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Poprawka 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Płatność na hektar, o której mowa w 
ust. 1, oblicza się, dzieląc kwotę 
wynikającą ze stosowania art. 35 przez 
liczbę kwalifikujących się hektarów 
zgłoszonych zgodnie z art. 26 ust. 1, 
położonych na obszarach, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie podjęły 
decyzję o przyznaniu płatności zgodnie z 
ust. 2 niniejszego artykułu.

4. Płatność na hektar, o której mowa w 
ust. 1, oblicza się, dzieląc kwotę 
wynikającą ze stosowania art. 35 przez 
liczbę kwalifikujących się hektarów 
zgłoszonych zgodnie z art. 26 ust. 1, 
położonych na obszarach, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie przyznają 
płatność zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu.

Or. fr

Uzasadnienie

Środek ten należy uczynić obowiązkowym, aby wspomóc konwergencję pomiędzy obszarami 
bez ograniczeń a obszarami o ograniczeniach naturalnych, zorganizować uczciwą 
konkurencję pomiędzy regionami rolniczymi i zagwarantować zrównoważony rozwój 
terytorialny.

Poprawka 1885
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Płatność na hektar, o której mowa w 
ust. 1, oblicza się, dzieląc kwotę 
wynikającą ze stosowania art. 35 przez 
liczbę kwalifikujących się hektarów 
zgłoszonych zgodnie z art. 26 ust. 1, 
położonych na obszarach, w odniesieniu 
do których państwa członkowskie podjęły 
decyzję o przyznaniu płatności zgodnie z 
ust. 2 niniejszego artykułu.

4. Płatność na hektar, o której mowa w 
ust. 1, oblicza się, dzieląc kwotę 
wynikającą ze stosowania art. 35 przez 
liczbę kwalifikujących się hektarów 
zgłoszonych zgodnie z art. 26 ust. 1, w 
odniesieniu do których państwa 
członkowskie podjęły decyzję o 
przyznaniu płatności zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu.
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Or. fr

Poprawka 1886
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą dokonać 
modulacji płatności w odniesieniu do 
poszczególnych hektarów według 
obiektywnych i niedyskryminacyjnych 
kryteriów.

Or. fr

Poprawka 1887
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie zastosowania akapitu pierwszego 
państwa członkowskie mogą określić 
maksymalną liczbę hektarów na 
gospodarstwo rolne, którą należy 
uwzględnić na potrzeby płatności.

Or. fr

Poprawka 1888
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą stosować
płatność, o której mowa w niniejszym 

Państwa członkowskie stosują płatność, o 
której mowa w niniejszym rozdziale, na 
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rozdziale, na szczeblu regionalnym na 
warunkach określonych w niniejszym 
ustępie.

szczeblu krajowym.

Or. de

Poprawka 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą stosować
płatność, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, na szczeblu regionalnym na 
warunkach określonych w niniejszym 
ustępie.

Państwa członkowskie stosują płatność, o 
której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu regionalnym na warunkach 
określonych w niniejszym ustępie.

Or. fr

Uzasadnienie

Środek ten należy uczynić obowiązkowym, aby wspomóc konwergencję pomiędzy obszarami 
bez ograniczeń a obszarami o ograniczeniach naturalnych, zorganizować uczciwą 
konkurencję pomiędzy regionami rolniczymi i zagwarantować zrównoważony rozwój 
terytorialny.

Poprawka 1890
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą stosować 
płatność, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, na szczeblu regionalnym na 
warunkach określonych w niniejszym 
ustępie.

W razie stosowania art. 20 państwa
członkowskie mogą stosować płatność, o 
której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu regionalnym na warunkach 
określonych w niniejszym ustępie.

Or. fr



PE494.491v01 6/180 AM\909525PL.doc

PL

Uzasadnienie

Poprawka umożliwia zregionalizowane stosowanie płatności w rozumieniu art. 20.

Poprawka 1891
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takim przypadku państwa członkowskie 
określają odnośne regiony zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami, takimi jak cechy ograniczeń 
naturalnych i warunki agronomiczne, 
oraz przedstawiają dowody istnienia 
komplementarności takiej płatności, w 
odniesieniu do płatności na podstawie art. 
33 rozporządzenia (UE) nr […] [RDR].

Or. pt

Poprawka 1892
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takim przypadku państwa członkowskie 
określają odnośne regiony zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami, takimi jak cechy ograniczeń 
naturalnych i warunki agronomiczne.

skreślony

Or. de

Poprawka 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takim przypadku państwa członkowskie 
określają odnośne regiony zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami, takimi jak cechy ograniczeń 
naturalnych i warunki agronomiczne.

W takim przypadku państwa członkowskie 
określają odnośne regiony zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami, takimi jak cechy ograniczeń 
naturalnych, demograficznych i społeczno-
gospodarczych oraz warunki 
agronomiczne.

Or. fr

Poprawka 1894
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie dzieli pułap 
krajowy, o którym mowa w art. 35 ust. 1, 
między regiony zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminującymi kryteriami.

skreślony

Or. de

Poprawka 1895
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność na szczeblu regionalnym oblicza 
się, dzieląc pułap regionalny obliczony 
zgodnie z akapitem trzecim przez liczbę 
kwalifikujących się hektarów zgłoszonych 
zgodnie z art. 26 ust. 1, położonych na 

skreślony
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obszarach, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podjęły decyzję o 
przyznaniu płatności zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu.

Or. de

Poprawka 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność na szczeblu regionalnym oblicza 
się, dzieląc pułap regionalny obliczony 
zgodnie z akapitem trzecim przez liczbę 
kwalifikujących się hektarów zgłoszonych 
zgodnie z art. 26 ust. 1, położonych na 
obszarach, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie podjęły decyzję o 
przyznaniu płatności zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu.

Płatność na szczeblu regionalnym oblicza 
się, dzieląc pułap regionalny obliczony 
zgodnie z akapitem trzecim przez liczbę 
kwalifikujących się hektarów zgłoszonych 
zgodnie z art. 26 ust. 1, położonych na 
obszarach, w odniesieniu do których 
państwa członkowskie przyznają płatność
zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.

Or. fr

Uzasadnienie

Środek ten należy uczynić obowiązkowym, aby wspomóc konwergencję pomiędzy obszarami 
bez ograniczeń a obszarami o ograniczeniach naturalnych, zorganizować uczciwą 
konkurencję pomiędzy regionami rolniczymi i zagwarantować zrównoważony rozwój 
terytorialny.

Poprawka 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34a
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Spójność
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
spójność między tymi środkami a 
środkami istniejącymi w drugim filarze 
oraz między odpowiednimi środkami, 
które mają łagodzić nierówności między 
regionami wynikające z ograniczeń 
naturalnych.

Or. pt

Poprawka 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 skreślony
Przepisy finansowe

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w art. 34, państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję – do dnia 1 sierpnia 
2013 r. – o wykorzystaniu do 5% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.
O decyzji, o której mowa w akapicie 
pierwszym, należy powiadomić Komisję 
przed upływem terminu, o którym mowa 
we wspomnianym akapicie.
Do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa 
członkowskie mogą zmienić swoją decyzję 
ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r.
2. Zgodnie z odsetkiem pułapu krajowego, 
który ma zostać wykorzystany przez 
państwa członkowskie na podstawie ust. 1, 
Komisja co roku – w drodze aktów 
wykonawczych – określa odpowiedni 
pułap dla omawianej płatności.
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 56 ust. 2.



PE494.491v01 10/180 AM\909525PL.doc

PL

Or. de

Poprawka 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 skreślony
Przepisy finansowe

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w art. 34, państwa członkowskie 
mogą do dnia 1 sierpnia 2013 r. podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 5% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.
O decyzji, o której mowa w akapicie 
pierwszym, należy powiadomić Komisję 
przed upływem terminu, o którym mowa 
we wspomnianym akapicie.
Do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa 
członkowskie mogą zmienić swoją decyzję 
ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r.
2. Zgodnie z odsetkiem pułapu krajowego, 
który ma zostać wykorzystany przez 
państwa członkowskie na podstawie ust. 1, 
Komisja co roku – w drodze aktów 
wykonawczych – określa odpowiedni 
pułap dla omawianej płatności. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Płatność na rzecz obszarów o ograniczeniach naturalnych powinna ograniczać się jedynie do 
filaru.
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Poprawka 1900
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby sfinansować płatność, o której mowa 
w art. 34, państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję – do dnia 1 sierpnia 2013 r. 
– o wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

Aby sfinansować płatność, o której mowa 
w art. 34, państwa członkowskie, lub 
ewentualnie regiony w przypadku 
stosowania art. 20, mogą podjąć decyzję –
do dnia 1 sierpnia 2013 r. – o 
wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

Or. de

Poprawka 1901
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby sfinansować płatność, o której mowa 
w art. 34, państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję – do dnia 1 sierpnia 2013 r. 
– o wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

Aby sfinansować płatność, o której mowa 
w art. 34, państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję – do dnia 1 sierpnia 2013 r. 
– o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. fr

Uzasadnienie

Wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania na lata 2007–2013 
wynosi 12,6 miliarda euro.  Podwojenie wnioskowanej koperty finansowej na poziomie 10%
krajowych kopert finansowych, tj. 31,7 miliarda euro, stanowiłoby istotny środek 
równoważący na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub obszarów 
o ograniczeniach naturalnych.



PE494.491v01 12/180 AM\909525PL.doc

PL

Poprawka 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby sfinansować płatność, o której mowa 
w art. 34, państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję – do dnia 1 sierpnia 2013 r. 
– o wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

Aby sfinansować płatność, o której mowa 
w art. 34, państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję – do dnia 1 sierpnia 2013 r. 
– o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. ro

Poprawka 1903
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z odsetkiem pułapu krajowego, 
który ma zostać wykorzystany przez 
państwa członkowskie na podstawie ust. 1, 
Komisja co roku – w drodze aktów
wykonawczych – określa odpowiedni 
pułap dla omawianej płatności. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 56 ust. 2.

2. Zgodnie z odsetkiem pułapu krajowego, 
który ma zostać wykorzystany przez 
państwa członkowskie na podstawie ust. 1, 
Komisja jest zgodnie z art. 55 uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych w 
celu określenia co roku odpowiedniego 
pułapu dla omawianej płatności.

Or. de

Uzasadnienie

Określenie pułapu dotyczącego płatności dla obszarów o ograniczeniach naturalnych nie jest 
wyłącznie decyzją o charakterze technicznym.

Poprawka 1904
Martin Häusling
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność dla młodych rolników Płatność dla młodych rolników i nowych 
podmiotów 

Or. en

Poprawka 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność dla młodych rolników Płatność dla młodych rolników i nowych 
podmiotów 

Or. en

Poprawka 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność dla młodych rolników Płatność dla młodych rolników i nowych 
rolników

Or. fr

Poprawka 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność dla młodych rolników Płatność dla młodych rolników i nowych 
rolników

Or. fr

Poprawka 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność dla młodych rolników Płatności dla młodych rolników i kobiet w 
sektorze rolnictwa

Or. it

Uzasadnienie

Należy chronić i zachęcać kobiety w sektorze rolnictwa, w szczególności na obszarach 
wiejskich, gdzie kobiety muszą zajmować się nie tylko gospodarstwem rolnym, lecz także 
rodziną. Należy zapewnić pomoc ekonomiczną, niezależnie od wieku kobiety.

Poprawka 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność dla młodych rolników Płatność dla młodych rolników oraz 
promowanie równych praw wobec pracy 
wykonywanej przez kobiety na obszarach 
wiejskich
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Or. es

Poprawka 1910
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność dla młodych rolników Płatność dla nowych rolników

Or. fr

Poprawka 1911
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie lub regiony 
mogą przyznać roczną płatność młodym 
rolnikom, którzy są uprawnieni do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w 
rozdziale 1. Państwo członkowskie lub 
region może też podjąć decyzję w sprawie 
objęcia tym systemem wszystkich 
rolników, którzy rozpoczęli swoją 
działalność rolniczą w ciągu pięciu lat 
poprzedzających przyznanie im płatności.

Or. en

Poprawka 1912
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać roczną płatność młodym 
rolnikom.  Obowiązkowo przyznają ją 
państwa członkowskie, które nie 
wprowadzają środków na rzecz młodych 
rolników w ramach rozporządzenia (UE) 
nr [...] [RDR].

Or. fr

Poprawka 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać
roczną płatność młodym rolnikom, którzy 
są uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1. Państwo 
członkowskie lub region może też podjąć 
decyzję w sprawie objęcia tym systemem 
wszystkich rolników, którzy rozpoczęli 
swoją działalność rolniczą w ciągu 
ostatnich pięciu lat.

Or. en

Poprawka 1914
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 

1. Państwa członkowskie lub regiony 
mogą przyznać roczną płatność młodym 
rolnikom lub nowym podmiotom 
uprawnionym do płatności w ramach 
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którym mowa w rozdziale 1. systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny również móc oferować płatności dla nowych podmiotów w 
ramach sektora, a nie tylko dla młodych rolników. Starsze nowe podmioty często dysponują 
dużym doświadczeniem spoza dziedziny rolnictwa i ich zainteresowanie wejściem na ten 
rynek powinno być wspierane na równi z działaniami młodych rolników.

Poprawka 1915
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie lub regiony 
mogą przyznać roczną płatność młodym 
rolnikom, którzy są uprawnieni do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w 
rozdziale 1.

Or. en

Poprawka 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać
roczną płatność młodym rolnikom, którzy 
są uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1.

Or. de
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Poprawka 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach 
podstawowego systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w 
rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać
roczną płatność młodym rolnikom, którzy 
są uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności jednolitych, o którym 
mowa w rozdziale 1.

Or. en

Uzasadnienie

System dla młodych rolników powinien być dla państw członkowskich dobrowolny.

Poprawka 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać
roczną płatność młodym rolnikom, którzy 
są uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1.

Or. en

Uzasadnienie

Środki drugiego filaru dotyczące młodych rolników są skuteczniejszym sposobem wspierania i 
zachęcania nowych podmiotów, dlatego środki pierwszego filaru powinny być przez państwa 
członkowskie wdrażane dobrowolnie.
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Poprawka 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać
roczną płatność młodym rolnikom, którzy 
są uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1.

Or. en

Uzasadnienie

System dla młodych rolników powinien być dla państw członkowskich dobrowolny.

Poprawka 1920
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać
roczną płatność młodym rolnikom, którzy 
są uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1.

Or. en

Poprawka 1921
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać
roczną płatność młodym rolnikom, którzy 
są uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1.

Or. en

Poprawka 1922
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać
roczną płatność młodym rolnikom, którzy 
są uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie powyższego przepisu powinno być dobrowolne dla państw członkowskich, co 
odzwierciedlałoby to, że można stosować różne rozwiązania polityczne w celu wspierania 
młodych rolników w zakładaniu ich działalności rolniczej.

