stosując ust. 1, państwa członkowskie –
działając zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa Unii – ustalają do dnia 1 sierpnia 
2013 r. działania, jakie należy podjąć.
Działania te obejmują stopniowe zmiany 
roczne uprawnień do płatności zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.
O działaniach, o których mowa w akapicie 
pierwszym, powiadamia się Komisję przed 
upływem terminu, o którym mowa we 
wspomnianym akapicie.
3. Państwa członkowskie, które stosują 
ust. 1, obliczają pierwotną łączną wartość 
uprawnień do płatności dla danego 
rolnika poprzez odniesienie do łącznej 
wartości uprawnień do płatności, w tym 
szczególnych uprawnień, które rolnik 
posiadał w dniu 31 grudnia 2013 r. w 
ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009. Łączną wartość uprawnień do 
płatności przydzielanych rolnikowi 
zmniejsza się o różnicę procentową między 
pułapem krajowym w załączniku VIII do 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 a 
pułapem krajowym określonym na 
podstawie art. 19 i 20, po zastosowaniu 
liniowego zmniejszenia określonego w art. 
23 ust. 1. Wartość jednostkową uprawnień 
rolnika oblicza się, dzieląc łączną wartość 
określoną na podstawie niniejszego 
artykułu przez liczbę uprawnień do 
płatności przydzielonych mu zgodnie z art. 
21 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zmniejszenia skutków wniosku w sprawie ujednolicenia do jednolitej stawki ryczałtowej 
do 2019 r. proponuje się poprawkę służącą ustanowieniu częściowego, ale nie całkowitego 
ujednolicenia. W ust. 1 określa się przepisy dotyczące zbliżenia. W ust. 2 określa się działania 
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i terminy. W ust. 3 określa się sposób obliczania pierwotnego przydziału uprawnień w 2014 r. 
i wiąże się je z wartościami posiadanymi pod koniec 2013 r., dostosowanymi w zależności od 
zmniejszenia pułapu krajowego i zmian obszarowych.

Poprawka 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
1. W drodze odstępstwa od art. 22 państwa 
członkowskie mogą zbliżyć wartość 
uprawnień do płatności do poziomu 
krajowego lub regionalnego w taki 
sposób, że wartość jednostkowa 
uprawnień zmienia się w części, a nie w 
całości, w dążeniu do jednolitej wartości 
na szczeblu krajowym lub regionalnym, 
począwszy od roku składania wniosków 
2019.
2. Stosując poprzedni ustęp, państwa 
członkowskie – działając zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa Unii – ustalają 
działania, jakie zostaną podjęte przed 1 
sierpnia 2013 r. Działania te obejmują 
stopniowe roczne zmiany wartości 
uprawnień do płatności zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.
3. Państwa członkowskie, które stosują 
ust. 1 niniejszego artykułu, obliczają 
całkowitą wartość początkową uprawnień 
do płatności na podstawie wartości 
całkowitej uprawnień do płatności, 
włącznie z uprawnieniami szczególnymi, 
jaką rolnicy wykazują na dzień 31 
grudnia 2013 r. w systemie płatności 
jednolitych, zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 73/2009. Całkowita wartość 
uprawnień do płatności przydzielonych 
rolnikom zostanie zmniejszona 
proporcjonalnie o różnicę między 
pułapem krajowym określonym w 
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załączniku VIII do rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 a pułapem krajowym 
określonym w art. 19 lub 20, po 
dokonaniu zmniejszenia liniowego 
określonego w art. 23 ust. 1. Wartość 
jednostkową uprawnień każdego rolnika 
oblicza się, dzieląc wartość całkowitą 
określoną zgodnie z niniejszym artykułem 
przez liczbę uprawnień do płatności 
przydzielonych temu rolnikowi zgodnie z 
art. 21 ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Jeśli w danym państwie członkowskim zachowano historyczne dane referencyjne, a rolnictwo 
jest bardzo zróżnicowane pod względem kierunków produkcji, redystrybucja funduszy między 
odbiorcami i sektorami, jaką przewiduje nowy model wsparcia, może wywrzeć duży wpływ na 
rentowność gospodarstw. Dlatego uważamy, że ujednolicenie na poziomie beneficjentów 
powinno być bardziej stopniowe i w większym stopniu ograniczone.

Poprawka 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
22 państwa członkowskie mogą wybrać 
ścieżkę częściowego ujednolicenia, aby 
stopniowo zbliżyć wartość uprawnień do 
płatności do jednakowej wartości 
jednostkowej określonej na szczeblu 
krajowym lub regionalnym, o której mowa 
w art. 22 ust. 5.
2. Państwa członkowskie korzystające 
z możliwości opisanej w ust. 1 określają 
zasady stopniowego wyrównania wartości 
poszczególnych uprawnień do płatności, 
w tym uprawnień szczególnych, którymi 



PE492.793v01-00 116/173 AM\907854PL.doc

PL

rolnik dysponował w 2013 r., według 
obiektywnych i niedyskryminujących 
kryteriów, tzn. poprzez proporcjonalne 
rozdzielenie strat i korzyści pomiędzy 
rolników dysponujących uprawnieniami 
do płatności oraz w oparciu o wartość 
uprawnień do płatności.
3. Państwa członkowskie korzystające 
z możliwości opisanej w ust. 1 opracowują 
„krajowy plan ujednolicania 
podstawowych uprawnień do płatności”, 
w którym określają stosowane co roku 
kryteria wyrównania wartości uprawnień.
W krajowym planie ujednolicania można 
co roku określać górny pułap uprawnień 
do płatności. Uzyskane w ten sposób 
oszczędności wykorzystuje się do 
przyspieszenia procesu ujednolicania 
uprawnień do płatności, których wartość 
jest niższa od jednakowej wartości 
jednostkowej, o której mowa w art. 22 
ust. 5.
4. Wartość środków finansowych 
wykorzystanych w procesie ujednolicania 
powinna wynosić co najmniej 40% 
krajowego lub regionalnego pułapu, 
o którym mowa w art. 19 lub 20, 
z uwzględnieniem liniowego zmniejszenia 
określonego w art. 23 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22b
Pułap systemu jednolitej płatności 

obszarowej
1. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia roczne pułapy 
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krajowe dla systemu jednolitych płatności 
obszarowych 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.
2. Dla każdego państwa członkowskiego 
i każdego roku łączna wartość wszystkich 
płatności w ramach systemu jednolitych 
płatności obszarowych jest równa 
odpowiedniemu pułapowi krajowemu 
przyjętemu przez Komisję na podstawie 
ust. 1.
3. Jeżeli pułap przyjęty przez Komisję na 
podstawie ust. 1 uległ zmianie w 
porównaniu z rokiem poprzednim lub 
jeżeli w danym roku jednolite płatności 
obszarowe przekraczałyby pułap przyjęty 
przez Komisję na podstawie ust. 1, dane 
państwo członkowskie dokonuje liniowego 
zmniejszenia lub zwiększenia krajowej 
kwoty na hektar stosowanej w danym 
państwie członkowskim, aby zapewnić 
zgodność z ust. 2.

Or. en

Poprawka 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22c
Powierzchnia objęta systemem jednolitej 

płatności obszarowej
1. Powierzchnią użytków rolnych państwa 
członkowskiego w ramach systemu 
jednolitej płatności obszarowej jest część 
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wykorzystywanej w nim referencyjnej 
powierzchni gruntów wykorzystywanych 
rolniczo.
2. Do celów niniejszego rozdziału 
„referencyjna powierzchnia gruntów
wykorzystywanych rolniczo” oznacza 
całkowity obszar kwalifikujących się 
hektarów określonych w art. 25 ust. 2 i 3.
3. Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
kwalifikujące się hektary, o których mowa 
w ust. 2, pozostają w posiadaniu rolnika w 
dniu określonym przez państwo 
członkowskie, który nie przypada później 
niż ustalona przez to państwo 
członkowskie data zmiany wniosku o 
przyznanie wsparcia zgodnie z art. 73 ust. 
1 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

Or. en

Poprawka 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22d
Ujednolicenie wewnętrzne

1. W drodze odstępstwa od art. 22 państwa 
członkowskie mogą przybliżyć wartość 
uprawnień do płatności na szczeblu
krajowym lub regionalnym, aby wartość 
jednostkowa uprawnień zbliżała się 
częściowo, ale nie całkowicie, do 
jednakowych wartości krajowych lub 
regionalnych w roku składania wniosków 
2019. Stosowana metoda ujednolicania 
musi co najmniej dostosować wartość 
uprawnienia wynoszącą poniżej 90% 
średniej poprzez zmniejszenie o jedną 
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trzecią różnicy między jej pierwotną 
wartością, o której mowa w ust. 3 poniżej, 
a tym poziomem. Ujednolicenie 
finansowane jest poprzez zmniejszenie 
wartości uprawnień przekraczających 
średnią krajową lub regionalną.
2. Stosując ust. 1, państwa członkowskie –
działając zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa Unii – ustalają do dnia 1 sierpnia 
2013 r. działania, jakie należy podjąć.
Działania te obejmują stopniowe zmiany 
roczne uprawnień do płatności zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami.
O działaniach, o których mowa w akapicie 
pierwszym, powiadamia się Komisję przed 
upływem terminu, o którym mowa we 
wspomnianym akapicie.
3. Państwa członkowskie, które stosują 
ust. 1, obliczają pierwotną łączną wartość 
uprawnień do płatności dla danego 
rolnika poprzez odniesienie do łącznej 
wartości uprawnień do płatności, w tym 
szczególnych uprawnień, które rolnik 
posiadał w dniu 31 grudnia 2013 r. w 
ramach systemu płatności jednolitych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009. Łączną wartość uprawnień do 
płatności przydzielanych rolnikowi 
zmniejsza się o różnicę procentową między 
pułapem krajowym w załączniku VIII do 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 a 
pułapem krajowym określonym na 
podstawie art. 19 i 20, po zastosowaniu 
liniowego zmniejszenia określonego w art. 
23 ust. 1. Wartość jednostkową uprawnień 
rolnika oblicza się, dzieląc łączną wartość 
określoną na podstawie niniejszego 
artykułu przez liczbę uprawnień do 
płatności przydzielonych mu zgodnie z art. 
21 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 1139
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde 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 może przekroczyć 3%, 
chyba że zajdzie konieczność pokrycia 
zapotrzebowania na przydział określonego 
w ust. 4 na rok 2014.

1. Każde państwo członkowskie może 
ustanowić na szczeblu krajowym lub 
regionalnym 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 
może przekroczyć 3%, chyba że zajdzie 
konieczność pokrycia zapotrzebowania na 
przydział określonego w ust. 4 na rok 
2014.

Or. en

Poprawka 1140
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde 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 może przekroczyć 3%, 
chyba że zajdzie konieczność pokrycia 
zapotrzebowania na przydział określonego 
w ust. 4 na rok 2014.

1. Każde państwo członkowskie może 
ustanowić na szczeblu krajowym lub 
regionalnym 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 
może przekroczyć 3%, chyba że zajdzie 
konieczność pokrycia zapotrzebowania na 
przydział określonego w ust. 4 na rok 
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2014.

Or. en

Poprawka 1141
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde 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 może przekroczyć 3%, 
chyba że zajdzie konieczność pokrycia 
zapotrzebowania na przydział określonego 
w ust. 4 na rok 2014.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
rezerwę krajową. W tym celu w pierwszym 
roku stosowania systemu płatności 
podstawowych państwa członkowskie 
mogą dokonać liniowego zmniejszenia 
pułapu dla systemu płatności 
podstawowych na szczeblu krajowym, aby 
utworzyć rezerwę krajową. W 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie mogą zastosować 
mechanizm alternatywny wobec liniowego 
zmniejszenia.

Or. en

Poprawka 1142
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
uprawnienia do płatności z rezerwy 
krajowej zgodnie z obiektywnymi 
kryteriami oraz w sposób, który zapewnia 
równe traktowanie rolników oraz 
zapobiega zakłóceniom rynku i 
konkurencji.

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
podstawowe uprawnienia do płatności i 
płatności przewidzianych w rozdziale 2, 
art. 29, 30, 31 i 32 niniejszego 
rozporządzenia, z rezerwy krajowej 
zgodnie z obiektywnymi kryteriami oraz w 
sposób, który zapewnia równe traktowanie 
rolników oraz zapobiega zakłóceniom 
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rynku i konkurencji.

Or. en

Poprawka 1143
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde 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 może przekroczyć 3%, 
chyba że zajdzie konieczność pokrycia 
zapotrzebowania na przydział określonego 
w ust. 4 na rok 2014.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
rezerwę krajową. W tym celu w pierwszym 
roku stosowania systemu płatności 
podstawowych i płatności przewidzianych 
w rozdziale 2, art. 29, 30, 31 i 32 
niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie dokonują liniowego 
procentowego zmniejszenia pułapu dla 
systemu płatności podstawowych na 
szczeblu krajowym, aby utworzyć rezerwę 
krajową. Wspomniane zmniejszenie nie 
może przekroczyć 3%, chyba że zajdzie 
konieczność pokrycia zapotrzebowania na 
przydział określonego w ust. 4 na rok 
2014.

Or. en

Poprawka 1144
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
rezerwę krajową. W tym celu w pierwszym 
roku stosowania systemu płatności 
podstawowych państwa członkowskie 
dokonują liniowego procentowego 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
rezerwę krajową. W tym celu w pierwszym 
roku stosowania systemu płatności 
podstawowych państwa członkowskie 
dokonują liniowego procentowego 



AM\907854PL.doc 123/173 PE492.793v01-00

PL

zmniejszenia pułapu dla systemu płatności 
podstawowych na szczeblu krajowym, aby 
utworzyć rezerwę krajową. Wspomniane 
zmniejszenie nie może przekroczyć 3%, 
chyba że zajdzie konieczność pokrycia 
zapotrzebowania na przydział określonego 
w ust. 4 na rok 2014.

zmniejszenia pułapu dla systemu płatności 
podstawowych na szczeblu krajowym, aby 
utworzyć rezerwę krajową. Państwa 
członkowskie, o ile to właściwe na
poziomie regionalnym, określają poziom 
zmniejszenia stosowany w 2014 r. i mogą 
zastosować dalsze zmniejszenia w 
kolejnych latach, o ile to konieczne.

Or. en

Uzasadnienie

Poziom zmniejszenia stosowanego w celu sfinansowania rezerwy krajowej powinien być 
określany przez państwa członkowskie i regiony.

Poprawka 1145
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde 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 może przekroczyć 3%, 
chyba że zajdzie konieczność pokrycia 
zapotrzebowania na przydział określonego 
w ust. 4 na rok 2014.

1. Każde 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. Państwa 
członkowskie określają poziom 
zmniejszenia stosowany w 2014 r. i mogą 
zastosować dalsze zmniejszenia w 
kolejnych latach, o ile to konieczne.

Or. en

Uzasadnienie

Zmniejszenie w rezerwie krajowej powinno raczej odpowiadać zapotrzebowaniu niż być 
ograniczane odgórną wielkością procentową, a także należy ustanowić przepis służący 
zaspokojeniu zapotrzebowania w kolejnych latach.
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Poprawka 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde 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 może przekroczyć 3%, 
chyba że zajdzie konieczność pokrycia 
zapotrzebowania na przydział określonego 
w ust. 4 na rok 2014.

1. Każde 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 może przekroczyć 5%, chyba że zajdzie 
konieczność pokrycia zapotrzebowania na 
przydział określonego w ust. 4. Począwszy 
od 2015 r. państwa członkowskie mogą co 
roku ustalać próg zmniejszenia na 
podstawie zapotrzebowania na przydział.

Or. en

Poprawka 1147
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde 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 może przekroczyć 3%, 
chyba że zajdzie konieczność pokrycia 
zapotrzebowania na przydział określonego 
w ust. 4 na rok 2014.

1. Każde 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 może przekroczyć 3%, chyba że zajdzie 
konieczność pokrycia zapotrzebowania na 
przydział określonego w ust. 4. Na kolejne 
lata państwa członkowskie mogą co roku 
ustalać próg zmniejszenia na podstawie 
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zapotrzebowania na przydział.

Or. bg

Poprawka 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde 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 może przekroczyć 3%, 
chyba że zajdzie konieczność pokrycia 
zapotrzebowania na przydział określonego 
w ust. 4 na rok 2014.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
rezerwę krajową. W tym celu państwa 
członkowskie dokonują liniowego 
procentowego zmniejszenia pułapu dla 
systemu płatności podstawowych na 
szczeblu krajowym, aby utworzyć rezerwę 
krajową. W odniesieniu do 2014 r. 
wspomniane zmniejszenie nie może 
przekroczyć 3%, chyba że zajdzie 
konieczność pokrycia zapotrzebowania na 
przydział określonego w ust. 4 na rok 
2014. W odniesieniu do kolejnych lat 
państwa członkowskie mogą co roku 
ustalać próg zmniejszenia na podstawie 
zapotrzebowania na przydział.

Or. en

Uzasadnienie

Przy przejściu na model regionalny rezerwa krajowa nie musi być potrzebna oprócz 
pierwszego roku wdrażania. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyboru 
wielkości procentowej najlepiej dostosowanej do ich potrzeb, w tym wynoszącej 0%, jeżeli 
żadna kwota nie jest potrzebna.

Poprawka 1149
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde 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 może przekroczyć 3%, 
chyba że zajdzie konieczność pokrycia 
zapotrzebowania na przydział określonego 
w ust. 4 na rok 2014.