Poprawka 1923
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 

1. Państwa członkowskie mogą przyznać
roczną płatność młodym rolnikom, którzy 
są uprawnieni do płatności w ramach 
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płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1.

Or. en

Poprawka 1924
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie, które nie 
przewidują podprogramu tematycznego 
dla młodych rolników zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] z 
maksymalnymi stawkami wsparcia 
zwiększonymi zgodnie z załącznikiem 1 do 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], 
przyznają roczną płatność młodym 
rolnikom, którzy są uprawnieni do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w 
rozdziale 1.

Or. en

Poprawka 1925
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie, które nie 
przewidują podprogramu tematycznego 
dla młodych rolników zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] z 
maksymalnymi stawkami wsparcia 
zwiększonymi zgodnie z załącznikiem 1 do 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], 
przyznają roczną płatność młodym 
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rolnikom, którzy są uprawnieni do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w 
rozdziale 1.

Or. en

Poprawka 1926
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie, które nie 
przewidują podprogramu tematycznego 
dla młodych rolników zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] z 
maksymalnymi stawkami wsparcia 
zwiększonymi zgodnie z załącznikiem 1 do 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR], 
przyznają roczną płatność młodym 
rolnikom, którzy są uprawnieni do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w 
rozdziale 1.

Or. en

Poprawka 1927
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność nowym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.
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Or. fr

Poprawka 1928
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom oraz nowym 
podmiotom uprawnionym do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1.

Or. en

Poprawka 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom oraz nowym 
podmiotom uprawnionym do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1.

Or. en

Poprawka 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1



PE494.491v01 24/180 AM\909525PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom i nowym 
rolnikom, którzy są uprawnieni do 
płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w 
rozdziale 1.

Or. fr

Poprawka 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym i nowym rolnikom, 
którzy są uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1.

Or. pt

Poprawka 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1, tak aby wszystkie państwa 
członkowskie wspierały zastępowalność 
pokoleń i sprzyjały podejmowaniu pracy w 
rolnictwie.
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Or. fr

Poprawka 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1, i którzy spełniają 
obiektywne kryteria ustalone przez 
państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1. Przeanalizują również 
wdrożenie płatności związanych z tym 
samym systemem w celu propagowania 
uznania społecznego wobec pracy kobiet 
prowadzących działalność gospodarczą 
nieuznawaną w środowisku wiejskim, 
zaliczając je do aktywnych pracowników 
w gospodarstwach rolnych lub wspierając 
współwłasność gospodarstw rolnych w 
stosownych przypadkach.

Or. es
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Poprawka 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom oraz kobietom 
zajmującym się działalnością rolniczą i 
gospodarką wiejską, którzy są uprawnieni 
do płatności w ramach systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w 
rozdziale 1.

Or. it

Uzasadnienie

Dotyczy to w szczególności obszarów wiejskich, gdzie kobiety muszą zajmować się nie tylko 
gospodarstwem rolnym, lecz także rodziną.

Poprawka 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność młodym rolnikom, którzy 
niedawno założyli gospodarstwo rolne i są 
uprawnieni do płatności w ramach systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1.

Or. es
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Uzasadnienie

Chodzi o jednolity charakter wsparcia przewidzianego dla młodych rolników w ramach 
rozporządzenia w sprawie rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 1937
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja Europejska, państwa 
członkowskie i regiony uruchomią 
działania statystyczne celem oszacowania 
liczby kobiet prowadzących działalność 
gospodarczą nieuznawaną w środowisku 
wiejskim, zgodnie z definicją zawartą w 
niniejszym rozporządzeniu, podając ich 
liczbę i rodzaj obowiązków w 
gospodarstwach rolnych, ich szacunkowy 
wkład w dochód gospodarstw rolnych oraz 
ocenę wsparcia, jakie należałoby 
zapewnić, aby ułatwić uregulowanie ich 
sytuacji i zapewnienie uznania 
gospodarczego i społecznego. Płatności 
związane z tą kategorią powinny 
koncentrować się na ułatwieniu kobietom 
będącym w takiej sytuacji dostępu do 
stanowiska pracownicy lub 
współwłaścicielki gospodarstwa rolnego. 
Wyniki działań mających na celu 
uzyskanie szacunkowych danych 
statystycznych powinny być dostępne w 
dniu 31 lipca 2016 r. W ciągu roku od 
tego dnia Komisja przedstawi wniosek 
dotyczący zmiany niniejszego 
rozporządzenia celem wprowadzenia 
przedmiotowego zapisu, ustanowienia 
okresu przejściowego, w którym sytuacja 
zostanie uregulowana oraz wprowadzenia 
przepisów finansowych mających na celu 
finansowanie odnośnych płatności.
Zakończenie tego procesu mającego na 
celu osiągnięcie pełnej równości kobiet 
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pracujących w środowisku wiejskim 
powinno nastąpić do 31 grudnia 2020 r.

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o zaproponowanie metody i odpowiedniego harmonogramu umożliwiającego 
wprowadzenie planowanych regulacji prawnych.

Poprawka 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 
„młodzi rolnicy” oznaczają:

2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 
„młodzi rolnicy” oraz „nowe podmioty” 
oznaczają:

Or. en

Poprawka 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 
„młodzi rolnicy” oznaczają:

2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 
„młodzi rolnicy” oraz „nowe podmioty” 
oznaczają:

Or. en

Poprawka 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides



AM\909525PL.doc 29/180 PE494.491v01

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 
„młodzi rolnicy” oznaczają:

2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 
„młodzi rolnicy i nowi rolnicy” oznaczają:

Or. fr

Poprawka 1941
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby niniejszego rozdziału
„młodzi rolnicy” oznaczają:

2. Na potrzeby niniejszego rozdziału „nowi
rolnicy” oznaczają:

Or. fr

Poprawka 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 
„młodzi rolnicy” oznaczają:

2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 
„młodzi rolnicy, którzy niedawno założyli 
gospodarstwo rolne” oznaczają:

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o jednolity charakter wsparcia przewidzianego dla młodych rolników w ramach 
rozporządzenia w sprawie rozwoju obszarów wiejskich.
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Poprawka 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 
„młodzi rolnicy” oznaczają:

2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 
stosuje się następujące definicje:

Or. pt

Poprawka 1944
Csaba Sándor Tabajdi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osoby fizyczne, które po raz pierwszy 
zakładają gospodarstwo rolne jako 
kierujący gospodarstwem lub które 
założyły już takie gospodarstwo rolne w 
ciągu pięciu lat przez pierwszym 
złożeniem wniosku dotyczącego systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w art. 73 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR], oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 1945
Béla Glattfelder

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osoby fizyczne, które po raz pierwszy 
zakładają gospodarstwo rolne jako 
kierujący gospodarstwem lub które 

skreślona
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założyły już takie gospodarstwo rolne w 
ciągu pięciu lat przez pierwszym 
złożeniem wniosku dotyczącego systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w art. 73 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR], oraz

Or. en

Poprawka 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osoby fizyczne, które po raz pierwszy 
zakładają gospodarstwo rolne jako 
kierujący gospodarstwem lub które 
założyły już takie gospodarstwo rolne w 
ciągu pięciu lat przez pierwszym złożeniem 
wniosku dotyczącego systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w art. 73 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR], 
oraz

a) „nowi rolnicy” oznaczają osoby 
fizyczne, które po raz pierwszy zakładają 
gospodarstwo rolne jako kierujący 
gospodarstwem lub które założyły już takie 
gospodarstwo rolne w ciągu pięciu lat 
przed pierwszym złożeniem wniosku 
dotyczącego systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w art. 73 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR];

Or. pt

Poprawka 1947
James Nicholson, Diane Dodds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osoby fizyczne, które po raz pierwszy 
zakładają gospodarstwo rolne jako 
kierujący gospodarstwem lub które 
założyły już takie gospodarstwo rolne w 
ciągu pięciu lat przez pierwszym złożeniem 
wniosku dotyczącego systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w art. 73 

a) osoby fizyczne, które po raz pierwszy 
zakładają gospodarstwo rolne lub które 
założyły już takie gospodarstwo rolne w 
ciągu pięciu lat przed pierwszym 
złożeniem wniosku dotyczącego systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w art. 73 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
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ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR], 
oraz

[…] [HZR], oraz

Or. en

Uzasadnienie

Płatność na rzecz młodego rolnika nie powinna być ograniczona jedynie do rolników, którzy 
kierują gospodarstwem. Młodzi rolnicy, którzy przystąpili do istniejącej działalności, nie 
powinni być wykluczeni z otrzymywania tej płatności, zwłaszcza że może to stanowić główny i 
tradycyjny sposób, w jaki młodzi rolnicy przystępują do działalności rolniczej. Ponadto w 
wielu przypadkach różnica pomiędzy przystąpieniem do istniejącej działalności a 
rozpoczęciem kierowania gospodarstwem nie jest szczególnie wyraźna.

Poprawka 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osoby fizyczne, które po raz pierwszy 
zakładają gospodarstwo rolne jako 
kierujący gospodarstwem lub które 
założyły już takie gospodarstwo rolne w 
ciągu pięciu lat przez pierwszym złożeniem 
wniosku dotyczącego systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w art. 73 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR], 
oraz

a) osoby fizyczne, które po raz pierwszy 
zakładają gospodarstwo rolne jako jedyni 
kierujący gospodarstwem lub które 
założyły już takie gospodarstwo rolne w 
ciągu pięciu lat przed pierwszym 
złożeniem wniosku dotyczącego systemu 
płatności podstawowych, o którym mowa 
w art. 73 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR], oraz

Or. en

Uzasadnienie

To wyjaśnia definicję, która powinna obejmować osoby, które zostały jedynymi kierującymi 
gospodarstwem po raz pierwszy.

Poprawka 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 1950
James Nicholson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) na potrzeby niniejszego rozdziału 
„młodzi rolnicy” oznaczają jakiekolwiek 
osoby, których wiek w momencie 
składania wniosku, o którym mowa w lit. 
a), nie przekracza 40 lat.

Or. en

Poprawka 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Wiek osób uprawnionych powinien być również dostosowany do istniejących systemów i 
obejmować osoby w wieku 40 lat
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Poprawka 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) jedynie w przypadku „młodych 
rolników", których wiek w momencie 
składania wniosku, o którym mowa w lit. 
a), nie przekracza 40 lat.

Or. en

Poprawka 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) których wiek w roku składania wniosku 
w sprawie systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa w lit. a), 
nie przekracza 40 lat.

Or. en

Poprawka 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) których wiek w momencie zakładania 
gospodarstwa rolnego, o którym mowa w 
lit. a), nie przekracza 40 lat. Państwa 
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członkowskie mogą ustalić dodatkowe 
kryteria mające obiektywny i 
niedyskryminacyjny charakter.

Or. fr

Poprawka 1955
Béla Glattfelder

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) których wiek nie przekracza 40 lat.

Or. en

Poprawka 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) „młodzi rolnicy” oznaczają rolników,
których wiek nie przekracza 40 lat;

Or. pt

Poprawka 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba)  osoby prawne, w przypadku których 
co najmniej jeden wspólnik spełnia 
kryteria określone w lit. a).

Or. fr

Poprawka 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Aby kwalifikować się jako młodzi 
rolnicy w ramach pierwszego filaru, 
młodzi rolnicy muszą spełniać obiektywne 
i niedyskryminujące kryteria przyjęte 
przez państwa członkowskie, zgodnie z art. 
2 ust. 1 u) rozporządzenia (UE) nr [..]
[RDR].

Or. en

Poprawka 1959
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) którzy spełniają kryteria dotyczące 
młodych rolników ustanowione przez 
państwa członkowskie w ramach drugiego 
filaru;

Or. en
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Poprawka 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą określić 
pewne dodatkowe obiektywne i 
niedyskryminujące kryteria, które młodzi 
rolnicy i/lub nowe podmioty muszą 
spełniać, w szczególności w zakresie 
posiadania odpowiednich umiejętności, 
doświadczenia i/lub spełniania wymogów 
w zakresie szkolenia.

Or. en

Poprawka 1961
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia za kobiety prowadzące 
działalność gospodarczą nieuznawaną w 
środowisku wiejskim uważane są 
małżonki lub partnerki właścicieli i/lub 
mieszkańców gospodarstw rolnych, które, 
pracując w tych gospodarstwach 
wykonują prace polowe i rolne przez 
ponad połowę dnia pracy, a nie są 
określane jako współwłaścicielki 
gospodarstwa lub nie są związane z 
gospodarstwem żadną umową, ani też nie 
są zarejestrowane jako bezrobotne i w 
związku z tym nie figurują w statystykach 
dotyczących zatrudnienia.

Or. es
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Uzasadnienie

Konieczne jest zaproponowanie definicji kobiet prowadzących działalność gospodarczą 
nieuznawaną w środowisku wiejskim.

Poprawka 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby nie przyznawano płatności osobom, w 
przypadku których po dniu opublikowania 
wniosku Komisji dotyczącego niniejszego 
rozporządzenia stwierdzono, że w sztuczny 
sposób stworzyły warunki, które pozwalają 
im uzyskać prawo do otrzymania płatności 
wymienionych w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą dopilnować tego, aby wypłata była przypisywana do 
prawdziwych młodych rolników i nowych podmiotów, a nie do osób, które zostaną uznane za 
stwarzające w sztuczny sposób warunki, które pozwalają im na zakwalifikowanie się do 
otrzymania płatności.

Poprawka 1963
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
dyscypliny finansowej, stopniowego 
zmniejszania i ograniczania, liniowych 
zmniejszeń, o których mowa w art. 7, oraz 

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
dyscypliny finansowej, stopniowego 
zmniejszania i ograniczania, liniowych 
zmniejszeń, o których mowa w art. 7, oraz 
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wszelkich zmniejszeń i wykluczeń 
wprowadzonych na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR] 
płatność, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przyznaje się rocznie 
po aktywacji uprawnień do płatności przez 
danego rolnika.

wszelkich zmniejszeń i wykluczeń 
wprowadzonych na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR] 
płatność, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przyznaje się rocznie 
50% dostępnej łącznej kwoty w pierwszym 
roku oraz 50% w ciągu następnych lat po 
aktywacji uprawnień do płatności przez 
danego rolnika.

Or. en

Uzasadnienie

Młodzi rolnicy oraz nowe podmioty szczególnie potrzebują pomocy w trakcie uruchamiania 
działalności gospodarczej np. przy pozyskiwaniu pożyczek/kredytów. Dlatego płatność 
powinna zostać podzielona w taki sposób, aby rolnicy mogli otrzymać jak największą kwotę 
na początku.

Poprawka 1964
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
dyscypliny finansowej, stopniowego 
zmniejszania i ograniczania, liniowych 
zmniejszeń, o których mowa w art. 7, oraz 
wszelkich zmniejszeń i wykluczeń 
wprowadzonych na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR] 
płatność, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przyznaje się rocznie 
po aktywacji uprawnień do płatności przez 
danego rolnika.