1. Każde państwo członkowskie, lub – w 
razie stosowania art. 6 ust. 2a – region,
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 
może przekroczyć 3%, chyba że zajdzie 
konieczność pokrycia zapotrzebowania na 
przydział określonego w ust. 4 na rok 
2014. Państwa członkowskie lub regiony 
mogą co roku dokonywać liniowego 
procentowego zmniejszenia pułapu dla 
systemu płatności podstawowych na 
szczeblu krajowym lub regionalnym w 
celu sfinansowania rezerwy krajowej.
Poziom tych dorocznych zmniejszeń może 
być określany przez państwo członkowskie 
lub region.

Or. en

Poprawka 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde 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 może przekroczyć 3%, 

1. Każde 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 może przekroczyć 3%, 
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chyba że zajdzie konieczność pokrycia 
zapotrzebowania na przydział określonego 
w ust. 4 na rok 2014.

chyba że zajdzie konieczność pokrycia 
zapotrzebowania na przydział określonego 
w ust. 5 lit. aa) na rok 2014.

Or. en

Poprawka 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
podwyższyć progi pułapów krajowych 
wymienione w art. 33 ust. 1 i art. 35 ust. 1, 
aby dać pierwszeństwo wybranym 
beneficjentom na szczeblu krajowym, 
objętym definicją rolnika czynnego 
zawodowo, w oparciu o obiektywne 
i niedyskryminujące kryteria oraz 
społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i 
krajobrazowe znaczenie upraw. O decyzji 
tej powiadamia się Komisję do dnia 
1 sierpnia 2013 r.

Or. it

Poprawka 1152
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wykorzystują 
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą.

skreślony

Na potrzeby akapitu pierwszego „młodzi 
rolnicy rozpoczynający działalność 
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rolniczą” oznaczają rolników 
spełniających warunki określone w art. 36 
ust. 2, którzy nie prowadzili żadnej 
działalności rolniczej we własnym imieniu 
i na własne ryzyko, lub którzy nie 
sprawowali kontroli nad osobą prawną 
prowadzącą działalność rolniczą w okresie 
5 lat poprzedzających rozpoczęcie nowej 
działalności rolniczej. W przypadku osoby 
prawnej osoby fizyczne, które sprawują 
kontrolę nad osobą prawną, nie mogły 
prowadzić żadnej działalności rolniczej we 
własnym imieniu i na własne ryzyko lub 
nie mogły sprawować kontroli nad osobą 
prawną prowadzącą działalność rolniczą 
w okresie 5 lat poprzedzających 
rozpoczęcie działalności rolniczej przez 
osobę prawną.

Or. en

Poprawka 1153
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wykorzystują 
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą.

skreślony

Na potrzeby akapitu pierwszego „młodzi 
rolnicy rozpoczynający działalność 
rolniczą” oznaczają rolników 
spełniających warunki określone w art. 36 
ust. 2, którzy nie prowadzili żadnej 
działalności rolniczej we własnym imieniu 
i na własne ryzyko, lub którzy nie 
sprawowali kontroli nad osobą prawną 
prowadzącą działalność rolniczą w okresie 
5 lat poprzedzających rozpoczęcie nowej 
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działalności rolniczej. W przypadku osoby 
prawnej osoby fizyczne, które sprawują 
kontrolę nad osobą prawną, nie mogły 
prowadzić żadnej działalności rolniczej we 
własnym imieniu i na własne ryzyko lub 
nie mogły sprawować kontroli nad osobą 
prawną prowadzącą działalność rolniczą 
w okresie 5 lat poprzedzających 
rozpoczęcie działalności rolniczej przez 
osobę prawną.

Or. en

Poprawka 1154
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wykorzystują 
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą.

skreślony

Na potrzeby akapitu pierwszego „młodzi 
rolnicy rozpoczynający działalność 
rolniczą” oznaczają rolników 
spełniających warunki określone w art. 36 
ust. 2, którzy nie prowadzili żadnej 
działalności rolniczej we własnym imieniu 
i na własne ryzyko, lub którzy nie 
sprawowali kontroli nad osobą prawną 
prowadzącą działalność rolniczą w okresie 
5 lat poprzedzających rozpoczęcie nowej 
działalności rolniczej. W przypadku osoby 
prawnej osoby fizyczne, które sprawują 
kontrolę nad osobą prawną, nie mogły 
prowadzić żadnej działalności rolniczej we 
własnym imieniu i na własne ryzyko lub 
nie mogły sprawować kontroli nad osobą 
prawną prowadzącą działalność rolniczą 
w okresie 5 lat poprzedzających 
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rozpoczęcie działalności rolniczej przez 
osobę prawną.

Or. en

Poprawka 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wykorzystują 
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą.

skreślony

Na potrzeby akapitu pierwszego „młodzi 
rolnicy rozpoczynający działalność 
rolniczą” oznaczają rolników 
spełniających warunki określone w art. 36 
ust. 2, którzy nie prowadzili żadnej 
działalności rolniczej we własnym imieniu 
i na własne ryzyko, lub którzy nie 
sprawowali kontroli nad osobą prawną 
prowadzącą działalność rolniczą w okresie 
5 lat poprzedzających rozpoczęcie nowej 
działalności rolniczej. W przypadku osoby 
prawnej osoby fizyczne, które sprawują 
kontrolę nad osobą prawną, nie mogły 
prowadzić żadnej działalności rolniczej we 
własnym imieniu i na własne ryzyko lub 
nie mogły sprawować kontroli nad osobą 
prawną prowadzącą działalność rolniczą 
w okresie 5 lat poprzedzających 
rozpoczęcie działalności rolniczej przez 
osobę prawną.

Or. en
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Poprawka 1156
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wykorzystują
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą.

4. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać na szczeblu krajowym lub 
regionalnym rezerwę krajową, aby 
przydzielać uprawnienia do płatności – na 
zasadzie traktowania priorytetowego –
młodym rolnikom rozpoczynającym 
działalność rolniczą.

Or. en

Poprawka 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wykorzystują
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą.

4. Państwa członkowskie mogą
wykorzystywać rezerwę krajową, aby 
przydzielać uprawnienia do płatności – na 
zasadzie traktowania priorytetowego –
nowym osobom i młodym rolnikom 
rozpoczynającym działalność rolniczą.

Or. en

Uzasadnienie

Rezerwa krajowa nie powinna być ograniczona wyłącznie do młodych rolników, ale powinna 
obejmować również nowe osoby rozpoczynające działalność rolniczą.

Poprawka 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wykorzystują
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą.

4. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać rezerwę krajową, aby 
przydzielać uprawnienia do płatności – na 
zasadzie traktowania priorytetowego –
młodym rolnikom rozpoczynającym 
działalność rolniczą.

Or. en

Uzasadnienie

Środki w ramach drugiego filaru dotyczące młodych rolników są wydajniejszym sposobem 
wspierania i zachęcania nowych osób, dlatego środki w ramach pierwszego filaru powinny 
mieć przy wdrażaniu przez państwa członkowskie charakter dobrowolny.

Poprawka 1159
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wykorzystują 
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą.

4. Państwa członkowskie wykorzystują 
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności podstawowych i 
płatności, o których mowa w rozdziale 2 
art. 29, 30, 31 i 32 niniejszego 
rozporządzenia – na zasadzie traktowania 
priorytetowego – młodym rolnikom i 
nowym osobom rozpoczynającym 
działalność rolniczą.

Or. en

Poprawka 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wykorzystują 
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą.

4. Państwa członkowskie wykorzystują 
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym 
rolnikom i nowym rolnikom
rozpoczynającym działalność rolniczą.

Or. fr

Poprawka 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wykorzystują 
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą.

4. Państwa członkowskie wykorzystują 
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym 
rolnikom i nowym osobom 
rozpoczynającym działalność rolniczą.

Or. en

Poprawka 1162
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wykorzystują 
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – młodym
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą.

4. Państwa członkowskie wykorzystują 
rezerwę krajową, aby przydzielać 
uprawnienia do płatności – na zasadzie 
traktowania priorytetowego – nowym
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą.

Or. fr
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Poprawka 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby akapitu pierwszego „młodzi 
rolnicy rozpoczynający działalność 
rolniczą” oznaczają rolników spełniających 
warunki określone w art. 36 ust. 2, którzy 
nie prowadzili żadnej działalności rolniczej 
we własnym imieniu i na własne ryzyko, 
lub którzy nie sprawowali kontroli nad 
osobą prawną prowadzącą działalność 
rolniczą w okresie 5 lat poprzedzających 
rozpoczęcie nowej działalności rolniczej. 
W przypadku osoby prawnej osoby 
fizyczne, które sprawują kontrolę nad 
osobą prawną, nie mogły prowadzić żadnej 
działalności rolniczej we własnym imieniu 
i na własne ryzyko lub nie mogły 
sprawować kontroli nad osobą prawną 
prowadzącą działalność rolniczą w okresie 
5 lat poprzedzających rozpoczęcie 
działalności rolniczej przez osobę prawną.

Na potrzeby akapitu pierwszego „młodzi 
rolnicy lub nowi rolnicy rozpoczynający 
działalność rolniczą” oznaczają rolników 
spełniających warunki określone w art. 36 
ust. 2, którzy nie prowadzili żadnej 
działalności rolniczej we własnym imieniu 
i na własne ryzyko, lub którzy nie 
sprawowali kontroli nad osobą prawną 
prowadzącą działalność rolniczą w okresie 
5 lat poprzedzających rozpoczęcie nowej 
działalności rolniczej. W przypadku osoby 
prawnej osoby fizyczne, które sprawują 
kontrolę nad osobą prawną, nie mogły 
prowadzić żadnej działalności rolniczej we 
własnym imieniu i na własne ryzyko lub 
nie mogły sprawować kontroli nad osobą 
prawną prowadzącą działalność rolniczą w 
okresie 5 lat poprzedzających rozpoczęcie 
działalności rolniczej przez osobę prawną.

Or. fr

Poprawka 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby akapitu pierwszego „młodzi 
rolnicy rozpoczynający działalność 
rolniczą” oznaczają rolników spełniających 
warunki określone w art. 36 ust. 2, którzy 
nie prowadzili żadnej działalności rolniczej 

Na potrzeby akapitu pierwszego „młodzi 
rolnicy i nowe osoby rozpoczynające
działalność rolniczą” oznaczają rolników 
spełniających warunki określone w art. 36 
ust. 2, o ile to właściwe, którzy nie 
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we własnym imieniu i na własne ryzyko, 
lub którzy nie sprawowali kontroli nad 
osobą prawną prowadzącą działalność 
rolniczą w okresie 5 lat poprzedzających 
rozpoczęcie nowej działalności rolniczej. 
W przypadku osoby prawnej osoby 
fizyczne, które sprawują kontrolę nad 
osobą prawną, nie mogły prowadzić żadnej 
działalności rolniczej we własnym imieniu 
i na własne ryzyko lub nie mogły 
sprawować kontroli nad osobą prawną 
prowadzącą działalność rolniczą w okresie 
5 lat poprzedzających rozpoczęcie 
działalności rolniczej przez osobę prawną.

prowadzili żadnej działalności rolniczej we 
własnym imieniu i na własne ryzyko, lub 
którzy nie sprawowali kontroli nad osobą 
prawną prowadzącą działalność rolniczą 
w okresie 5 lat poprzedzających 
rozpoczęcie nowej działalności rolniczej. 
W przypadku osoby prawnej osoby 
fizyczne, które sprawują kontrolę nad 
osobą prawną, nie mogły prowadzić żadnej 
działalności rolniczej we własnym imieniu 
i na własne ryzyko lub nie mogły 
sprawować kontroli nad osobą prawną 
prowadzącą działalność rolniczą w okresie 
5 lat poprzedzających rozpoczęcie 
działalności rolniczej przez osobę prawną.

Or. en

Poprawka 1165
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby akapitu pierwszego „młodzi
rolnicy rozpoczynający działalność 
rolniczą” oznaczają rolników spełniających 
warunki określone w art. 36 ust. 2, którzy 
nie prowadzili żadnej działalności rolniczej 
we własnym imieniu i na własne ryzyko, 
lub którzy nie sprawowali kontroli nad 
osobą prawną prowadzącą działalność 
rolniczą w okresie 5 lat poprzedzających 
rozpoczęcie nowej działalności rolniczej. 
W przypadku osoby prawnej osoby 
fizyczne, które sprawują kontrolę nad 
osobą prawną, nie mogły prowadzić żadnej 
działalności rolniczej we własnym imieniu 
i na własne ryzyko lub nie mogły 
sprawować kontroli nad osobą prawną 
prowadzącą działalność rolniczą w okresie 
5 lat poprzedzających rozpoczęcie 
działalności rolniczej przez osobę prawną.

Na potrzeby akapitu pierwszego „nowi
rolnicy rozpoczynający działalność 
rolniczą” oznaczają rolników spełniających 
warunki określone w art. 36 ust. 2, którzy 
nie prowadzili żadnej działalności rolniczej 
we własnym imieniu i na własne ryzyko, 
lub którzy nie sprawowali kontroli nad 
osobą prawną prowadzącą działalność 
rolniczą w okresie 5 lat poprzedzających 
rozpoczęcie nowej działalności rolniczej. 
W przypadku osoby prawnej osoby 
fizyczne, które sprawują kontrolę nad 
osobą prawną, nie mogły prowadzić żadnej 
działalności rolniczej we własnym imieniu 
i na własne ryzyko lub nie mogły 
sprawować kontroli nad osobą prawną 
prowadzącą działalność rolniczą w okresie 
5 lat poprzedzających rozpoczęcie 
działalności rolniczej przez osobę prawną.

Or. fr
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Poprawka 1166
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyjąć 
dodatkowe obiektywne kryteria, jakie 
muszą spełnić nowe osoby rozpoczynające 
działalność rolniczą, zgodnie z art. 2 ust. 1 
lit. u) rozporządzenia (UE) nr […] [RD], 
aby kwalifikować się do uprawnień z 
rezerwy krajowej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić właściwy przydział rezerwy krajowej faktycznym młodym rolnikom, którzy 
rozpoczynają działalność rolniczą, należy zapewnić uwzględnienie pewnych obiektywnych 
kryteriów, na przykład kwalifikacji w zakresie wykształcenia i być może ograniczeń dochodów 
jako kryteriów kwalifikowalności.

Poprawka 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyjąć 
dodatkowe obiektywne kryteria, jakie 
muszą spełnić nowe osoby rozpoczynające 
działalność rolniczą, zgodnie z art. 2 ust. 1 
lit. u) rozporządzenia (UE) nr […] [RD], 
aby kwalifikować się do uprawnień z 
rezerwy krajowej.

Or. en
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Poprawka 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać rezerwę krajową, aby 
przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom czynnym zawodowo, którzy nie 
spełniają warunków określonych w art. 21 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać rezerwę krajową, aby:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. es

Poprawka 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać rezerwę krajową, aby:

5. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać rezerwę krajową lub 
regionalną, aby:

Or. en
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Poprawka 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom na obszarach objętych 
restrukturyzacją lub programami rozwoju 
związanymi z pewną formą interwencji 
publicznej, aby zapobiec porzucaniu 
gruntów lub zrekompensować rolnikom 
określone niekorzystne warunki panujące 
na tych obszarach;

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom, aby zapobiec porzucaniu 
gruntów lub zrekompensować rolnikom 
określone niekorzystne warunki;

Or. en

Poprawka 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom na obszarach objętych 
restrukturyzacją lub programami rozwoju 
związanymi z pewną formą interwencji 
publicznej, aby zapobiec porzucaniu 
gruntów lub zrekompensować rolnikom 
określone niekorzystne warunki panujące 
na tych obszarach;

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom, aby zapobiec porzucaniu 
gruntów lub zrekompensować rolnikom 
określone niekorzystne warunki;

Or. en

Poprawka 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom na obszarach objętych 
restrukturyzacją lub programami rozwoju 
związanymi z pewną formą interwencji 
publicznej, aby zapobiec porzucaniu 
gruntów lub zrekompensować rolnikom 
określone niekorzystne warunki panujące 
na tych obszarach;

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom, aby zapobiec porzucaniu 
gruntów lub zrekompensować rolnikom 
określone niekorzystne warunki;

Or. en

Poprawka 1174
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom na obszarach objętych 
restrukturyzacją lub programami rozwoju 
związanymi z pewną formą interwencji 
publicznej, aby zapobiec porzucaniu 
gruntów lub zrekompensować rolnikom 
określone niekorzystne warunki panujące 
na tych obszarach;

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom, aby zapobiec porzucaniu 
gruntów lub zrekompensować rolnikom 
określone niekorzystne warunki;

Or. en

Poprawka 1175
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom na obszarach objętych 

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom na obszarach, aby zapobiec 
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restrukturyzacją lub programami rozwoju 
związanymi z pewną formą interwencji 
publicznej, aby zapobiec porzucaniu 
gruntów lub zrekompensować rolnikom 
określone niekorzystne warunki panujące 
na tych obszarach;

porzucaniu gruntów lub zrekompensować 
rolnikom określone niekorzystne warunki 
panujące na tych obszarach;

Or. lv

Poprawka 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom na obszarach objętych 
restrukturyzacją lub programami rozwoju 
związanymi z pewną formą interwencji 
publicznej, aby zapobiec porzucaniu 
gruntów lub zrekompensować rolnikom 
określone niekorzystne warunki panujące 
na tych obszarach;

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
nowym osobom rozpoczynającym 
działalność rolniczą po 15 maja 2014 r.
Na potrzeby ust. 5 lit. a) pkt (i) „nowe 
osoby rozpoczynające działalność 
rolniczą” oznaczają rolników, którzy nie 
prowadzili żadnej działalności rolniczej 
we własnym imieniu i na własne ryzyko, 
lub którzy nie sprawowali kontroli nad 
osobą prawną prowadzącą działalność 
rolniczą w okresie 5 lat poprzedzających 
rozpoczęcie nowej działalności rolniczej.