3. Bez uszczerbku dla stosowania 
dyscypliny finansowej, liniowych 
zmniejszeń, o których mowa w art. 7, oraz 
wszelkich zmniejszeń i wykluczeń 
wprowadzonych na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR] 
płatność, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przyznaje się rocznie 
po aktywacji uprawnień do płatności przez 
danego rolnika.

Or. en

Poprawka 1965
Phil Prendergast
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określą limit, który 
może wynieść maksymalnie pięćdziesiąt 
hektarów.

Or. en

Poprawka 1966
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie obliczają co 
roku kwotę płatności, o której mowa w 
ust. 1, mnożąc liczbę odpowiadającą 25% 
średniej wartości uprawnień do płatności 
jakie posiada rolnik przez liczbę 
uprawnień, które rolnik ten aktywował 
zgodnie z art. 26 ust. 1.

skreślony

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie przestrzegają następujących
maksymalnych limitów liczby 
aktywowanych uprawnień do płatności, 
które należy uwzględnić:
a) w państwach członkowskich, w których 
średnia wielkość gospodarstw rolnych 
określona w załączniku VI wynosi do 25 
hektarów włącznie – maksymalnie 25;
b) w państwach członkowskich, w których 
średnia wielkość gospodarstw rolnych 
określona w załączniku VI przekracza 25 
hektarów – maksymalna liczba nie może 
być niższa niż 25 ani wyższa niż 
wspomniana średnia wielkość.

Or. en
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Poprawka 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie obliczą co roku 
kwotę płatności, o której mowa w ust. 1, 
mnożąc liczbę odpowiadającą 25% 
średniej wartości uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika przez liczbę 
uprawnień, które rolnik ten aktywował 
zgodnie z art. 26 ust. 1.

Kwota płatności, o której mowa w ust. 1,
będzie stanowiła dokładną kwotę 
wymaganą do podniesienia płatności do 
średniej za hektar na podstawie płatności 
podstawowej państwa członkowskiego lub 
regionu, plus 25%. Gdzie podstawowa 
płatność za hektar przekracza już średnią 
plus 25%, wówczas nie będą dokonywane 
żadne dodatkowe płatności.
Państwa członkowskie określają limit, 
który może wynieść maksymalnie 
pięćdziesiąt hektarów.

Or. en

Uzasadnienie

The proposal in the Commission draft to add 25% to all qualifying young farmer payments 
makes sense only in the event that a uniform flat rate is achieved at a national level. In 
practice this means that some young farmers inherit significantly higher than average 
payments and there is no particular justification in cutting payments to other farmers in order 
to increase the payments in these cases. Instead, the best use of scarce resources is to target 
additional payments to ensure that young farmers with low payments get an immediate and 
substantial boost in their payments. This is a more equitable approach as it gives equal 
payments to all young farmers below the targeted rate.

Poprawka 1968
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie obliczą co roku 
kwotę płatności, o której mowa w ust. 1, 
mnożąc liczbę odpowiadającą 25% 
średniej wartości uprawnień do płatności 

Kwota płatności, o której mowa w ust. 1,
będzie stanowiła dokładną kwotę 
wymaganą do podniesienia płatności do 
średniej za hektar na podstawie płatności 
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posiadanych przez rolnika przez liczbę 
uprawnień, które rolnik ten aktywował 
zgodnie z art. 26 ust. 1.

podstawowej państwa członkowskiego lub 
regionu, plus 25%. Gdzie podstawowa 
płatność za hektar przekracza już średnią 
plus 25%, wówczas nie będą dokonywane 
żadne dodatkowe płatności.
Państwa członkowskie określają limit, 
który może wynieść maksymalnie 
pięćdziesiąt hektarów.

Or. en

Poprawka 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie obliczą co roku 
kwotę płatności, o której mowa w ust. 1, 
mnożąc liczbę odpowiadającą 25% 
średniej wartości uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika przez liczbę 
uprawnień, które rolnik ten aktywował 
zgodnie z art. 26 ust. 1.

Państwa członkowskie obliczą co roku 
kwotę płatności, o której mowa w ust. 1, 
mnożąc liczbę odpowiadającą 25% 
średniej wartości uprawnień do płatności w 
tym państwie członkowskim lub regionie, 
przez liczbę uprawnień, które rolnik ten 
aktywował zgodnie z art. 26 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Upraszcza to metodę obliczania tej płatności.

Poprawka 1970
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie obliczą co roku 
kwotę płatności, o której mowa w ust. 1, 
mnożąc liczbę odpowiadającą 25% 

Państwa członkowskie obliczą co roku 
kwotę płatności, o której mowa w ust. 1, 
mnożąc liczbę odpowiadającą 25% 
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średniej wartości uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika przez liczbę 
uprawnień, które rolnik ten aktywował 
zgodnie z art. 26 ust. 1.

średniej wartości uprawnień do płatności w 
tym państwie członkowskim lub regionie, 
przez liczbę uprawnień, które rolnik ten 
aktywował zgodnie z art. 26 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Aby system ten był skuteczny, obliczeń należy dokonywać w oparciu o średnią krajową lub 
regionalną. Indywidualna wartość spowoduje niepotrzebne obciążenie administracyjne i 
utrwali różnice pomiędzy rolnikami.

Poprawka 1971
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie obliczają co roku 
kwotę płatności, o której mowa w ust. 1, 
mnożąc liczbę odpowiadającą 25%
średniej wartości uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika przez liczbę 
uprawnień, które rolnik ten aktywował 
zgodnie z art. 26 ust. 1.

Państwa członkowskie obliczają co roku 
kwotę płatności, o której mowa w ust. 1, 
mnożąc liczbę odpowiadającą 25% 
średniej wartości uprawnień do płatności 
krajowych przez liczbę uprawnień, które 
rolnik ten aktywował zgodnie z art. 26 ust. 
1.

Or. de

Poprawka 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie obliczają co roku 
kwotę płatności, o której mowa w ust. 1,
mnożąc liczbę odpowiadającą 25%
średniej wartości uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika przez liczbę 

Państwa członkowskie obliczają co roku 
kwotę płatności, o której mowa w ust. 1:
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uprawnień, które rolnik ten aktywował 
zgodnie z art. 26 ust. 1.

– albo mnożąc liczbę odpowiadającą 25%
średniej wartości uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolnika przez liczbę 
uprawnień, które rolnik ten aktywował 
zgodnie z art. 26 ust. 1;
– albo stosując jednolitą płatność 
ryczałtową na kwalifikującą się 
powierzchnię określoną przez każde 
państwo członkowskie na szczeblu 
krajowym lub regionalnym;
– albo jeszcze prościej w oparciu o 
jednolitą płatność ryczałtową na 
gospodarstwo rolne określoną przez każde 
państwo członkowskie na szczeblu 
krajowym lub regionalnym.

Or. fr

Poprawka 1973
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie przestrzegają następujących 
maksymalnych limitów liczby 
aktywowanych uprawnień do płatności, 
które należy uwzględnić:

skreślony

a) w państwach członkowskich, w których 
średnia wielkość gospodarstw rolnych 
określona w załączniku VI wynosi do 25 
hektarów włącznie – maksymalnie 25;
b) w państwach członkowskich, w których 
średnia wielkość gospodarstw rolnych 
określona w załączniku VI przekracza 25 
hektarów – maksymalna liczba nie może 
być niższa niż 25 ani wyższa niż 
wspomniana średnia wielkość.
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Or. en

Poprawka 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie przestrzegają następujących 
maksymalnych limitów liczby 
aktywowanych uprawnień do płatności, 
które należy uwzględnić:

skreślony

a) w państwach członkowskich, w których 
średnia wielkość gospodarstw rolnych 
określona w załączniku VI wynosi do 25 
hektarów włącznie – maksymalnie 25;
b) w państwach członkowskich, w których 
średnia wielkość gospodarstw rolnych 
określona w załączniku VI przekracza 25 
hektarów – maksymalna liczba nie może 
być niższa niż 25 i nie wyższa niż 
wspomniana średnia wielkość.

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że nie można wprowadzać ograniczenia wielkości powierzchni w związku z 
przyznawaniem młodym rolnikom dodatkowych płatności, wsparcie musi być atrakcyjne.

Poprawka 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie przestrzegają następujących 
maksymalnych limitów liczby 

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie mogą zdecydować się na 
ograniczenie liczby aktywowanych 
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aktywowanych uprawnień do płatności, 
które należy uwzględnić:

uprawnień do płatności, które należy 
uwzględnić:

Or. en

Uzasadnienie

Upraszcza to metodę obliczania tej płatności.

Poprawka 1976
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie przestrzegają następujących 
maksymalnych limitów liczby 
aktywowanych uprawnień do płatności, 
które należy uwzględnić:

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie mogą zdecydować się na 
ograniczenie liczby aktywowanych 
uprawnień do płatności, które należy 
uwzględnić:

Or. en

Uzasadnienie

W celu uproszczenia procedur oraz ze względu na to, że młodzi rolnicy często działają na 
większych gospodarstwach, cały obszar powinien być zakwalifikowany do dodatkowej 
płatności. Jednak przydatny może okazać się dobrowolny pułap. Wszelkie dodatkowe kryteria 
zakwalifikowania się do systemu dla młodych rolników powinny być dobrowolne w celu 
ograniczenia obciążeń administracyjnych.

Poprawka 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław 
Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie przestrzegają następujących 

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie określają limit, który może 
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maksymalnych limitów liczby 
aktywowanych uprawnień do płatności, 
które należy uwzględnić:

wynieść co najmniej pięćdziesiąt 
hektarów, co umożliwia państwom 
członkowskim pewną swobodę w 
zwiększaniu go w celu osiągnięcia co 
najmniej 2-procentowego finansowania 
krajowego.

Or. en

Poprawka 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie przestrzegają następujących 
maksymalnych limitów liczby 
aktywowanych uprawnień do płatności, 
które należy uwzględnić:

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie określają limit, który może 
wynieść maksymalnie sto hektarów.

Or. en

Poprawka 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie przestrzegają następujących 
maksymalnych limitów liczby 
aktywowanych uprawnień do płatności, 
które należy uwzględnić:

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie określają limit, który może 
wynieść maksymalnie 100 hektarów do 
uwzględnienia w załączniku.

Or. ro
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Poprawka 1980
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie przestrzegają następujących 
maksymalnych limitów liczby 
aktywowanych uprawnień do płatności, 
które należy uwzględnić:

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie określają limit, który może 
wynieść maksymalnie sto hektarów.

Or. fr

Poprawka 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie przestrzegają następujących 
maksymalnych limitów liczby 
aktywowanych uprawnień do płatności, 
które należy uwzględnić:

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie określają limit, który może 
wynieść maksymalnie sto hektarów.

Or. ro

Poprawka 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując akapit pierwszy, państwa 
członkowskie przestrzegają następujących 
maksymalnych limitów liczby 
aktywowanych uprawnień do płatności, 

Stosując warianty przedstawione w tiret 
pierwszym i drugim poprzedniego akapitu, 
państwa członkowskie przestrzegają 
następujących maksymalnych limitów 
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które należy uwzględnić: liczby aktywowanych uprawnień do 
płatności, które należy uwzględnić:

Or. fr

Poprawka 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w państwach członkowskich, w których 
średnia wielkość gospodarstw rolnych 
określona w załączniku VI wynosi do 25 
hektarów włącznie – maksymalnie 25;

skreślona

Or. en

Poprawka 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w państwach członkowskich, w których 
średnia wielkość gospodarstw rolnych 
określona w załączniku VI wynosi do 25 
hektarów włącznie – maksymalnie 25;

skreślona

Or. en

Poprawka 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w państwach członkowskich, w których 
średnia wielkość gospodarstw rolnych 
określona w załączniku VI wynosi do 25 
hektarów włącznie – maksymalnie 25;

skreślona

Or. en

Poprawka 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w państwach członkowskich, w których 
średnia wielkość gospodarstw rolnych 
określona w załączniku VI wynosi do 25 
hektarów włącznie – maksymalnie 25;

skreślona

Or. ro

Poprawka 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w państwach członkowskich, w których 
średnia wielkość gospodarstw rolnych 
określona w załączniku VI przekracza 25 
hektarów – maksymalna liczba nie może 
być niższa niż 25 ani wyższa niż 
wspomniana średnia wielkość.

skreślona

Or. en
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Poprawka 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w państwach członkowskich, w których 
średnia wielkość gospodarstw rolnych 
określona w załączniku VI przekracza 25 
hektarów – maksymalna liczba nie może 
być niższa niż 25 ani wyższa niż 
wspomniana średnia wielkość.

skreślona

Or. en

Poprawka 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w państwach członkowskich, w których 
średnia wielkość gospodarstw rolnych 
określona w załączniku VI przekracza 25 
hektarów – maksymalna liczba nie może 
być niższa niż 25 ani wyższa niż 
wspomniana średnia wielkość.

skreślona

Or. en

Poprawka 1990
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w państwach członkowskich, w których skreślona
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średnia wielkość gospodarstw rolnych 
określona w załączniku VI przekracza 25 
hektarów – maksymalna liczba nie może 
być niższa niż 25 i nie wyższa niż 
wspomniana średnia wielkość.

Or. ro

Poprawka 1991
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalny kwalifikujący się obszar, 
biorąc pod uwagę płatność określoną w 
niniejszym rozdziale, nie powinien być 
większy niż 100 ha na gospodarstwo.

Or. en

Poprawka 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 dotyczących warunków, zgodnie z 
którymi osobę prawną można uznać za 
kwalifikującą się do otrzymania płatności, 
o której mowa w ust. 1, w szczególności 
stosowania limitu wiekowego określonego 
w ust. 2 lit. b) w stosunku do osoby 
fizycznej działającej w ramach osoby
prawnej lub do większej liczby takich osób 
fizycznych.

6. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 dotyczących zasad obliczania
płatności przyznawanej osobie prawnej 
uznanej za młodego rolnika zgodnie z 
ust. 2a.

Or. fr
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Poprawka 1993
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 37 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby sfinansować płatność, o której mowa 
w art. 36, państwa członkowskie 
wykorzystują odsetek rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II, 
który nie może przekroczyć 2%. Państwa 
członkowskie zgłoszą Komisji do dnia 1 
sierpnia 2013 r. szacunkowy odsetek 
niezbędny do sfinansowania wspomnianej 
płatności.

Aby sfinansować płatność, o której mowa 
w art. 36, państwa członkowskie 
wykorzystują odsetek rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II 
przekraczający 4%. Państwa członkowskie 
zgłoszą Komisji do dnia 1 sierpnia 2013 r. 
szacunkowy odsetek niezbędny do 
sfinansowania wspomnianej płatności.

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest zwiększenie odsetka finansowania, aby nie dyskryminować młodych osób, w 
tym kobiet, które chcą zająć się działalnością rolniczą.

Poprawka 1994
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby sfinansować płatność, o której mowa 
w art. 36, państwa członkowskie 
wykorzystują odsetek rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II, 
który nie może przekroczyć 2%. Państwa 
członkowskie zgłoszą Komisji do dnia 1 
sierpnia 2013 r. szacunkowy odsetek 
niezbędny do sfinansowania wspomnianej 
płatności.

Aby sfinansować płatność, o której mowa 
w art. 36, państwa członkowskie 
wykorzystują odsetek rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II, 
który nie może przekroczyć 4%. Państwa 
członkowskie zgłoszą Komisji do dnia 1 
sierpnia 2013 r. szacunkowy odsetek 
niezbędny do sfinansowania wspomnianej 
płatności.
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Or. ro

Poprawka 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby sfinansować płatność, o której mowa 
w art. 36, państwa członkowskie 
wykorzystują odsetek rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II,
który nie może przekroczyć 2%. Państwa 
członkowskie zgłoszą Komisji do dnia 1 
sierpnia 2013 r. szacunkowy odsetek 
niezbędny do sfinansowania wspomnianej 
płatności.

Aby sfinansować płatność, o której mowa 
w art. 36, państwa członkowskie 
wykorzystują odsetek rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II 
niższy niż 1% i nie wyższy niż 2%. Państwa 
członkowskie zgłoszą Komisji do dnia 1 
sierpnia 2013 r. szacunkowy odsetek 
niezbędny do sfinansowania wspomnianej 
płatności.

Or. en

Poprawka 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby sfinansować płatność, o której mowa 
w art. 36, państwa członkowskie 
wykorzystują odsetek rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II, 
który nie może przekroczyć 2%. Państwa 
członkowskie zgłoszą Komisji do dnia 1 
sierpnia 2013 r. szacunkowy odsetek 
niezbędny do sfinansowania wspomnianej 
płatności.

Aby sfinansować płatność, o której mowa 
w art. 36, państwa członkowskie mogą 
wykorzystać odsetek rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II, 
który nie może przekroczyć 2%. Państwa 
członkowskie zgłoszą Komisji do dnia 1 
sierpnia 2013 r. szacunkowy odsetek 
niezbędny do sfinansowania wspomnianej 
płatności.

Or. de
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Poprawka 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do dnia 15 października każdego roku 
poczynając od 2014 r. państwa 
członkowskie mogą zmniejszyć wysokość 
szacunkowego odsetka w oparciu o 
wnioski złożone na dany rok. Państwa 
członkowskie zgłoszą Komisji zmieniony 
odsetek do dnia 15 października każdego 
roku.

Or. es

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce środki przeznaczone w systemie płatności dla młodych rolników zostaną 
lepiej wykorzystane, co pozwoli na uniknięcie niewielkiego wykorzystania ustalonego pułapu, 
a co za tym idzie – generowania niewykorzystanych środków.

Poprawka 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do dnia 15 października każdego roku 
poczynając od 2014 r. państwa 
członkowskie mogą zmniejszyć wysokość 
szacunkowego odsetka w oparciu o 
wnioski złożone na dany rok. Państwa 
członkowskie zgłoszą Komisji zmieniony 
odsetek do dnia 15 października każdego 
roku.

Or. es
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Uzasadnienie

Gdyby okazało się, że liczba złożonych wniosków jest mniejsza od szacunków zastosowanych 
podczas podejmowania decyzji w sprawie odsetka potrzebnego dla finansowania 
przedmiotowego systemu, może się zdarzyć, że przewidziane środki pozostaną 
niewykorzystane.

Poprawka 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do dnia 1 sierpnia każdego roku państwa 
członkowskie mogą zmienić wysokość 
szacunkowego odsetka ze skutkiem od 
następnego roku. Państwa członkowskie 
zgłoszą Komisji zmieniony odsetek do dnia 
1 sierpnia roku przypadającego przed 
terminem stosowania tego zmienionego 
odsetka.

Or. en

Poprawka 2000
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 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla maksymalnej 
wysokości 2% określonej w ust. 1, jeżeli 
łączna kwota płatności, w odniesieniu do 
której złożono wnioski w danym państwie 
członkowskim w danym roku, przewyższa 
pułap określony zgodnie z ust. 4, i jeżeli 
pułap ten jest niższy niż 2% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 

2. Bez uszczerbku dla wysokości 4%
określonej w ust. 1, jeżeli łączna kwota 
płatności, w odniesieniu do której złożono 
wnioski w danym państwie członkowskim 
w danym roku, przewyższa pułap 
określony zgodnie z ust. 4, i jeżeli pułap 
ten jest niższy niż 4% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II, 
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załączniku II, państwa członkowskie 
dokonują liniowego zmniejszenia 
wszystkich płatności przyznawanych 
wszystkim rolnikom zgodnie z art. 25.

państwa członkowskie dokonują liniowego 
zmniejszenia wszystkich płatności 
przyznawanych wszystkim rolnikom 
zgodnie z art. 25.

Or. it

Poprawka 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla maksymalnej 
wysokości 2% określonej w ust. 1, jeżeli 
łączna kwota płatności, w odniesieniu do 
której złożono wnioski w danym państwie 
członkowskim w danym roku, przewyższa 
pułap określony zgodnie z ust. 4, i jeżeli 
pułap ten jest niższy niż 2% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, państwa członkowskie 
dokonują liniowego zmniejszenia 
wszystkich płatności przyznawanych 
wszystkim rolnikom zgodnie z art. 25.

2. Jeżeli łączna kwota płatności, w 
odniesieniu do której złożono wnioski w 
danym państwie członkowskim w danym 
roku, przewyższa pułap określony zgodnie 
z ust. 4, i jeżeli pułap ten jest niższy niż 
2% rocznego pułapu krajowego 
określonego w załączniku II, państwa 
członkowskie dokonują liniowego 
zmniejszenia wszystkich płatności 
przyznawanych wszystkim rolnikom 
zgodnie z art. 25, do maksymalnej 
wysokości 2% określonej w ust. 1.

Or. es

Poprawka 2002
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na podstawie szacunkowego odsetka 
zgłoszonego przez państwa członkowskie 
na podstawie ust. 1, Komisja co roku – w 
drodze aktów wykonawczych – określa 
odpowiedni pułap dla płatności, o której 
mowa w art. 36. Wspomniane akty 

4. Na podstawie szacunkowego odsetka 
zgłoszonego przez państwa członkowskie 
na podstawie ust. 1, Komisja jest zgodnie z 
art. 55 uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych w celu określenia co 
roku odpowiedniego pułapu dla płatności, 
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wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56 ust. 2.

o której mowa w art. 36.

Or. de

Uzasadnienie

Określenie pułapu dotyczącego płatności dla młodych rolników nie jest wyłącznie decyzją o 
charakterze technicznym.

Poprawka 2003
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37a
Przepisy ogólne dotyczące zarządzania 

ryzykiem
1. Państwa członkowskie mogą pokryć:
a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio rolnikom lub grupom 
rolników na poczet składek z tytułu 
ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin od 
strat gospodarczych spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 
oraz chorobami zwierząt lub roślin lub 
inwazją szkodników;
b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, incydentem 
środowiskowym lub niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, w tym 
suszami;
c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania lub na 
rzecz zakładów ubezpieczeniowych, 
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zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.
2. Na potrzeby ust. 1 lit. b) i c) „fundusz 
wspólnego inwestowania” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego prawem krajowym, który 
umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
rekompensaty wypłacane są tym rolnikom, 
którzy ponieśli straty gospodarcze 
spowodowane wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, incydentem 
środowiskowym lub niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi bądź którzy 
doświadczają poważnego spadku 
dochodów.
3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty 
w wyniku połączenia tej pomocy z innymi 
krajowymi lub unijnymi instrumentami 
wsparcia bądź prywatnymi systemami 
ubezpieczeń. Przy szacowaniu poziomu 
dochodów rolników uwzględnia się 
również bezpośrednie wsparcie dochodów 
otrzymywane w ramach Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji[33] (zwanego dalej „EFG”).
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 dotyczących 
minimalnego i maksymalnego okresu 
zaciągania pożyczek komercyjnych 
udzielanych funduszom wspólnego 
inwestowania, o których mowa w art. 37c 
ust. 3 lit. b) i art. 37d ust. 4.
5. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie średniookresowy 
przegląd wdrażania środków zarządzania 
ryzykiem oraz w razie potrzeby 
odpowiednie wnioski ustawodawcze 
mające na celu udoskonalenie przepisów.

Or. it
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Poprawka 2004
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37b
Ubezpieczenie upraw, zwierząt i roślin

Artykuł 37b
1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin 
lub inwazją szkodników, bądź na środki 
przyjęte zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE 
w celu zwalczenia lub powstrzymania 
choroby roślin lub inwazji szkodników, 
które powodują spadek rocznej produkcji 
o ponad 30% w porównaniu ze średnią 
roczną produkcją danego rolnika. Średnią 
roczną produkcję oblicza się w oparciu o 
liczby z poprzednich trzech lat lub z 
poprzednich pięciu lat z pominięciem 
wartości najwyższej i najniższej, lub – w 
należycie uzasadnionych wyjątkowych 
okolicznościach – w oparciu o liczby z 
określonego roku wybranego z 
poprzednich pięciu lat.
Pomiar rozmiarów zaistniałych strat może 
być dostosowany do specyfiki 
poszczególnych rodzajów produkcji z 
wykorzystaniem:
a) wskaźników biologicznych (ilość 
utraconej biomasy) lub wskaźników 
ekwiwalentu utraty produkcji ustalonych
na szczeblu gospodarstwa, na szczeblu 
lokalnym, regionalnym lub krajowym, lub
b) wskaźników pogodowych (ilość 
opadów, temperatura itp.) ustalonych na 
szczeblu lokalnym, regionalnym lub 
krajowym.
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2. Wystąpienie niekorzystnego zjawiska 
klimatycznego lub epidemii choroby 
zwierząt lub roślin lub inwazji szkodników 
musi zostać formalnie uznane przez 
właściwy organ danego państwa 
członkowskiego. W stosownych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
z wyprzedzeniem ustanowić kryteria, na 
podstawie których będzie można uważać, 
że wystąpienie wymienionych okoliczności 
zostało formalnie uznane.
3. Płatności z tytułu ubezpieczeń 
rekompensują nie więcej niż całkowity 
koszt pokrycia poniesionych strat, o 
których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a), i nie 
określają rodzaju ani ilości dalszej 
produkcji ani nie wprowadzają wymagań 
w tym zakresie. Państwa członkowskie 
mogą ograniczyć kwotę składki 
kwalifikującej się do wsparcia, stosując 
odpowiednie pułapy.

Or. it

Poprawka 2005
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37c
Fundusze wspólnego inwestowania 
dotyczące chorób zwierząt i roślin, 
incydentów środowiskowych oraz 

niekorzystnych zjawisk klimatycznych
Kwalifikujące się do wsparcia fundusze 
wspólnego inwestowania:
a) są akredytowane przez właściwy organ 
zgodnie z prawem krajowym;
b) prowadzą przejrzystą politykę w 
odniesieniu do wpłat i wypłat;
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c) mają przejrzyste zasady podziału 
odpowiedzialności za długi.
2. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zasady zarządzania tymi 
funduszami, w szczególności w zakresie 
przyznawania rolnikom rekompensat w 
przypadku kryzysu oraz w zakresie 
zarządzania i monitorowania zgodności z 
tymi zasadami. Państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o uzupełnieniu 
funduszy wspólnego inwestowania o 
systemy ubezpieczeń.
3. Wkład finansowy, o którym mowa w 
art. 37 ust. 1 lit. b), może dotyczyć 
wyłącznie:
a) kosztów administracyjnych utworzenia 
funduszy wspólnego inwestowania, 
rozłożonych na okres nieprzekraczający 
trzech lat z zastosowaniem metody 
stopniowego ograniczania;
b) kwot wpłaconych do funduszu 
wspólnego inwestowania z tytułu 
utworzenia tego funduszu na rzecz 
rolników. Ponadto wkład finansowy może 
dotyczyć odsetek od pożyczek 
komercyjnych zaciągniętych przez 
fundusz wspólnego inwestowania w celu 
wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu.
Początkowy kapitał podstawowy nie może 
być zasilany z funduszy publicznych.
4. W przypadku chorób zwierząt 
rekompensata finansowa na mocy art. 37 
ust. 1 lit. b) może być przyznana tylko w 
odniesieniu do chorób wymienionych w 
wykazie chorób zwierząt sporządzonym 
przez Światową Organizację Zdrowia 
Zwierząt lub w załączniku do decyzji Rady 
90/424/EWG oraz do chorób pszczół.
5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
koszty, które kwalifikują się do wsparcia,
przez zastosowanie:
a) pułapów w odniesieniu do funduszu;
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b) odpowiednich pułapów jednostkowych.

Or. it

Poprawka 2006
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37d
Narzędzie stabilizacji dochodów

1. Wsparcie na mocy art. 37a ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Na potrzeby art. 37a ust. 1 lit. 
c) „dochód” oznacza sumę przychodów, 
które rolnik uzyskuje na rynku, w tym 
wszelkich form wsparcia publicznego, po 
odjęciu kosztów produkcji. Płatności z 
funduszu wspólnego inwestowania lub z 
zakładów ubezpieczeniowych na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niż 
70% utraconych dochodów. Kwalifikujące 
się do wsparcia fundusze wspólnego 
inwestowania:
a) są akredytowane przez właściwy organ 
zgodnie z prawem krajowym;
b) prowadzą przejrzystą politykę w 
odniesieniu do wpłat i wypłat;
c) mają przejrzyste zasady podziału 
odpowiedzialności za długi.
2. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zasady zarządzania tymi 
funduszami, w szczególności w zakresie 
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przyznawania rolnikom rekompensat w 
przypadku kryzysu oraz w zakresie 
zarządzania i monitorowania zgodności z 
tymi zasadami.
3. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
może zostać wypłacone w formie wkładu 
finansowego przeznaczonego na wpłaty 
rolników do funduszu wspólnego 
inwestowania. Państwa członkowskie 
określają zasady, zgodnie z którymi 
rolnicy wnoszą wkład do funduszu.

Or. it

Poprawka 2007
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37e
Przepisy finansowe

1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w art. 37a, państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję – do dnia 1 sierpnia 
2013 r. – o wykorzystaniu do 7% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.
O decyzji, o której mowa w akapicie 
pierwszym, należy powiadomić Komisję 
przed upływem terminu podanego we 
wspomnianym akapicie.
Do dnia 1 sierpnia 2015 r. i 1 sierpnia 
2017 r. państwa członkowskie mogą 
zmienić podjętą decyzję, przy czym 
zmieniona decyzja będzie obowiązywać od 
następnego roku. Zgłaszają one 
zmieniony odsetek do dnia 1 sierpnia roku 
poprzedzającego rok, w którym zmieniony 
odsetek będzie miał zastosowanie.
2. Zgodnie z odsetkiem pułapu krajowego, 
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który ma zostać wykorzystany przez 
państwa członkowskie na podstawie ust. 1, 
Komisja co roku – w drodze aktów 
wykonawczych – określa odpowiedni 
pułap dla przedmiotowej płatności.
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 56 ust. 2.