Or. en

Poprawka 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom na obszarach objętych 
restrukturyzacją lub programami rozwoju 
związanymi z pewną formą interwencji 
publicznej, aby zapobiec porzucaniu 
gruntów lub zrekompensować rolnikom 

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom na obszarach objętych 
restrukturyzacją lub programami rozwoju, 
aby zapobiec porzucaniu gruntów lub 
zrekompensować rolnikom określone 
niekorzystne warunki panujące na tych 
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określone niekorzystne warunki panujące 
na tych obszarach;

obszarach;

Or. fr

Poprawka 1178
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom na obszarach objętych 
restrukturyzacją lub programami rozwoju 
związanymi z pewną formą interwencji 
publicznej, aby zapobiec porzucaniu 
gruntów lub zrekompensować rolnikom 
określone niekorzystne warunki panujące 
na tych obszarach;

a) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom na obszarach objętych 
restrukturyzacją lub programami rozwoju 
związanymi z pewną formą interwencji 
publicznej oraz na obszarach mających 
szczególne znaczenie kulturowe 
i krajobrazowe (np. tradycyjne sady, które 
mają także wartość dla środowiska), aby 
zapobiec porzucaniu gruntów lub 
zrekompensować rolnikom określone 
niekorzystne warunki panujące na tych 
obszarach;

Or. de

Poprawka 1179
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom, którzy rozpoczęli działalność 
rolniczą w okresie ostatnich pięciu lat od 
czasu otrzymania uprawnienia;

Or. en
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Poprawka 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą;

Or. en

Poprawka 1181
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą;

Or. en

Poprawka 1182
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą;

Or. en
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Poprawka 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przydzielać uprawnienia do płatności 
młodym rolnikom lub rolnikom 
rozpoczynającym działalność rolniczą;

Or. en

Poprawka 1184
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przydzielać płatności rolnikom 
rozpoczynającym działalność rolniczą.

Or. en

Poprawka 1185
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom rozpoczynającym działalność 
rolniczą;

Or. en

Poprawka 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom na obszarach zajmowanych 
przez uprawy tradycyjne objęte 
specjalnymi programami ochronnymi, 
które wykluczają dywersyfikację upraw, 
ich odmładzanie lub przekwalifikowanie 
gruntów.

Or. it

Poprawka 1187
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom, którzy w 2011 r. spełniają 
wymogi dotyczące rolników czynnych 
zawodowo, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. c) oraz art. 9, ale którzy nie posiadali 
lub nie aktywowali uprawnień do 
płatności w ramach poprzedniego systemu 
płatności jednolitych. Przydziela się je 
zgodnie z obiektywnymi kryteriami oraz w 
taki sposób, aby zapewnić równe 
traktowanie rolników oraz aby zapobiec 
zakłóceniom rynku i konkurencji.

Or. en

Poprawka 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom, którzy wzięli w dzierżawę lub 
kupili grunty, które nie zostały zgłoszone 
zgodnie z art. 26 ust. 1 w okresie 
poprzednich dwóch lat.

Or. en

Poprawka 1189
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom, którzy wzięli w dzierżawę lub 
kupili grunty, które nie zostały zgłoszone 
zgodnie z art. 26 ust. 1 w okresie 
poprzednich dwóch lat.

Or. en

Poprawka 1190
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom znajdującym się w szczególnej 
sytuacji;

Or. en
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Poprawka 1191
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom znajdującym się w szczególnej 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 1192
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) w trakcie pierwszego roku składania 
wniosków w ramach systemu płatności 
podstawowej państwa członkowskie lub 
regiony mogą wykorzystać rezerwę 
krajową w celu przydzielenia uprawnień 
do płatności, zgodnie z obiektywnymi 
kryteriami oraz w taki sposób, aby 
zapewnić równe traktowanie rolników 
oraz uniknąć wystąpienia zakłóceń na 
rynku i zakłóceń konkurencji, rolnikom 
prowadzącym działalność rolniczą i 
znajdującym się w szczególnej sytuacji w 
wyniku przejścia na system płatności 
podstawowej.

Or. en

Poprawka 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) liniowo zwiększyć wartość uprawnień 
do płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym, jeżeli rezerwa krajowa 
przekracza 3% w danym roku, pod 
warunkiem że pozostały wystarczające 
kwoty na przydziały zgodnie z ust. 4, 
niniejszym ustępem lit. a) oraz ust. 7.

b) liniowo zwiększyć wartość uprawnień 
do płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym, pod warunkiem że pozostały 
wystarczające kwoty na przydziały zgodnie 
z ust. 4, niniejszym ustępem lit. a) oraz 
niniejszym artykułem.

Or. en

Poprawka 1194
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) liniowo zwiększyć wartość uprawnień 
do płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym, jeżeli rezerwa krajowa 
przekracza 3% w danym roku, pod 
warunkiem że pozostały wystarczające 
kwoty na przydziały zgodnie z ust. 4, 
niniejszym ustępem lit. a) oraz ust. 7.

b) zwiększyć wartość uprawnień do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych na szczeblu krajowym lub 
regionalnym, jeżeli rezerwa krajowa 
przekracza 3% w danym roku, pod 
warunkiem że pozostały wystarczające 
kwoty na przydziały zgodnie z ust. 4, 
niniejszym ustępem lit. a) oraz ust. 7.

Or. en

Poprawka 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zaspokajać roczne potrzeby zgodnie 
z art. 37 ust. 2 i art. 51 ust. 1 lub 
dostosowywać co roku wartość uprawnień 
do płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych. Część krajowej lub 
regionalnej rezerwy, o której mowa w art. 
24 ust. 1a, może być wykorzystana 
wyłącznie w tym celu.

Or. en

Poprawka 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) pokrywać roczne zapotrzebowanie 
zgodnie z art. 37 ust. 2 oraz art. 51 ust. 1, 
dokonywać rocznych dostosowań wartości 
uprawnień do płatności do systemu 
płatności podstawowych lub co roku 
przydzielać rolnikom rekompensatę, która 
może być zwiększona o dodatkowe 
płatności dla właścicieli drobnych 
gospodarstw rolnych, za zniesienie 
dodatku w wysokości 5000 EUR zgodnie 
z art. 7. ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009. Ta część rezerwy krajowej 
utworzonej zgodnie z art. 24 ust. 1a może 
zostać wykorzystana jedynie do tych 
celów. 

Or. de

Poprawka 1197
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) pokrywać roczne zapotrzebowanie 
zgodnie z art. 37 ust. 2 oraz art. 51 ust. 1, 
dokonywać rocznych dostosowań wartości 
uprawnień do płatności do systemu 
płatności podstawowych lub co roku 
przydzielać rolnikom rekompensatę, która 
może być zwiększona o dodatkowe 
płatności dla właścicieli drobnych 
gospodarstw rolnych, za zniesienie 
dodatku w wysokości 5000 EUR zgodnie 
z art. 7. ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009. Ta część rezerwy krajowej 
utworzonej zgodnie z art. 24 ust. 1a może 
zostać wykorzystana jedynie do tych 
celów. 

Or. de

Poprawka 1198
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie podejmują 
decyzje o priorytetach różnych sposobów 
wykorzystania rezerwy krajowej.

Or. en

Poprawka 1199
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie podejmują 
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decyzje o priorytetach różnych sposobów 
wykorzystania rezerwy krajowej.

Or. en

Poprawka 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie podejmują 
decyzje o priorytetach różnych sposobów 
wykorzystania rezerwy krajowej.

Or. en

Poprawka 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przydzielać uprawnienia do płatności 
rolnikom, którzy rozpoczęli działalność 
rolniczą po 2011 r. i którzy działają we 
wszystkich sektorach rolnictwa;

Or. ro

Poprawka 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 6
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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. Przy stosowaniu ust. 5 lit. aa) i a) 
wartość uprawnień do płatności 
przydzielanych rolnikom odpowiada – dla 
każdego odnośnego roku – wartości 
jednostkowej określonej w art. 22 ust. 1 
lub, w stosownych przypadkach, w art. 22 
ust. 2 lub art. 22 ust. 4a.

Or. en

Poprawka 1203
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują liniowe 
zmniejszenie uprawnień do płatności w 
przypadku, gdy ich rezerwa krajowa lub 
regionalna nie wystarcza do 
uwzględnienia przypadków, o których 
mowa w akapicie pierwszym.