Or. it

Poprawka 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyznawać 
rolnikom wsparcie powiązane z produkcją 
na warunkach określonych w niniejszym 
rozdziale.

Państwa członkowskie mogą przyznawać 
rolnikom wsparcie powiązane z produkcją 
na warunkach określonych w niniejszym 
rozdziale. Wsparcie powiązane z 
produkcją można przyznawać wyłącznie w 
następujących okolicznościach:

Or. en

Poprawka 2010
Britta Reimers
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie należy również stosować ust. 1 do 
spółdzielni i innych podmiotów prawnych, 
których członkowie wspólnie prowadzą 
gospodarstwo rolne, skupiających kilku 
rolników, korzystających z płatności 
bezpośrednich i otrzymujących oraz 
skupiających płatności przed ich 
rozprowadzeniem w całości wśród swoich 
członków, którzy są objęci indywidualnie 
zgodnie z ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Przy stosowaniu ograniczenia płatności należy uniknąć sytuacji, w której ograniczenia będą 
dotyczyć podmiotów takich jak spółdzielnie. W kontekście dalszego zwiększania 
konkurencyjności rolnictwa wrasta znaczenie spółdzielczych systemów produkcji rolnej.

Poprawka 2011
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać rodzajom produkcji, o których 
mowa w załączniku I do Traktatu (TUE i 
TFUE), z wyjątkiem produktów 
rybołówstwa.

Or. it

Poprawka 2012
Wojciech Michał Olejniczak
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł, jak również kolejne zapisy niniejszego rozporządzenia, ustanawiają 
wystarczająco jasne reguły definiowania upraw kwalifikujących się do otrzymywania 
wsparcia powiązanego z produkcją. Ponadto utrzymywanie zamkniętej listy nie idzie w parze 
z dotychczasowym kierunkiem reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz podważa cele Jednolitej 
Organizacji Rynków Rolnych.

Poprawka 2013
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboża, nasiona 
oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 
mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z 
oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, 
burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, 

skreślony
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owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej 
rotacji.

Or. pl

Poprawka 2014
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Poprawka 2015
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboża, nasiona 
oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 
mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z 

skreślony
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oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, 
burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, 
owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej 
rotacji.

Or. en

Poprawka 2016
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2017
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji:  zboża, nasiona 
oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 

skreślona
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mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z 
oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, 
burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, 
owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej 
rotacji.

Or. fr

Poprawka 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2019
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboża, nasiona 
oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny 

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

Or. en

Poprawka 2020
Jim Higgins, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie ustalają 
odpowiednie kryteria przyznawania 
wsparcia powiązanego z produkcją.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim powinien być przyznawany jak najwyższy stopień swobody w 
stosowaniu wsparcia powiązanego z produkcją.

Poprawka 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać dowolnym sektorom rolnictwa 
oraz w odniesieniu do zagajników o 
krótkiej rotacji.

Or. es

Poprawka 2022
Katarína Neveďalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać rodzajom produkcji roślinnej i 
zwierzęcej.

Or. sk

Poprawka 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
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Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać sektorom i rodzajom 
produkcji, które zostaną wybrane przez 
każde państwo członkowskie spośród tych 
wymienionych w załączniku I do 
Traktatu;

Or. en

Poprawka 2024
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać rodzajom produkcji, o których 
mowa w załączniku I do Traktatu (TUE i 
TFUE), z wyjątkiem produktów 
rybołówstwa.

Or. it
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Poprawka 2025
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać sektorom i rodzajom 
produkcji, o których mowa w załączniku I 
do Traktatu (TUE i TFUE), z wyjątkiem 
produktów rybołówstwa.

Or. it

Uzasadnienie

Zniesienie szczegółowego wykazu sektorów, na rzecz których można wypłacać wsparcie 
powiązane z produkcją, zapewnia większą elastyczność państwom członkowskim oraz 
upraszcza stosowanie pomocy. Zgodnie z przepisami pomoc wypłaca się na rzecz sektorów 
znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej, przy czym warunek ten ogranicza w 
rzeczywistości zakres stosowania pomocy.

Poprawka 2026
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboża, nasiona 

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać w określonych sektorach 
wyznaczonych przez poszczególne państwa 
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oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 
mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z 
oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, 
burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, 
owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej 
rotacji.

członkowskie spośród sektorów 
wymienionych w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. ro

Poprawka 2027
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie powiązane z produkcją mogą
przyznawać państwa członkowskie
sektorom i rodzajom produkcji 
wymienionym w załączniku I do Traktatu 
o funkcjonowaniu UE, do których 
zaliczają się zboża, w tym pszenica durum,
nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, 
rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, 
orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko i 
przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie 
i mięso kozie, wołowina i cielęcina, oliwa 
z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, 
chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa i 
cykoria, owoce i warzywa oraz zagajniki o 
krótkiej rotacji.

Or. fr

Poprawka 2028
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. lv

Poprawka 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: ryż, mleko i 
przetwory mleczne, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie powiązane z produkcją powinno być dostępne dla tych samych produktów co teraz. 
Cel korzystania ze wsparcia powiązanego z produkcją powinien być zazwyczaj ograniczany 
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do wsparcia ekstensywnej produkcji zwierzęcej oraz produkcji mleczarskiej na obszarach 
zagrożonych wstrzymaniem produkcji, gdzie alternatywne możliwości produkcji są bardzo 
ograniczone, szczególnie w celu skompensowania efektu redystrybucji wynikającego z 
przejścia na regionalny model płatności negatywnie wpływający na tego typu produkcję.

Poprawka 2030
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: wysokobiałkowe 
rośliny strączkowe, rośliny strączkowe,
len, nasiona lnu, konopie, ryż, orzechy,
mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso 
baranie i mięso kozie, wołowina i 
cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, 
winorośl, susz paszowy, chmiel, cykoria, 
owoce i warzywa.

Or. en

Poprawka 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboża, nasiona oleiste, 
rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 

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

ziemniak na przetwory, mleko i przetwory 
mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, wieprzowina i 
drób, jaja, oliwa z oliwek, jedwabniki, 
susz paszowy, chmiel, burak cukrowy, 
trzcina cukrowa i cykoria, owoce i 
warzywa oraz zagajniki o krótkiej rotacji.

Or. en

Poprawka 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboża, nasiona oleiste, 
rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, strączkowe rośliny pastewne,
len, konopie, ryż, orzechy, ziemniak 
skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, 
nasiona, mięso i mleko baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek
i oliwki stołowe, jedwabniki, produkty 
pszczelarskie, susz paszowy, chmiel, burak 
cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce 
i warzywa, w tym ziemniaki jadalne, 
bawełna, tytoń oraz zagajniki o krótkiej 
rotacji.

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że należy rozszerzyć listę sektorów, albo w stosownych przypadkach umożliwić 
państwom członkowskim pewną elastyczność, aby mogły wybrać na swoim terenie sektory o 
znaczeniu społeczno-gospodarczym lub środowiskowym mające trudności.

Poprawka 2033
Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboża, nasiona oleiste, 
rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 
mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z 
oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, 
owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej 
rotacji, winnice (w których uprawia się 
zarówno winogrona do produkcji wina jak 
i winogrona stołowe), pszczelarstwo, 
drobiarstwo, hodowla królików i trzody 
chlewnej.

Or. es

Poprawka 2034
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powiązane z produkcją można
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboża, nasiona oleiste, 
rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 
mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z 
oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, 

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

paszowy, chmiel, burak cukrowy, trzcina 
cukrowa i cykoria, owoce i warzywa, 
bawełna, tytoń oraz zagajniki o krótkiej 
rotacji, w tym eukaliptus i sosna 
kalifornijska.

Or. es

Poprawka 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboża, nasiona oleiste, 
rośliny wysokobiałkowe, rośliny 

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

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

Or. en

Poprawka 2039
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2040
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 

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

rodzajom produkcji: zboża, nasiona oleiste, 
pszenica durum, rośliny wysokobiałkowe, 
rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, 
orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko i 
przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie 
i mięso kozie, wołowina i cielęcina, 
konina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz 
paszowy, chmiel, burak cukrowy, trzcina 
cukrowa i cykoria, owoce i warzywa oraz 
zagajniki o krótkiej rotacji.

Or. fr

Poprawka 2041
José Bové

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboża, nasiona oleiste, 
rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 
mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, inne gałęzi 
sektora produkcji zwierzęcej (np. mięso 
wieprzowe), oliwa z oliwek, jedwabniki, 
susz paszowy, chmiel, burak cukrowy, 
trzcina cukrowa i cykoria, owoce i 
warzywa oraz zagajniki o krótkiej rotacji.

Or. en

Poprawka 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 2044
Julie Girling, Richard Ashworth
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2045
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl
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Poprawka 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2047
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 2048
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2049
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 2050
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 2052
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 2053
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać następującym sektorom i 
rodzajom produkcji: zboża, nasiona oleiste, 
rośliny wysokobiałkowe, rośliny 
strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, 
ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory 
mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso 
kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z 

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

oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, 
burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria,
owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej 
rotacji, produkty rolne opatrzone 
oficjalnymi znakami jakości, w tym 
produkty rolnictwa ekologicznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Powiązanie pomocy z produkcją jest niezbędne z punktu widzenia gospodarczego i 
terytorialnego, aby zagwarantować określone poziomy produkcji w danych branżach.

Poprawka 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 2055
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)



AM\909525PL.doc 91/180 PE494.491v01

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki przeznaczone na płatności 
powiązane z produkcją priorytetowo 
przyznaje się na rodzaje produkcji, które 
objęte były płatnościami powiązanymi z 
produkcją w latach 2010–2013 na mocy 
art. 68, 101 i 111 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009.

Or. fr

Poprawka 2056
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie powiązane z produkcją można 
również przyznawać na produkty 
wytwarzane w ramach europejskich lub 
uznawanych przez państwa członkowskie 
systemów jakości.

Or. fr

Poprawka 2057
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać sektorom i rodzajom 
produkcji, o których mowa w załączniku I 
do Traktatu.



PE494.491v01 92/180 AM\909525PL.doc

PL

społecznych lub środowiskowych.

Or. it

Poprawka 2058
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać wyłącznie sektorom, które 
znajdują się w trudnej sytuacji, lub 
obszarom wrażliwym ekologicznie, lub w 
ramach tych samych sektorów 
ekonomicznie słabszym rodzajom 
rolnictwa.

Or. en

Poprawka 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) znajdują się w trudnej sytuacji i mają 
szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych, społecznych lub ze 
względu na wyspiarski charakter albo
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b) mają szczególnie duże znaczenie dla 
ochrony lub poprawy stanu środowiska, 
ochrony klimatu lub różnorodności 
biologicznej.
Jednocześnie będzie przyznawane 
wsparcie jako zachęta do produkcji 
wysokiej jakości, sprzyjająca 
konkurencyjności lub promująca 
koncentrację bądź organizację handlową 
przedmiotowego sektora.

Or. es

Poprawka 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W państwach członkowskich lub 
regionach, w których ma miejsce hodowla 
krów, owiec lub kóz, a tereny hodowlane 
są niewielkie, w celu przestrzegania 
obiektywnych i niedyskryminujących 
kryteriów wymienionych w art. 20 i 
zgodnie z postanowieniami poprzedniego 
ustępu, jest udzielane szczególne wsparcie 
dla przedmiotowych sektorów w drodze 
wsparcia powiązanego z produkcją, 
zgodnie z art. 22 ust. 7.

Or. es
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Uzasadnienie

Jeśli chodzi o sektor hodowli krów oraz owiec i kóz, 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. 
Proponuje się włączenie tych sektorów do nowej WPR poprzez wsparcie powiązane z 
produkcją, zapewniające zwiększenie odsetka przeznaczonego na przedmiotowe wsparcie 
powiązane z produkcją. Konieczne jest jednak nawiązanie do tej sytuacji w części 
normatywnej rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich, aby ułatwić wzięcie jej pod 
uwagę podczas stosowania wsparcia powiązanego z produkcją.

Poprawka 2061
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać wyłącznie sektorom lub 
regionom państwa członkowskiego, w 
których określone typy rolnicze lub 
określone sektory rolnictwa znajdują się w 
trudnej sytuacji i mają szczególne 
znaczenie ze względów gospodarczych, 
społecznych lub środowiskowych. Dlatego 
system ten powinien być przedmiotem 
szczegółowej oceny skutków 
przeprowadzonej przez poszczególne 
państwa członkowskie i przekazanej 
Komisji.

Or. en

Poprawka 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wsparcie powiązane z produkcją można
przyznawać wyłącznie sektorom lub 
regionom państwa członkowskiego, w 
których określone typy rolnicze lub 
określone sektory rolnictwa znajdują się w 
trudnej sytuacji i mają szczególne 
znaczenie ze względów gospodarczych, 
społecznych lub środowiskowych, a 
zwłaszcza przyczyniają się do 
utrzymywania lub zwiększania poziomu 
zatrudnienia.

Or. pl

Poprawka 2063
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać wyłącznie sektorom lub 
regionom państwa członkowskiego, w 
których określone typy rolnicze lub 
określone sektory rolnictwa znajdują się w 
trudnej sytuacji i mają szczególne 
znaczenie ze względów gospodarczych, 
społecznych lub środowiskowych. Rolnicy 
otrzymujący wsparcie powiązane z 
produkcją zostaną zwolnieni ze 
stopniowego zmniejszania i ograniczania 
płatności, o których mowa w rozdziale 1 
tytuł III.

Or. en

Poprawka 2064
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – akapit drugi



PE494.491v01 96/180 AM\909525PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać wyłącznie sektorom lub 
regionom państwa członkowskiego, w 
których określone typy rolnicze lub 
określone sektory rolnictwa znajdują się w 
trudnej sytuacji i mają szczególne 
znaczenie ze względów gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych, w tym ze 
względu na ochronę klimatu, 
różnorodności biologicznej i poprawę 
stanu krajobrazu.

Or. en

Poprawka 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios 
Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać wyłącznie sektorom lub 
regionom państwa członkowskiego, w 
których określone typy rolnicze lub 
określone sektory rolnictwa znajdują się w 
trudnej sytuacji i mają szczególne 
znaczenie ze względów gospodarczych, 
społecznych lub środowiskowych. 
Państwa członkowskie zwracają 
szczególną uwagę na sektory znajdujące 
się w trudnej sytuacji ze względu na 
wstrzymanie ze strony UE ostatnich 
płatności powiązanych z produkcją lub 
płatności specyficznych.

Or. en
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Poprawka 2066
Katarína Neveďalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. sk

Poprawka 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. sektorom lub regionom państwa 
członkowskiego, w których określone typy 
rolnicze lub określone sektory rolnictwa 
znajdują się w trudnej sytuacji i mają 
szczególne znaczenie ze względów 
gospodarczych i/lub społecznych, i/lub 
środowiskowych.

Or. en

Poprawka 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wsparcie powiązane z produkcją może 
w państwach członkowskich być 
zregionalizowane, niezależnie od tego czy 
państwa zdecydują się czy nie zdecydują 
na stosowanie płatności podstawowych na 
poziomie regionalnym.

Or. es

Uzasadnienie

Proponujemy artykuł, który szczegółowo określa możliwość regionalizacji wsparcia 
powiązanego z produkcją, niezależnie od tego czy państwa zdecydują się czy nie zdecydują na 
stosowanie płatności podstawowych na poziomie regionalnym, tak aby Katalonia mogła 
podejmować decyzje w sprawie wsparcia powiązanego z produkcją i dzięki temu rozdzielać to 
wsparcie finansowe stosownie do sytuacji swojego rolnictwa.

Poprawka 2069
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
wsparcie powiązane z produkcją można 
również przyznawać rolnikom, którzy dnia 
31 grudnia 2013 r. posiadali uprawnienia 
do płatności przyznane zgodnie z tytułem 
III rozdział 3 sekcja 2 oraz art. 71m 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
zgodnie z art. 60 i art. 65 akapit czwarty 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 i którzy 
nie posiadają kwalifikujących się hektarów 
w celu aktywacji uprawnień do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o których mowa w tytule III rozdział 1 
niniejszego rozporządzenia.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
wsparcie powiązane z produkcją można 
również przyznawać rolnikom, którzy dnia 
31 grudnia 2013 r. posiadali uprawnienia 
do płatności przyznane zgodnie z tytułem 
III rozdział 3 sekcja 2 oraz art. 71m 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
zgodnie z art. 60 i art. 65 akapit czwarty 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 i którzy 
nie posiadają kwalifikujących się hektarów 
w celu aktywacji uprawnień do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o których mowa w tytule III rozdział 1 
niniejszego rozporządzenia. Płatności 
powiązane z produkcją dla gospodarstw z 
produkcją zwierzęcą i niewystarczającą 
powierzchnią ziemi w celu 
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rozprowadzenia ciekłego nawozu 
zwierzęcego oraz z innymi 
niezrównoważonymi praktykami nie 
kwalifikują się.

Or. en

Poprawka 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z poprzednim akapitem hodowcy 
zajmujący się produkcją mleka i 
przetworów mlecznych, wołowiny, mięsa 
baraniego i koziego, a niebędący 
właścicielami terenów, na których 
prowadzą działalność, mogą skorzystać z 
systemu płatności opartego na 
uprawnieniach szczególnych.

Or. es

Poprawka 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą przyznać 
wsparcie powiązane z produkcją 
rolnikom, którzy mieli uprawnienia 
szczególne w latach 2008–2010, zgodnie z 
art. 60 i 65 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, niezależnie od płatności 
podstawowej, o której mowa w tytule III 
rozdział 1.

Or. it
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Poprawka 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a Państwa członkowskie mogą przyznać 
wsparcie powiązane z produkcją 
rolnikom, którzy posiadali uprawnienia 
szczególne w 2010 r., zgodnie z art. 60 i 65 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
niezależnie od płatności podstawowej, o 
której mowa w tytule III rozdział 1.

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi zarówno o zmniejszenie do minimum problemu dużych kwot przydzielanych na mocy 
prawa, jak i trudności z dostępnością terenów w nowym modelu płatności.

Poprawka 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b Państwa członkowskie mogą przyznać 
wsparcie powiązane z produkcją 
hodowcom, którzy nie są właścicielami 
większej części terenów wykorzystywanych 
do prowadzenia działalności.

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi zarówno o zmniejszenie do minimum problemu dużych kwot przydzielanych na mocy 
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prawa, jak i trudności z dostępnością terenów w nowym modelu płatności.

Poprawka 2074
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać wyłącznie w zakresie, który 
jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 
utrzymania aktualnych poziomów 
produkcji, zrównoważonych praktyk 
gospodarowania i zarządzania 
środowiskiem oraz zatrudnienia na 
gospodarstwach w odnośnych regionach, 
na podstawie warunków określonych w 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 2075
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać wyłącznie w zakresie, który 
jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 
utrzymania aktualnych poziomów 
produkcji w odnośnych regionach lub 
przywrócenia produkcji. Wsparcie 
środowiskowe powiązane z produkcją 
można przyznawać w ramach limitu 
ustalonego przez państwa członkowskie w 
zależności od określonych celów lub 
wyzwań środowiskowych i zatwierdzonego 
przez Komisję.
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Or. fr

Poprawka 2076
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać wyłącznie w zakresie, który 
jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 
utrzymania aktualnych poziomów 
zatrudnienia lub produkcji w odnośnych 
regionach, mianowicie na obszarach o 
ograniczeniach naturalnych, takich jak 
regiony wyspiarskie i najbardziej 
oddalone.

Or. pt

Poprawka 2077
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać wyłącznie w zakresie, który 
jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 
utrzymania aktualnych poziomów 
produkcji w odnośnych regionach, 
zwłaszcza na obszarach o ograniczeniach 
naturalnych takich jak obszary 
najbardziej oddalone, oraz na rzecz 
sektorów produkcji wspierających 
zatrudnienie.

Or. fr
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Uzasadnienie

Powiązanie pomocy z produkcją jest niezbędne z punktu widzenia gospodarczego i 
terytorialnego, aby zagwarantować określone poziomy produkcji na danych obszarach.

Poprawka 2078
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać wyłącznie w zakresie, który 
jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 
utrzymania aktualnych poziomów 
produkcji w odnośnych regionach oraz aby 
utrzymać lub zwiększyć produkcję i 
zatrudnienie w sektorze.

Or. es

Poprawka 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 2080
Luís Paulo Alves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku, gdy ma zastosowanie 
art. 20, państwa członkowskie mogą 
ustanowić inne źródła finansowania dla 
regionów określonych w tym artykule.

Or. pt

Poprawka 2081
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W razie zastosowania art. 20 państwa 
członkowskie mogą przydzielić środki w 
różnej wysokości regionom określonym w 
rozumieniu przedmiotowego artykułu.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka umożliwia zregionalizowane stosowanie płatności w rozumieniu art. 20.

Poprawka 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wsparcie powiązane z produkcją ma 
formę płatności rocznej i jest przyznawane 
w określonych granicach ilościowych oraz 
oparte na określonych obszarach i plonach 

5. Wsparcie powiązane z produkcją ma 
formę płatności rocznej i jest przyznawane 
w granicach ilościowych oraz oparte na 
obiektywnych kryteriach.
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lub na określonej liczbie zwierząt.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zadbać o elastyczność wystarczającą dla zdefiniowania kryteriów bardziej 
dostosowanych do cech charakterystycznych każdego regionu i systemu produkcji.

Poprawka 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wsparcie powiązane z produkcją ma 
formę płatności rocznej i jest przyznawane 
w określonych granicach ilościowych oraz 
oparte na określonych obszarach i 
plonach lub na określonej liczbie zwierząt.

5. Wsparcie powiązane z produkcją ma 
formę płatności rocznej i jest przyznawane 
w granicach ilościowych.

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się również, aby forma płatności połączonych nie ograniczała się do zgodności z 
„niebieską skrzynką” WTO. Ponieważ w „bursztynowej skrzynce” istnieje wystarczający 
margines w odniesieniu do obecnych i przyszłych zobowiązań, Komisja – podobnie jak 
dotychczas – powinna pozostawić swobodę państwom członkowskim w zakresie przyznawania 
takiego wsparcia, uważanego za właściwe, w zakresie określonych pułapów.

Poprawka 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Wsparcie powiązane z produkcją jest 
stopniowo ograniczane. W 2019 r. będzie 
wynosić maksymalnie 50% płatności 
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przyznanych w 2014 r.

Or. de

Poprawka 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 2086
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 15% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

Or. en

Poprawka 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 15% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

Or. fr

Poprawka 2088
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 15% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

Or. en

Poprawka 2089
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
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wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

wykorzystaniu do 15% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

Or. es

Poprawka 2090
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 15% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

Or. en

Poprawka 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu niezbędnej części rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.

Or. fr
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Poprawka 2092
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 10% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Odsetek przeznaczony na powiązanie z produkcją powinien być taki sam w całej UE i 
powinien stanowić nie więcej niż 10%.

Poprawka 2093
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 3,5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

Or. en

Poprawka 2094
James Nicholson, Kay Swinburne
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego lub regionalnego określonego 
w załączniku II.

Or. en

Poprawka 2095
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II.

1. Aby sfinansować dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją, państwa 
członkowskie mogą podjąć – do dnia 1 
sierpnia roku poprzedzającego pierwszy 
rok realizacji takiego wsparcia – decyzję o 
wykorzystaniu do 5% rocznego pułapu 
krajowego lub regionalnego określonego 
w załączniku II.

Or. en

Poprawka 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Część procentową pułapu krajowego, 
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o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 3 
punkty procentowe w przypadku państw 
członkowskich, które postanawiają 
wykorzystać co najmniej 3% pułapu 
krajowego określonego w załączniku II na 
wsparcie produkcji roślin 
wysokobiałkowych na mocy niniejszego 
rozdziału.

Or. fr

Poprawka 2097
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

skreślony

a) do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały 
system jednolitej płatności obszarowej 
określony w tytule V rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 lub finansowały środki na 
podstawie art. 111 wspomnianego 
rozporządzenia lub jeżeli dotyczy ich 
odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub –
w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 
wspomnianego rozporządzenia; i/lub
b) przydzieliły – w ciągu co najmniej 
jednego roku w okresie 2010-2013 –
ponad 5% swojej kwoty dostępnej na 
przyznawanie płatności bezpośrednich 
określonych w tytułach III, IV oraz V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z 
wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 –
na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. 
a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
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wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 2098
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

skreślony

a) do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały 
system jednolitej płatności obszarowej 
określony w tytule V rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 lub finansowały środki na 
podstawie art. 111 wspomnianego 
rozporządzenia lub jeżeli dotyczy ich 
odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub –
w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 
wspomnianego rozporządzenia; i/lub
b) przydzieliły – w ciągu co najmniej 
jednego roku w okresie 2010-2013 –
ponad 5% swojej kwoty dostępnej na 
przyznawanie płatności bezpośrednich 
określonych w tytułach III, IV oraz V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z 
wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 –
na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. 
a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
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rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

skreślony

a) do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały 
system jednolitej płatności obszarowej 
określony w tytule V rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 lub finansowały środki na 
podstawie art. 111 wspomnianego 
rozporządzenia lub jeżeli dotyczy ich 
odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub –
w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 
wspomnianego rozporządzenia; i/lub
b) przydzieliły – w ciągu co najmniej 
jednego roku w okresie 2010-2013 –
ponad 5% swojej kwoty dostępnej na 
przyznawanie płatności bezpośrednich 
określonych w tytułach III, IV oraz V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z 
wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 –
na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. 
a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. en



PE494.491v01 114/180 AM\909525PL.doc

PL

Uzasadnienie

Wsparcie powiązane z produkcją powinno być wykorzystywane jedynie w wyjątkowych 
okolicznościach, gdyż znacząco zakłóca ono konkurencję między rolnikami w poszczególnych 
państwach członkowskich. Nie ma żadnego uzasadnienia dla państw członkowskich, które 
wcześniej korzystały z tego środka, aby mogły one kontynuować jego stosowanie, co 
doprowadziłoby do zwiększenia zakłóceń na jednolitym rynku.

Poprawka 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

skreślona

a)  do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały 
system jednolitej płatności obszarowej 
określony w tytule V rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 lub finansowały środki na 
podstawie art. 111 wspomnianego 
rozporządzenia lub jeżeli dotyczy ich 
odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub –
w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 
wspomnianego rozporządzenia;  lub
b)  przydzieliły – w ciągu co najmniej 
jednego roku w okresie 2010–2013 –
ponad 5% swojej kwoty dostępnej na 
przyznawanie płatności bezpośrednich 
określonych w tytułach III, IV oraz V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z 
wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 –
na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. 
a) ppkt (i)–(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 



AM\909525PL.doc 115/180 PE494.491v01

PL

rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 2101
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

skreślony

a) do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały 
system jednolitej płatności obszarowej 
określony w tytule V rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 lub finansowały środki na 
podstawie art. 111 wspomnianego 
rozporządzenia lub jeżeli dotyczy ich 
odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub –
w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 
wspomnianego rozporządzenia; i/lub
b) przydzieliły – w ciągu co najmniej 
jednego roku w okresie 2010-2013 –
ponad 5% swojej kwoty dostępnej na 
przyznawanie płatności bezpośrednich 
określonych w tytułach III, IV oraz V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z 
wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 –
na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. 
a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

skreślony

a)  do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały 
system jednolitej płatności obszarowej 
określony w tytule V rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 lub finansowały środki na 
podstawie art. 111 wspomnianego 
rozporządzenia lub jeżeli dotyczy ich 
odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub –
w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 
wspomnianego rozporządzenia;  lub
b)  przydzieliły – w ciągu co najmniej 
jednego roku w okresie 2010–2013 –
ponad 5% swojej kwoty dostępnej na 
przyznawanie płatności bezpośrednich 
określonych w tytułach III, IV oraz V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z 
wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 –
na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. 
a) ppkt (i)–(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 2103
Mariya Gabriel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 20% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

Or. bg

Poprawka 2104
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 20% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

Or. es

Poprawka 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 20% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:
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Or. es

Poprawka 2106
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 20% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

Or. en

Poprawka 2107
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

2. Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość ustanowienia własnego 
poziomu wsparcia, który nie przekracza 
pułapu 15% opisanego w (1).

Or. en

Poprawka 2108
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 15% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

Or. it

Uzasadnienie

Celem jest zapewnienie większej elastyczności, aby dysponować odpowiednimi środkami 
finansowymi na zaspokojenie potrzeb danego państwa członkowskiego, w którym określone 
typy rolnicze lub określone sektory rolnictwa znajdują się w trudnej sytuacji i mają 
szczególne znaczenie ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych.

Poprawka 2109
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 15% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

Or. en

Poprawka 2110
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
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decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

decyzję o wykorzystaniu do 15% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

Or. en

Poprawka 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 15% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

Or. fr

Uzasadnienie

Produkty objęte wsparciem powiązanym z produkcją mają zasadnicze znaczenie zarówno ze 
względów gospodarczych, społecznych, środowiskowych, jak i z uwagi na ochronę 
dziedzictwa.  Z racji istniejących wyzwań państwom członkowskim, które wyrażają takie 
życzenie, należy przyznać większe pole manewru.