Or. en

Poprawka 1204
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 7 – akapit pierwszy a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują liniowe 
zmniejszenie uprawnień do płatności w 
przypadku, gdy ich rezerwa krajowa lub 
regionalna nie wystarcza do 
uwzględnienia przypadków, o których 
mowa w akapicie pierwszym.
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Or. en

Poprawka 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 7 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli ich rezerwa krajowa lub regionalna 
nie wystarcza do uwzględnienia 
przypadków, o których mowa w akapicie 
pierwszym, państwa członkowskie stosują 
liniowe zmniejszenie uprawnień do 
płatności.

Or. en

Poprawka 1206
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Rezerwa krajowa powinna być 
również zasilana kwotami wynikającymi 
z uprawnień do płatności 
nieaktywowanych w deklaracji za rok 
bieżący zgodnie z art. 26 ust. 1, w tym 
uprawnień na mocy art. 29 ust. 1;

Or. de

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość przeniesienia do krajowej rezerwy zasobów nieprzyznanych w 
ramach rozdziału 2: „Płatność za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska”.

Poprawka 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dowolnego uprawnienia do płatności, 
które nie zostało aktywowane zgodnie z 
art. 25 w okresie dwóch lat, z wyjątkiem 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych;

b) dowolnego uprawnienia do płatności, 
które nie zostało aktywowane zgodnie z 
art. 25 w okresie dwóch kolejnych lat, z 
wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych;

Or. es

Uzasadnienie

Zgodność z literą a).

Poprawka 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dowolnego uprawnienia do płatności, 
które nie zostało aktywowane zgodnie z 
art. 25 w okresie dwóch lat, z wyjątkiem 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych;

b) dowolnego uprawnienia do płatności, 
które nie zostało aktywowane zgodnie z 
art. 25 w okresie dwóch kolejnych lat, z 
wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych;

Or. es

Uzasadnienie

Aby zachować zgodność z literą a), proponujemy, aby dwa lata były „kolejne”.

Poprawka 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dowolnego uprawnienia do płatności, 
które nie zostało aktywowane zgodnie z 
art. 25 w okresie dwóch lat, z wyjątkiem 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych;

b) dowolnego uprawnienia do płatności, 
które nie zostało aktywowane zgodnie z 
art. 25 w okresie dwóch kolejnych lat, z 
wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych;

Or. es

Poprawka 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) stosowania art. 11.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką przedłożoną do art. 11 ust. 3a (nowego), na mocy której kwoty odjęte w 
drodze stosowania ograniczenia mogą być wykorzystane również do celów rezerwy krajowej.

Poprawka 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) kwot wynikających z uprawnień do 
płatności, które nie zostały uruchomione 
zgodnie z art. 25 ust. 1, ustalonych 
zgodnie z art. 37 ust. 1 i 
niewykorzystanych do sfinansowania 
płatności dla młodych rolników oraz 
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ustalonych zgodnie z art. 39 ust. 5 i 
niewykorzystanych do sfinansowania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją w roku bieżącym.

Or. en

Uzasadnienie

Do wstawienia jako art. 24 ust. 1 lit. e).

Poprawka 1212
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) kwot wynikających z uprawnień do 
płatności, które nie zostały uruchomione 
zgodnie z art. 25 ust. 1, ustalonych 
zgodnie z art. 37 ust. 1 i 
niewykorzystanych do sfinansowania 
płatności dla młodych rolników oraz 
ustalonych zgodnie z art. 39 ust. 5 i 
niewykorzystanych do sfinansowania 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją w roku bieżącym.

Or. en

Poprawka 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rezerwa krajowa powinna być 
również zasilana zasobami wynikającymi 
z uprawnień do płatności 
nieaktywowanych w deklaracji za rok 
bieżący zgodnie z art. 26 ust. 1, w tym 
uprawnień na mocy art. 29 ust. 1.
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Or. de

Poprawka 1214
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 1 – sekcja 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wdrożenie systemu płatności 
podstawowych

Wdrożenie systemu płatności jednolitych

Or. en

Poprawka 1215
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie w ramach systemu płatności 
podstawowych przyznaje się rolnikom po 
aktywacji – w formie zgłoszenia zgodnie z 
art. 26 ust. 1 – uprawnienia do płatności na 
kwalifikujący się hektar w państwie 
członkowskim, w którym przyznano 
uprawnienie. Aktywowane uprawnienia do 
płatności zapewniają prawo do rocznej 
płatności określonych w nich kwot, bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, stopniowego zmniejszania i 
ograniczenia, liniowych zmniejszeń 
zgodnie z art. 7, art. 37 ust. 2 i art. 51 ust. 1 
oraz wszelkich innych zmniejszeń i 
wykluczeń wprowadzonych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

1. Wsparcie w ramach systemu płatności 
podstawowych przyznaje się rolnikom po 
aktywacji – w formie zgłoszenia zgodnie z 
art. 26 ust. 1 – uprawnienia do płatności na 
kwalifikujący się hektar w państwie 
członkowskim, w którym przyznano 
uprawnienie. Aktywowane uprawnienia do 
płatności zapewniają prawo do rocznej 
płatności określonych w nich kwot, bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, liniowych zmniejszeń zgodnie 
z art. 7, art. 37 ust. 2 i art. 51 ust. 1 oraz 
wszelkich innych zmniejszeń i wykluczeń 
wprowadzonych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

Or. en
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Poprawka 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie w ramach systemu płatności 
podstawowych przyznaje się rolnikom po 
aktywacji – w formie zgłoszenia zgodnie z 
art. 26 ust. 1 – uprawnienia do płatności na 
kwalifikujący się hektar w państwie 
członkowskim, w którym przyznano 
uprawnienie. Aktywowane uprawnienia do 
płatności zapewniają prawo do rocznej 
płatności określonych w nich kwot, bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, stopniowego zmniejszania i 
ograniczenia, liniowych zmniejszeń 
zgodnie z art. 7, art. 37 ust. 2 i art. 51 ust. 1 
oraz wszelkich innych zmniejszeń i 
wykluczeń wprowadzonych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

1. Wsparcie w ramach systemu płatności 
jednolitych przyznaje się rolnikom po 
aktywacji – w formie zgłoszenia zgodnie z 
art. 26 ust. 1 – uprawnienia do płatności na 
kwalifikujący się hektar w państwie 
członkowskim, w którym przyznano 
uprawnienie. Aktywowane uprawnienia do 
płatności zapewniają prawo do rocznej 
płatności określonych w nich kwot, bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, stopniowego zmniejszania i 
ograniczenia, liniowych zmniejszeń 
zgodnie z art. 7, art. 37 ust. 2 i art. 51 ust. 1 
oraz wszelkich innych zmniejszeń i 
wykluczeń wprowadzonych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

Or. en

Poprawka 1217
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) każdy obszar, który zapewnił prawo do 
płatności w 2008 r. w ramach systemu 
płatności jednolitych lub systemu jednolitej 
płatności obszarowej określonego 
odpowiednio w tytule III oraz w tytule IV 
A rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i 
który:

b) każdy obszar, który zapewnił prawo do 
płatności w 2008 r. w ramach obecnego 
systemu płatności jednolitych lub systemu 
jednolitej płatności obszarowej 
określonego odpowiednio w tytule III oraz 
w tytule IV A rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 i który:

Or. en
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Poprawka 1218
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w okresie, w którym mają zastosowanie 
odnośne zobowiązania danego rolnika, jest 
zalesiony zgodnie z art. 31 rozporządzenia 
(WE) nr 1257/1999 lub art. 43 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub art. 
23 rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] lub 
w ramach systemu krajowego, którego 
warunki są zgodne z art. 43 ust. 1, 2 i 3 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 oraz 
art. 23 rozporządzenia (UE) nr […] [RDR]; 
lub

(ii) w okresie, w którym mają zastosowanie 
odnośne zobowiązania danego rolnika, jest 
zalesiony zgodnie z lub spójnie z celami 
art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 
lub art. 43 rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 lub art. 23 rozporządzenia (UE) 
nr […] [RDR] lub w ramach systemu 
krajowego, którego warunki są zgodne z 
art. 43 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005 oraz art. 23 rozporządzenia 
(UE) nr […] [RDR]; lub

Or. en

Poprawka 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie w ramach systemu płatności 
podstawowych przyznaje się rolnikom po 
aktywacji – w formie zgłoszenia zgodnie z 
art. 26 ust. 1 – uprawnienia do płatności na 
kwalifikujący się hektar w państwie 
członkowskim, w którym przyznano 
uprawnienie. Aktywowane uprawnienia do 
płatności zapewniają prawo do rocznej 
płatności określonych w nich kwot, bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, stopniowego zmniejszania i 
ograniczenia, liniowych zmniejszeń 
zgodnie z art. 7, art. 37 ust. 2 i art. 51 ust. 1 
oraz wszelkich innych zmniejszeń i 

1. Wsparcie w ramach systemu płatności 
podstawowych przyznaje się rolnikom po 
aktywacji – w formie zgłoszenia zgodnie z 
art. 26 ust. 1 – uprawnienia do płatności na 
kwalifikujący się hektar w państwie 
członkowskim, w którym przyznano 
uprawnienie. Aktywowane uprawnienia do 
płatności zapewniają prawo do rocznej 
płatności określonych w nich kwot, bez 
uszczerbku dla stosowania dyscypliny 
finansowej, stopniowego zmniejszania i 
ograniczenia, liniowych zmniejszeń 
zgodnie z art. 7, art. 37 ust. 2 i art. 51 ust. 1 
oraz wszelkich innych zmniejszeń i 
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wykluczeń wprowadzonych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

wykluczeń wprowadzonych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR]. W 
drodze odstępstwa państwa członkowskie 
stosujące system jednolitej płatności 
obszarowej w 2013 r. mogą nadal 
stosować model do wdrażania płatności 
podstawowych.