Poprawka 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II:
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Or. en

Poprawka 2113
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II:

Or. en

Poprawka 2114
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu do 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, pod warunkiem że:

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu rocznego pułapu 
krajowego określonego w załączniku II:

Or. lv

Poprawka 2115
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały 
system jednolitej płatności obszarowej 
określony w tytule V rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 lub finansowały środki na 
podstawie art. 111 wspomnianego 
rozporządzenia lub jeżeli dotyczy ich 
odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub –
w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 
wspomnianego rozporządzenia; i/lub

skreślona

Or. en

Poprawka 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały 
system jednolitej płatności obszarowej 
określony w tytule V rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 lub finansowały środki na 
podstawie art. 111 wspomnianego 
rozporządzenia lub jeżeli dotyczy ich 
odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub –
w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 
wspomnianego rozporządzenia; i/lub

skreślona

Or. en

Poprawka 2117
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały skreślona
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system jednolitej płatności obszarowej 
określony w tytule V rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 lub finansowały środki na 
podstawie art. 111 wspomnianego 
rozporządzenia lub jeżeli dotyczy ich 
odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub –
w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 
wspomnianego rozporządzenia; i/lub

Or. en

Poprawka 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały 
system jednolitej płatności obszarowej 
określony w tytule V rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 lub finansowały środki na 
podstawie art. 111 wspomnianego 
rozporządzenia lub jeżeli dotyczy ich 
odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub –
w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 
wspomnianego rozporządzenia; i/lub

a) do 20% pod warunkiem, że do dnia 31 
grudnia 2013 r. stosowały system jednolitej 
płatności obszarowej określony w tytule V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 lub 
finansowały środki na podstawie art. 111 
wspomnianego rozporządzenia lub jeżeli 
dotyczy ich odstępstwo określone w art. 69 
ust. 5 lub – w przypadku Malty – w art. 69 
ust. 1 wspomnianego rozporządzenia; i/lub

Or. en

Poprawka 2119
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały 
system jednolitej płatności obszarowej 
określony w tytule V rozporządzenia (WE) 
nr 73/2009 lub finansowały środki na 

a) do 20%, jeśli do dnia 31 grudnia 2013 r. 
stosowały system jednolitej płatności 
obszarowej określony w tytule V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 lub 
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podstawie art. 111 wspomnianego 
rozporządzenia lub jeżeli dotyczy ich 
odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub –
w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 
wspomnianego rozporządzenia; lub

finansowały środki na podstawie art. 111 
wspomnianego rozporządzenia lub jeżeli 
dotyczy ich odstępstwo określone w art. 69 
ust. 5 lub – w przypadku Malty – w art. 69 
ust. 1 wspomnianego rozporządzenia; lub

Or. lv

Poprawka 2120
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przydzieliły – w ciągu co najmniej 
jednego roku w okresie 2010-2013 –
ponad 5% swojej kwoty dostępnej na 
przyznawanie płatności bezpośrednich 
określonych w tytułach III, IV oraz V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z 
wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 –
na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. 
a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia.

skreślona

Or. en

Poprawka 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przydzieliły – w ciągu co najmniej skreślona
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jednego roku w okresie 2010-2013 –
ponad 5% swojej kwoty dostępnej na 
przyznawanie płatności bezpośrednich 
określonych w tytułach III, IV oraz V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z 
wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 –
na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. 
a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 2122
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przydzieliły – w ciągu co najmniej 
jednego roku w okresie 2010-2013 –
ponad 5% swojej kwoty dostępnej na 
przyznawanie płatności bezpośrednich 
określonych w tytułach III, IV oraz V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z 
wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 –
na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 
wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. 
a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia.

skreślona

Or. en
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Poprawka 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przydzieliły – w ciągu co najmniej 
jednego roku w okresie 2010-2013 – ponad 
5% swojej kwoty dostępnej na 
przyznawanie płatności bezpośrednich 
określonych w tytułach III, IV oraz V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z 
wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 –
na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)-
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia.

b) do 10% pod warunkiem, że przydzieliły 
– w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 5% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie płatności 
bezpośrednich określonych w tytułach III, 
IV oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
– z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 
– na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)-
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 2124
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przydzieliły – w ciągu co najmniej 
jednego roku w okresie 2010-2013 – ponad 
5% swojej kwoty dostępnej na 
przyznawanie płatności bezpośrednich 
określonych w tytułach III, IV oraz V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z 
wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 –
na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 

b) do 10% jeśli przydzieliły – w ciągu co 
najmniej jednego roku w okresie 2010-
2013 – ponad 5% swojej kwoty dostępnej 
na przyznawanie płatności bezpośrednich 
określonych w tytułach III, IV oraz V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z 
wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 –
na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
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określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)–
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia.

określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)–
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. lv

Poprawka 2125
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przydzieliły – w ciągu co najmniej 
jednego roku w okresie 2010-2013 – ponad 
5% swojej kwoty dostępnej na 
przyznawanie płatności bezpośrednich 
określonych w tytułach III, IV oraz V 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009 – z 
wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 –
na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)-
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia.

b) do 10% pod warunkiem, że przydzieliły 
– w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 5% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie płatności 
bezpośrednich określonych w tytułach III, 
IV oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
– z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 
– na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)-
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 2126
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –

skreślony
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w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie 
płatności bezpośrednich określonych w 
tytułach III, IV oraz V rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 – z wyjątkiem tytułu IV 
rozdział 1 sekcja 6 – na sfinansowanie 
środków określonych w tytule III rozdział 
2 sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, wsparcia określonego w art. 68 
ust. 1 lit. a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. 
b) oraz e) wspomnianego rozporządzenia 
lub środków zgodnie z tytułem IV rozdział 
1 – z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

Or. en

Poprawka 2127
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie 
płatności bezpośrednich określonych w 
tytułach III, IV oraz V rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 – z wyjątkiem tytułu IV 
rozdział 1 sekcja 6 – na sfinansowanie 
środków określonych w tytule III rozdział 
2 sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, wsparcia określonego w art. 68 
ust. 1 lit. a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. 
b) oraz e) wspomnianego rozporządzenia 
lub środków zgodnie z tytułem IV rozdział 

skreślony
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1 – z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

Or. en

Poprawka 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie 
płatności bezpośrednich określonych w 
tytułach III, IV oraz V rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 – z wyjątkiem tytułu IV 
rozdział 1 sekcja 6 – na sfinansowanie 
środków określonych w tytule III rozdział 
2 sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, wsparcia określonego w art. 68 
ust. 1 lit. a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. 
b) oraz e) wspomnianego rozporządzenia 
lub środków zgodnie z tytułem IV rozdział 
1 – z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

skreślony

Or. en

Poprawka 2129
James Nicholson, Diane Dodds
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie 
płatności bezpośrednich określonych w 
tytułach III, IV oraz V rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 – z wyjątkiem tytułu IV 
rozdział 1 sekcja 6 – na sfinansowanie 
środków określonych w tytule III rozdział 
2 sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, wsparcia określonego w art. 68 
ust. 1 lit. a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. 
b) oraz e) wspomnianego rozporządzenia 
lub środków zgodnie z tytułem IV rozdział 
1 – z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Odsetek przeznaczony na powiązanie z produkcją powinien być taki sam w całej UE. Państwa 
członkowskie nie powinny mieć możliwości wykraczania poza ten limit.

Poprawka 2130
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10% swojej 

skreślony
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kwoty dostępnej na przyznawanie 
płatności bezpośrednich określonych w 
tytułach III, IV oraz V rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 – z wyjątkiem tytułu IV 
rozdział 1 sekcja 6 – na sfinansowanie 
środków określonych w tytule III rozdział 
2 sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, wsparcia określonego w art. 68 
ust. 1 lit. a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. 
b) oraz e) wspomnianego rozporządzenia 
lub środków zgodnie z tytułem IV rozdział 
1 – z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

Or. en

Poprawka 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010–2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie 
płatności bezpośrednich określonych w 
tytułach III, IV oraz V rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 – z wyjątkiem tytułu IV 
rozdział 1 sekcja 6 – na sfinansowanie 
środków określonych w tytule III rozdział 
2 sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, wsparcia określonego w art. 68 
ust. 1 lit. a) ppkt (i)–(iv) i art. 68 ust. 1 lit. 
b) oraz e) wspomnianego rozporządzenia 
lub środków zgodnie z tytułem IV rozdział 
1 – z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 

skreślony
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pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

Or. fr

Poprawka 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie 
płatności bezpośrednich określonych w 
tytułach III, IV oraz V rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 – z wyjątkiem tytułu IV 
rozdział 1 sekcja 6 – na sfinansowanie 
środków określonych w tytule III rozdział 
2 sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, wsparcia określonego w art. 68 
ust. 1 lit. a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. 
b) oraz e) wspomnianego rozporządzenia 
lub środków zgodnie z tytułem IV rozdział 
1 – z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

skreślony

Or. en

Poprawka 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010–2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie 
płatności bezpośrednich określonych w 
tytułach III, IV oraz V rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 – z wyjątkiem tytułu IV 
rozdział 1 sekcja 6 – na sfinansowanie 
środków określonych w tytule III rozdział 
2 sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, wsparcia określonego w art. 68 
ust. 1 lit. a) ppkt (i)–(iv) i art. 68 ust. 1 lit. 
b) oraz e) wspomnianego rozporządzenia 
lub środków zgodnie z tytułem IV rozdział 
1 – z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

skreślony

Or. fr

Poprawka 2134
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie
płatności bezpośrednich określonych w 
tytułach III, IV oraz V rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 – z wyjątkiem tytułu IV 
rozdział 1 sekcja 6 – na sfinansowanie 
środków określonych w tytule III rozdział 
2 sekcja 2 rozporządzenia (WE) nr 

skreślony
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73/2009, wsparcia określonego w art. 68 
ust. 1 lit. a) ppkt (i)-(iv) i art. 68 ust. 1 lit. 
b) oraz e) wspomnianego rozporządzenia 
lub środków zgodnie z tytułem IV rozdział 
1 – z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

Or. en

Poprawka 2135
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w
okresie 2010–2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie płatności 
bezpośrednich określonych w tytułach III, 
IV oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
– z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 
– na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)–
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41. 

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010–2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie płatności 
bezpośrednich określonych w tytułach III, 
IV oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
– z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 
– na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)–
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, lub wsparcia określonego 
w tytule V rozdział 4 wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 20% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41. 

Or. bg
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Poprawka 2136
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010–2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie płatności 
bezpośrednich określonych w tytułach III, 
IV oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
– z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 
– na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)–
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010–2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie płatności 
bezpośrednich określonych w tytułach III, 
IV oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
– z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 
– na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)–
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 15% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

Or. it

Uzasadnienie

Celem jest zapewnienie większej elastyczności, aby dysponować odpowiednimi środkami 
finansowymi na zaspokojenie potrzeb danego państwa członkowskiego, w którym określone 
typy rolnicze lub określone sektory rolnictwa znajdują się w trudnej sytuacji i mają 
szczególne znaczenie ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych.

Poprawka 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie płatności 
bezpośrednich określonych w tytułach III, 
IV oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
– z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 
– na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)-
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie płatności 
bezpośrednich określonych w art. 182 ust. 
7 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych 
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku 1) oraz w tytułach III, 
IV oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
– z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 
– na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)-
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

Or. en

(Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).

Uzasadnienie

Powołanie się na artykuł 182 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 powinno zostać 
dodane w celu wzięcia pod uwagę przy obliczaniu całego wsparcia powiązanego z produkcją 
na podstawie art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

Poprawka 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie płatności 
bezpośrednich określonych w tytułach III, 
IV oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
– z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 
– na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)-
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie płatności 
bezpośrednich określonych w tytułach III, 
IV oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
– z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 
– na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)-
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem tytułu IV sekcji 6 –
wspomnianego rozporządzenia, jak i 
państwa członkowskie, które stosowały 
uzupełniające krajowe płatności 
bezpośrednie ustanowione w rozdziale 4 
tytuł V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 i 
płatności odrębne, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zakłóceń konkurencji równe możliwości ustanowienia limitu procentowego 
dla wsparcia powiązanego z produkcją powinny być dostępne dla wszystkich państw 
członkowskich.

Poprawka 2139
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie płatności 
bezpośrednich określonych w tytułach III, 
IV oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
– z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 
– na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)-
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 41.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
państwa członkowskie, które przydzieliły –
w ciągu co najmniej jednego roku w 
okresie 2010-2013 – ponad 10% swojej 
kwoty dostępnej na przyznawanie płatności 
bezpośrednich określonych w tytułach III, 
IV oraz V rozporządzenia (WE) nr 73/2009 
– z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 
– na sfinansowanie środków określonych w 
tytule III rozdział 2 sekcja 2 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, wsparcia 
określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)-
(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) oraz e) 
wspomnianego rozporządzenia lub 
środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 –
z wyjątkiem sekcji 6 – wspomnianego 
rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o 
wykorzystaniu ponad 10% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II, po zatwierdzeniu przez 
Komisję zgodnie z art. 2016. Niniejszy 
ustęp zostanie uchylony najpóźniej w 2016 
r.

Or. en

Poprawka 2140
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Odsetek krajowych pułapów 
określonych w ust. 1 do 3 podwyższa się o 
3 punkty w państwach członkowskich, 
które zdecydują się na wykorzystanie 
przynajmniej 3% pułapu krajowego 
określonego w załączniku II na 
wspieranie produkcji roślin 
wysokobiałkowych na podstawie 
niniejszego rozdziału.
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Or. en

Uzasadnienie

Do niedostatecznej obecnie produkcji roślin wysokobiałkowych w UE należy zachęcać w 
ramach dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją, a więc z poszanowaniem 
zobowiązań międzynarodowych UE w ramach WTO.

Poprawka 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

a)  zwiększeniu odsetka określonego na 
podstawie ust. 1 i 2 w granicach 
określonych w wymienionych ustępach, 
jeżeli dotyczy, oraz – w odpowiednich 
przypadkach – o zmianie warunków 
przyznawania wsparcia;
b)  obniżeniu odsetka stosowanego do 
finansowania wsparcia powiązanego z 
produkcją oraz – w odpowiednich 
przypadkach – o zmianie warunków 
przyznawania wsparcia;
c)  wstrzymaniu przyznawania wsparcia 
na podstawie niniejszego rozdziału.