Or. en

Poprawka 1220
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) każdą powierzchnię, która służy do 
wypasu lub jest koszona głównie ze 
względu na ochronę przyrody.

Or. de

Poprawka 1221
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Grunt zostanie zakwalifikowany jako 
kwalifikujące się hektary, jeżeli nie więcej 
niż 10% hektara, zgodnie z decyzją państw 
członkowskich lub regionów wynikającą z 
klasyfikacji gruntów na działkę, zostanie 
uznane za niekwalifikujące się grunty lub 
cechy, o których mowa w rozporządzeniu 
1782/2003.

Or. en

Uzasadnienie

W tym przypadku niekwalifikujące się grunty mogą obejmować zarośla, drzewa, 
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niedostępne/porzucone wrzosowiska, grunty porośnięte orlicą, bagna, żywopłoty, skarpy, 
kamienne mury, drogi polne i tak dalej.

Poprawka 1222
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. a) akapitu pierwszego 
państwa członkowskie mogą zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami zaproponować współczynnik 
zmniejszenia dla ustalania powierzchni 
tych upraw zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. h).

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta zapewnia państwom członkowskim większą elastyczność. Daje państwom 
członkowskim możliwość rozróżniania rodzajów gruntów za pomocą współczynnika 
zmniejszenia w odniesieniu do obszarów uprawianych ekstensywnie. Może to przyczynić się 
do zapobieżenia sytuacji, w której stawka za hektar jest nieproporcjonalnie obniżona w 
danym państwie członkowskim lub regionie.

Poprawka 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli powierzchnia użytków rolnych 
gospodarstwa rolnego wykorzystywana jest 
także do prowadzenia działalności 
pozarolniczej, powierzchnia ta uważana 
jest za wykorzystywaną głównie do 
prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli 
jej prowadzenie nie jest znacząco 
utrudnione przez intensywność, charakter, 
okres trwania i harmonogram działalności 

Na potrzeby akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli powierzchnia użytków rolnych 
gospodarstwa rolnego wykorzystywana jest 
także do prowadzenia działalności 
pozarolniczej, powierzchnia ta uważana 
jest za wykorzystywaną głównie do 
prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli 
jej prowadzenie nie jest znacząco 
utrudnione przez intensywność, charakter, 
okres trwania i harmonogram działalności 
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pozarolniczej. Państwa członkowskie 
ustalają kryteria wykonania przepisów 
niniejszego akapitu na swoim terytorium.

pozarolniczej. Ponadto powierzchnia 
użytków rolnych może zostać wykluczona 
z kategorii kwalifikujących się hektarów, 
jeżeli pełni głównie funkcje pozarolnicze.
Państwa członkowskie ustalają kryteria 
wykonania przepisów niniejszego akapitu 
na swoim terytorium.

Or. en

Poprawka 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli powierzchnia użytków rolnych 
gospodarstwa rolnego wykorzystywana jest 
także do prowadzenia działalności 
pozarolniczej, powierzchnia ta uważana 
jest za wykorzystywaną głównie do 
prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli 
jej prowadzenie nie jest znacząco 
utrudnione przez intensywność, charakter, 
okres trwania i harmonogram działalności 
pozarolniczej. Państwa członkowskie 
ustalają kryteria wykonania przepisów 
niniejszego akapitu na swoim terytorium.

Na potrzeby akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli powierzchnia użytków rolnych 
gospodarstwa rolnego wykorzystywana jest 
także do prowadzenia działalności 
pozarolniczej, powierzchnia ta uważana 
jest za wykorzystywaną głównie do 
prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli 
jej prowadzenie nie jest znacząco 
utrudnione przez intensywność, charakter, 
okres trwania i harmonogram działalności 
pozarolniczej. Obszary, na których 
działalność rolniczą prowadzi się w celach 
związanych z ochroną przyrody i 
różnorodności biologicznej, uznaje się 
również za obszary wykorzystywane 
głównie do prowadzenia działalności 
rolniczej. Państwa członkowskie ustalają 
kryteria wykonania przepisów niniejszego 
akapitu na swoim terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

System płatności podstawowych nie powinien być sprzeczny z celami dobrej ochrony 
przyrody.
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Poprawka 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Z definicji tej wyłączone są obszary 
nieprodukcyjne z punktu widzenia 
rolniczego oraz niemające minimalnej 
obsady bydła.

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest maksymalne doprecyzowanie definicji kwalifikującego się hektara i 
ograniczenie jej do obszarów rolnych wykorzystywanych do produkcji rolnej lub hodowlanej.

Poprawka 1226
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie lub, w 
przypadku stosowania art. 20, regiony 
mogą wykluczyć konkretne uprawy trwałe 
z kategorii kwalifikujących się hektarów.

Or. de

Poprawka 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Uprawnienia szczególne są 
aktywowane pod warunkiem, że rolnik 
udowodni, że utrzymuje 50% działalności 
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hodowlanej, której dotyczą przyznane mu 
uprawnienia.

Or. es

Uzasadnienie

Jeśli zostanie zatwierdzona poprawka dotycząca utworzenia sytuacji nadzwyczajnej dla 
gospodarstw „bezrolnych”, należy uwzględnić sposób aktywacji i uzasadniania uprawnień 
szczególnych.

Poprawka 1228
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą, w 
należycie uzasadnionych okolicznościach, 
zezwolić rolnikowi na zmianę jego 
zgłoszenia, pod warunkiem, że zachowa on 
liczbę hektarów odpowiadającą co 
najmniej jego uprawnieniom do płatności 
oraz przestrzega warunków przyznawania 
płatności podstawowej dla odnośnej 
powierzchni.

2. Państwa członkowskie mogą, w 
należycie uzasadnionych okolicznościach, 
zezwolić rolnikowi na zmianę jego 
zgłoszenia, aby zgłosić obszary obecnie 
nie kwalifikujące się, pod warunkiem, że 
zachowa on liczbę hektarów 
odpowiadającą co najmniej jego 
uprawnieniom do płatności oraz 
przestrzega warunków przyznawania 
płatności podstawowej dla odnośnej 
powierzchni.

Or. fr

Poprawka 1229
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia do płatności mogą zostać 
przekazane wyłącznie rolnikowi 
prowadzącemu działalność w tym samym 

Uprawnienia do płatności mogą zostać 
przekazane wyłącznie w przypadku 
przekazywania kwalifikujących się 
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państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przekazania w drodze faktycznego lub
przewidywanego dziedziczenia.

hektarów, na których aktywowano 
uprawnienie, w drodze sprzedaży, 
dzierżawy lub dziedziczenia. Przekazanie 
uprawnień jest bezpośrednio powiązane 
z przekazaniem gruntów.

Or. en

Poprawka 1230
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do płatności mogą zostać 
przekazane wyłącznie rolnikowi 
prowadzącemu działalność w tym samym 
państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przekazania w drodze faktycznego lub 
przewidywanego dziedziczenia.

1. Uprawnienia do płatności mogą zostać 
przekazane wyłącznie rolnikowi 
prowadzącemu działalność w tym samym 
państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przekazania w drodze faktycznego lub 
przewidywanego dziedziczenia. 
Przekazanie uprawnień może nastąpić 
wyłącznie nieodpłatnie.

Or. fr

Poprawka 1231
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednak nawet w przypadku faktycznego 
lub przewidywanego dziedziczenia 
uprawnienia do płatności mogą być 
wykorzystywane wyłącznie w państwie 
członkowskim, w którym dane 
uprawnienia do płatności zostały 
ustanowione.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1232
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do płatności mogą zostać 
przekazane wyłącznie w obrębie tego 
samego regionu lub między regionami 
danego państwa członkowskiego, jeżeli 
wartość uprawnień do płatności na hektar 
wynikająca ze stosowania art. 22 ust. 1 
albo art. 22 ust. 2 jest taka sama.

skreślony

Or. en

Poprawka 1233
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli uprawnienia do płatności są 
sprzedawane bez gruntów, państwa 
członkowskie mogą, działając zgodnie z 
zasadami ogólnymi prawa 
wspólnotowego, podjąć decyzję o zwrocie 
części sprzedawanych uprawnień do 
płatności do rezerwy krajowej lub o 
zmniejszeniu ich wartości jednostkowej na 
korzyść rezerwy krajowej.

Or. en

Poprawka 1234
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje niezbędne 
wymogi związane z powiadamianiem 
organów krajowych o przekazaniu 
uprawnień do płatności oraz z terminami, 
w których należy dokonywać takiego 
powiadamiania. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56 ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 1235
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej oraz okoliczności 
nadzwyczajnych, rolnik może przekazać 
swoje uprawnienia do płatności bez 
gruntów jedynie w przypadku 
aktywowania 100% swoich uprawnień do 
płatności w okresie co najmniej jednego 
roku kalendarzowego lub po 
dobrowolnym przekazaniu do rezerwy 
krajowej wszystkich uprawnień do 
płatności, których nie wykorzystał w 
pierwszym roku stosowania systemu 
płatności podstawowych.

Or. en

Poprawka 1236
Robert Dušek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej oraz okoliczności 
nadzwyczajnych, rolnik może przekazać 
swoje uprawnienia do płatności bez 
gruntów jedynie w przypadku 
aktywowania 100% swoich uprawnień do 
płatności w okresie co najmniej jednego 
roku kalendarzowego lub po 
dobrowolnym przekazaniu do rezerwy 
krajowej wszystkich uprawnień do 
płatności, których nie wykorzystał w 
pierwszym roku stosowania systemu 
płatności podstawowych.

Or. en

Poprawka 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przepisów dotyczących 
kwalifikowalności i dostępu rolników do 
systemu płatności podstawowych w 
przypadku dziedziczenia i 
przewidywanego dziedziczenia, 
dziedziczenia w trakcie dzierżawy, zmiany 
statusu prawnego lub nazwy oraz w 
przypadku połączenia lub podziału 
gospodarstwa rolnego;

a) przepisów dotyczących 
kwalifikowalności i dostępu rolników do 
systemu płatności jednolitych w przypadku 
dziedziczenia i przewidywanego 
dziedziczenia, dziedziczenia w trakcie 
dzierżawy, zmiany statusu prawnego lub 
nazwy oraz w przypadku połączenia lub 
podziału gospodarstwa rolnego;

Or. en

Poprawka 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
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Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) kryteriów stosowanych przez państwa 
członkowskie w celu przydziału uprawnień 
do płatności rolnikom, którzy nie 
aktywowali żadnych uprawnień w
którymkolwiek z lat 2009, 2010 lub 2011 
lub nie złożyli żadnego wniosku o 
przyznanie wsparcia w ramach systemu 
jednolitej płatności obszarowej w 
którymkolwiek z lat 2009, 2010 lub 2011, 
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, z wyjątkiem 
nowych osób rozpoczynających 
działalność rolniczą i młodych rolników;

Or. en

Poprawka 1239
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) kryteriów stosowanych przez państwa 
członkowskie, jeżeli podejmują one 
decyzję o przydziale uprawnień do 
płatności rolnikom, którzy nie aktywowali 
żadnych uprawnień w okresie od 2009 r. 
do 2011 r. lub nie złożyli żadnego wniosku 
o przyznanie wsparcia w ramach systemu 
jednolitej płatności obszarowej, krajowych 
dodatków do płatności bezpośrednich, 
wsparcia specjalnego lub związanych z 
powierzchnią środków rozwoju obszarów 
wiejskich, 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 
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której mowa w art. 21 ust. 3;

Or. bg

Poprawka 1240
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
1. Państwa członkowskie, które w dniu 31 
grudnia 2013 r. stosują system jednolitej 
płatności obszarowej, o którym mowa w 
tytule V rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
mogą przyznać rolnikom wsparcie zgodnie 
z niniejszym artykułem.
2. Jednolita płatność obszarowa 
przyznawana jest w ujęciu rocznym. Jest 
ona obliczana poprzez podzielenie rocznej 
puli środków finansowych określonej 
zgodnie z art. 19 niniejszego 
rozporządzenia przez powierzchnię 
użytków rolnych każdego z nowych 
państw członkowskich ustaloną zgodnie z 
art. 25 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1241
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
1. Państwa członkowskie, które w dniu 31 
grudnia 2013 r. stosują system jednolitej 
płatności obszarowej, o którym mowa w 
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tytule V rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
mogą przyznać rolnikom wsparcie zgodnie 
z niniejszym artykułem.
2. Jednolita płatność obszarowa 
przyznawana jest w ujęciu rocznym. Jest 
ona obliczana poprzez podzielenie rocznej 
puli środków finansowych określonej 
zgodnie z art. 19 niniejszego 
rozporządzenia przez powierzchnię 
użytków rolnych każdego z nowych 
państw członkowskich ustaloną zgodnie z 
art. 25 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 1242
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
Państwa członkowskie mogą do dnia 
1 sierpnia 2013 r. podjąć decyzję o 
stosowaniu systemu płatności 
podstawowych bez uprawnień do 
płatności.

Or. bg

Poprawka 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ 1a
SYSTEM JEDNOLITEJ PŁATNOŚCI 

OBSZAROWEJ



AM\907854PL.doc 171/173 PE492.793v01-00

PL

Artykuł 28a
System jednolitej płatności obszarowej

1. W drodze odstępstwa od rozdziału 1 
państwa członkowskie, które w dniu 31 
grudnia 2013 r. stosują system jednolitej 
płatności obszarowej określony w tytule V
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, mogą 
przyznać rolnikom pomoc na podstawie 
tego rozdziału.
2. Jednolita płatność obszarowa 
przyznawana jest w ujęciu rocznym. Jest 
ona obliczana poprzez podzielenie 
rocznego pułapu krajowego 
ustanowionego zgodnie z art. 28b przez 
powierzchnię użytków rolnych każdego z 
zainteresowanych państw członkowskich 
ustaloną zgodnie z art. 28d.
3. Zainteresowane państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o zamiarze 
zaprzestania stosowania systemu 
jednolitej płatności obszarowej do dnia 1 
sierpnia ostatniego roku jego stosowania.
Po zakończeniu stosowania systemu 
jednolitej płatności obszarowej stosuje się 
system płatności podstawowych, zgodnie z 
właściwymi przepisami i prawodawstwem 
Unii.
Artykuł 28b
Pułap systemu jednolitej płatności 
obszarowej
1. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia roczne pułapy 
krajowe dla systemu jednolitych płatności 
obszarowych poprzez odjęcie od 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.
2. Dla każdego państwa członkowskiego 
i każdego roku łączna wartość wszystkich 
płatności w ramach systemu jednolitych 
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płatności obszarowych jest równa 
odpowiedniemu pułapowi krajowemu 
przyjętemu przez Komisję na podstawie 
ust. 1.
3. Jeżeli pułap przyjęty przez Komisję na 
podstawie ust. 1 uległ zmianie w 
porównaniu z rokiem poprzednim lub 
jeżeli w danym roku jednolite płatności 
obszarowe przekraczałyby pułap przyjęty 
przez Komisję na podstawie ust. 1, dane 
państwo członkowskie dokonuje liniowego 
zmniejszenia lub zwiększenia krajowej 
kwoty na hektar stosowanej w danym 
państwie członkowskim, aby zapewnić 
zgodność z ust. 2.
Artykuł 28c
Powierzchnia objęta systemem jednolitej 
płatności obszarowej
1. Powierzchnią użytków rolnych państwa 
członkowskiego w ramach systemu 
jednolitej płatności obszarowej jest część 
wykorzystywanej w nim referencyjnej 
powierzchni gruntów wykorzystywanych
rolniczo.
2. Do celów niniejszego rozdziału 
„referencyjna powierzchnia gruntów 
wykorzystywanych rolniczo” oznacza 
całkowity obszar kwalifikujących się 
hektarów określonych w art. 25 ust. 2 i 3.
3. Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
kwalifikujące się hektary, o których mowa 
w ust. 2, pozostają w posiadaniu rolnika 
w dniu określonym przez państwo 
członkowskie, który nie przypada później 
niż ustalona przez to państwo 
członkowskie data zmiany wniosku o 
przyznanie wsparcia zgodnie z art. 73 ust. 
1 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].
Artykuł 28d
Inne systemy wsparcia
Postanowienia art. 29, 34, 36 i 38 stosuje 
się odpowiednio w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję o 
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stosowaniu systemu jednolitej płatności
obszarowej.

Or. en

Uzasadnienie

KE nie przewiduje utrzymania obecnie obowiązujących systemów płatności. W drodze 
analogii do poprawki RAP, służącej utrzymaniu uprawnień do płatności w całkowicie 
zregionalizowanych modelach systemu płatności jednolitych, zamiast wprowadzania 
całkowicie nowego systemu, wzywamy do utrzymania systemu jednolitej płatności obszarowej 
jako dobrej, prostej i sprawdzonej alternatywy wobec systemu opartego na przydziale 
uprawnień do płatności.