Or. fr

Poprawka 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 2143
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. bg

Poprawka 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Do dnia 1 sierpnia 2015 r. i/lub 1 
sierpnia 2017 r. państwa członkowskie 
mogą zmienić swoją decyzję na podstawie 
ust. 1, 2 i 3 i podjąć decyzję – ze skutkiem 
od następnego roku – o:

Or. en
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Poprawka 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2147
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 2148
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększeniu odsetka określonego na 
podstawie ust. 1 i 2 w granicach 
określonych w wymienionych ustępach, 
jeżeli dotyczy, oraz – w odpowiednich 
przypadkach – o zmianie warunków 
przyznawania wsparcia;

a) zwiększeniu odsetka określonego na 
podstawie ust. 1 w granicach określonych 
w wymienionych ustępach, jeżeli dotyczy, 
oraz – w odpowiednich przypadkach – o 
zmianie warunków przyznawania 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 2149
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększeniu odsetka określonego na 
podstawie ust. 1 i 2 w granicach 
określonych w wymienionych ustępach, 
jeżeli dotyczy, oraz – w odpowiednich 
przypadkach – o zmianie warunków 
przyznawania wsparcia;

a) zwiększeniu odsetka określonego na 
podstawie ust. 1 w granicach określonych 
w wymienionych ustępach, jeżeli dotyczy, 
oraz – w odpowiednich przypadkach – o 
zmianie warunków przyznawania 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera a)



AM\909525PL.doc 143/180 PE494.491v01

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększeniu odsetka określonego na 
podstawie ust. 1 i 2 w granicach 
określonych w wymienionych ustępach, 
jeżeli dotyczy, oraz – w odpowiednich 
przypadkach – o zmianie warunków 
przyznawania wsparcia;

a) zwiększeniu odsetka określonego na 
podstawie ust. 1, 2 i 3 w granicach 
określonych w wymienionych ustępach, 
jeżeli dotyczy, oraz – w odpowiednich 
przypadkach – o zmianie warunków 
przyznawania wsparcia;

Or. es

Poprawka 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększeniu odsetka określonego na 
podstawie ust. 1 i 2 w granicach 
określonych w wymienionych ustępach, 
jeżeli dotyczy, oraz – w odpowiednich 
przypadkach – o zmianie warunków 
przyznawania wsparcia;

a) zwiększeniu odsetka określonego na 
podstawie ust. 1, 2 i 3 w granicach 
określonych w wymienionych ustępach, 
jeżeli dotyczy, oraz – w odpowiednich 
przypadkach – o zmianie warunków 
przyznawania wsparcia;

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o większą elastyczność, aby można było sobie pozwolić na większą ostrożność na 
początkowym etapie planowania środków, co na późniejszym etapie, na podstawie wyników 
uzyskanych w latach poprzednich, pozwoli na zwiększone finansowanie jeśli popyt będzie 
większy od zakładanego początkowo, a po drugie – zadbać o sektory wcześniej niebrane pod 
uwagę.

Poprawka 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na podstawie decyzji podjętej przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z 
ust. 1–4 w sprawie części pułapu 
krajowego, która ma zostać wykorzystana, 
Komisja co roku – w drodze aktów 
wykonawczych – określa odpowiedni 
pułap dla przedmiotowego wsparcia.
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 56 ust. 2.

skreślony

Or. fr

Poprawka 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na podstawie decyzji podjętej przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z 
ust. 1-4 w sprawie części pułapu 
krajowego, która ma zostać wykorzystana, 
Komisja co roku – w drodze aktów 
wykonawczych – określa odpowiedni 
pułap dla przedmiotowego wsparcia. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 56 ust. 2.

5. Na podstawie decyzji podjętej przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z 
ust. 1 w sprawie części pułapu krajowego, 
która ma zostać wykorzystana, Komisja co 
roku – w drodze aktów wykonawczych –
określa odpowiedni pułap dla 
przedmiotowego wsparcia. Wspomniane 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56 ust. 2.

Or. en

Poprawka 2154
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na podstawie decyzji podjętej przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z 
ust. 1-4 w sprawie części pułapu 
krajowego, która ma zostać wykorzystana, 
Komisja co roku – w drodze aktów 
wykonawczych – określa odpowiedni 
pułap dla przedmiotowego wsparcia. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 56 ust. 2.

5. Na podstawie decyzji podjętej przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z 
ust. 2 w sprawie części pułapu krajowego, 
która ma zostać wykorzystana, Komisja co 
roku – w drodze aktów wykonawczych –
określa odpowiedni pułap dla 
przedmiotowego wsparcia. Wspomniane 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56 ust. 2.

Or. en

Poprawka 2155
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na podstawie decyzji podjętej przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 
1-4 w sprawie części pułapu krajowego, 
która ma zostać wykorzystana, Komisja co 
roku – w drodze aktów wykonawczych –
określa odpowiedni pułap dla 
przedmiotowego wsparcia. Wspomniane 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56 ust. 2.

5. Na podstawie decyzji podjętej przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 
1–4 w sprawie części pułapu krajowego, 
która ma zostać wykorzystana, Komisja 
jest zgodnie z art. 55 uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych w celu 
określenia odpowiedniego pułapu dla 
przedmiotowego wsparcia.

Or. de

Uzasadnienie

Określenie pułapu dotyczącego płatności w przypadku dobrowolnego wsparcia powiązanego 
z produkcją nie jest wyłącznie decyzją o charakterze technicznym.

Poprawka 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39a
Dobrowolne dodatkowe wsparcie krajowe
1. Państwa członkowskie, które 
postanawiają wprowadzić dobrowolne 
wsparcie powiązane z produkcją dla 
sektora krów mamek zgodnie z art. 38, 
mogą przyznać rolnikowi dodatkową 
premię krajową uzupełniającą otrzymaną 
przez niego kwotę wsparcia powiązanego z 
produkcją w danym roku kalendarzowym.
2. Państwa członkowskie powiadamiają o 
warunkach dodatkowego wsparcia 
krajowego w tym samym czasie i na tych 
samych zasadach co o wsparciu 
powiązanym z produkcją.

Or. fr

Poprawka 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40 skreślony
Powiadomienia
1. O decyzjach, o których mowa w art. 39, 
należy powiadomić Komisję do daty, o 
której mowa we wspomnianym artykule, a 
powiadomienie – z wyjątkiem decyzji, o 
której mowa w art. 39 ust. 4 lit. c) – musi 
zawierać informacje o docelowych 
regionach, wybranych typach rolniczych 
lub sektorach oraz o wysokości wsparcia, 
które ma zostać przyznane.
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2. Decyzje, o których mowa w art. 39 ust. 
2 i 3 lub – w odpowiednich przypadkach –
w art. 39 ust. 4 lit. a), obejmują również 
szczegółowy opis konkretnej sytuacji w 
docelowym regionie oraz opis 
konkretnych cech typów rolniczych lub 
określonych sektorów rolnictwa, które
sprawiają, że odsetek, o którym mowa w 
art. 39 ust. 1 jest niewystarczający, aby 
zaradzić trudnościom, o których mowa w 
art. 38 ust. 2, i które uzasadniają większą 
wysokość wsparcia.

Or. en

Poprawka 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. O decyzjach, o których mowa w art. 39, 
należy powiadomić Komisję do daty, o 
której mowa we wspomnianym artykule, a 
powiadomienie – z wyjątkiem decyzji, o 
której mowa w art. 39 ust. 4 lit. c) – musi 
zawierać informacje o docelowych 
regionach, wybranych typach rolniczych 
lub sektorach oraz o wysokości wsparcia, 
które ma zostać przyznane.

1. O decyzjach, o których mowa w art. 39, 
należy powiadomić Komisję do daty, o 
której mowa we wspomnianym artykule, a 
powiadomienie – z wyjątkiem decyzji, o 
której mowa w art. 39 ust. 4 lit. c) – musi 
zawierać informacje o docelowych 
regionach, wybranych typach rolniczych 
lub sektorach oraz o wysokości wsparcia, 
które ma zostać przyznane, i obecnych 
poziomach produkcji w odnośnych 
sektorze/sektorach i regionie/regionach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić postanowienia, które zapewnią to, aby wsparcie powiązane z produkcją 
było przyznawane wyłącznie w zakresie, który jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 
utrzymania aktualnych poziomów produkcji w odnośnych regionach.
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Poprawka 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Decyzje, o których mowa w art. 39 ust. 
2 i 3 lub – w odpowiednich przypadkach –
w art. 39 ust. 4 lit. a), obejmują również 
szczegółowy opis konkretnej sytuacji w 
docelowym regionie oraz opis konkretnych 
cech typów rolniczych lub określonych 
sektorów rolnictwa, które sprawiają, że 
odsetek, o którym mowa w art. 39 ust. 1 
jest niewystarczający, aby zaradzić 
trudnościom, o których mowa w art. 38 ust. 
2, i które uzasadniają większą wysokość 
wsparcia.

2. Decyzje, o których mowa lub – w 
odpowiednich przypadkach – te, o których 
mowa w art. 39 ust. 4 lit. a), obejmują 
również szczegółowy opis konkretnej 
sytuacji w docelowym regionie oraz opis 
konkretnych cech typów rolniczych lub 
określonych sektorów rolnictwa, które 
sprawiają, że odsetek, o którym mowa w 
art. 39 ust. 1 jest niewystarczający, aby 
zaradzić trudnościom, o których mowa w 
art. 38 ust. 2, i które uzasadniają większą 
wysokość wsparcia.

Or. en

Poprawka 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. O decyzjach, o których mowa w art. 39, 
należy powiadomić Komisję do daty, o 
której mowa we wspomnianym artykule, a 
powiadomienie – z wyjątkiem decyzji, o 
której mowa w art. 39 ust. 4 lit. c) – musi 
zawierać informacje o docelowych 
regionach, wybranych typach rolniczych 
lub sektorach oraz o wysokości wsparcia, 
które ma zostać przyznane.

1. O decyzjach, o których mowa w art. 39, 
należy powiadomić Komisję do daty, o 
której mowa we wspomnianym artykule, a 
powiadomienie – z wyjątkiem decyzji, o 
której mowa w art. 39 lit. c) – musi 
zawierać informacje o docelowych 
regionach, wybranych typach rolniczych 
lub sektorach oraz o wysokości wsparcia, 
które ma zostać przyznane.

Or. en
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Poprawka 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Decyzje, o których mowa w art. 39 ust. 
2 i 3 lub – w odpowiednich przypadkach –
w art. 39 ust. 4 lit. a), obejmują również 
szczegółowy opis konkretnej sytuacji w 
docelowym regionie oraz opis 
konkretnych cech typów rolniczych lub 
określonych sektorów rolnictwa, które 
sprawiają, że odsetek, o którym mowa w 
art. 39 ust. 1 jest niewystarczający, aby 
zaradzić trudnościom, o których mowa w 
art. 38 ust. 2, i które uzasadniają większą 
wysokość wsparcia.

2. Do dnia 1 sierpnia roku następującego 
po pierwszym roku wdrażania takiego 
wsparcia oraz do dnia 1 sierpnia 
poinformują Komisję o wszelkich 
zmianach, jakie zaszły na poziomie 
produkcji w sektorze/sektorach i 
regionie/regionach, gdzie zostało 
wprowadzone wsparcie powiązane z 
produkcją.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41 skreślony
Zatwierdzenie przez Komisję
1. Komisja – w drodze aktu wykonawczego 
– zatwierdza decyzję, o której mowa w art. 
39 ust. 3 lub – w odpowiednich 
przypadkach – w art. 39 ust. 4 lit. a), jeżeli 
w odnośnym regionie lub sektorze 
wykazano jedną z następujących potrzeb:
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a) konieczność utrzymania określonego 
poziomu konkretnej produkcji z uwagi na 
brak alternatyw i aby zmniejszyć ryzyko 
wstrzymania produkcji i zapobiec 
związanym z tym problemom społecznym 
lub środowiskowym,
b) konieczność zapewnienia stałej podaży 
dla lokalnego przemysłu przetwórczego, 
aby zapobiec niekorzystnym skutkom 
społeczno-ekonomicznym związanym z 
ewentualną restrukturyzacją;
c) konieczność zrekompensowania 
rolnikom w określonym sektorze 
niekorzystnej sytuacji, która jest wynikiem 
trwających zakłóceń na odnośnym rynku;
d) konieczność interwencji w przypadku 
gdy wszelkie inne wsparcie dostępne na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] lub 
zatwierdzonego programu pomocy 
państwa uznano za niewystarczające, aby 
zaspokoić potrzeby określone w lit. a), b) i 
c).
2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje przepisy 
dotyczące procedury oceny i zatwierdzania 
decyzji, o których mowa w ust. 1. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56 ust. 2.

Or. en

Poprawka 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja – w drodze aktu 
wykonawczego – zatwierdza decyzję, o 
której mowa w art. 39 ust. 3 lub – w 

1. W przypadkach, gdy na podstawie 
informacji dostarczonych przez państwo 
członkowskie zgodnie z art. 40 ust. 2, 
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odpowiednich przypadkach – w art. 39 
ust. 4 lit. a), jeżeli w odnośnym regionie 
lub sektorze wykazano jedną z 
następujących potrzeb:

Komisja uzna, że wymogi określone w art. 
38 ust. 4 nie zostały spełnione, w drodze 
aktów wykonawczych nałoży ona wymóg, 
aby państwo członkowskie dostosowało 
poziom wsparcia powiązanego z 
produkcją w taki sposób, aby stało się ono 
zgodne z tymi wymogami. Wspomniane 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza dalsze postanowienia zapewniające to, aby wsparcie powiązane z 
produkcją było udzielane wyłącznie w celu utrzymania poziomu produkcji w regionach.

Poprawka 2164
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja – w drodze aktu wykonawczego 
– zatwierdza decyzję, o której mowa w art. 
39 ust. 3 lub – w odpowiednich 
przypadkach – w art. 39 ust. 4 lit. a), jeżeli 
w odnośnym regionie lub sektorze 
wykazano jedną z następujących potrzeb:

1. Komisja jest zgodnie z art. 55 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu zatwierdzenia 
decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub 
– w odpowiednich przypadkach – w art. 39 
ust. 4 lit. a), jeżeli w odnośnym regionie 
lub sektorze wykazano jedną z 
następujących potrzeb:

Or. de

Uzasadnienie

Nie jest to wyłącznie decyzja o charakterze technicznym.

Poprawka 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja – w drodze aktu 
wykonawczego – zatwierdza decyzję, o 
której mowa w art. 39 ust. 3 lub – w 
odpowiednich przypadkach – w art. 39 ust. 
4 lit. a), jeżeli w odnośnym regionie lub 
sektorze wykazano jedną z następujących 
potrzeb:

1. Komisja – w drodze aktu 
wykonawczego – zatwierdza decyzję, o 
której mowa lub – w odpowiednich 
przypadkach – o której mowa w art. 39 
ust. 2 lit. a), jeżeli w odnośnym regionie 
lub sektorze wykazano jedną z 
następujących potrzeb:

Or. en

Poprawka 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) konieczność utrzymania określonego 
poziomu konkretnej produkcji z uwagi na 
brak alternatyw i aby zmniejszyć ryzyko 
wstrzymania produkcji i zapobiec 
związanym z tym problemom społecznym 
lub środowiskowym,

skreślona

Or. en

Poprawka 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konieczność zapewnienia stałej podaży 
dla lokalnego przemysłu przetwórczego, 
aby zapobiec niekorzystnym skutkom 
społeczno-ekonomicznym związanym z 

skreślona
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ewentualną restrukturyzacją;

Or. en

Poprawka 2168
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konieczność zapewnienia stałej podaży 
dla lokalnego przemysłu przetwórczego, 
aby zapobiec niekorzystnym skutkom 
społeczno-ekonomicznym związanym z 
ewentualną restrukturyzacją;

b) konieczność zapewnienia stałej podaży 
dla lokalnego przemysłu przetwórczego i 
lokalnych łańcuchów żywnościowych, aby 
zapobiec niekorzystnym skutkom 
społeczno-ekonomicznym związanym z 
ewentualną restrukturyzacją;

Or. en

Poprawka 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) konieczność zrekompensowania 
rolnikom w określonym sektorze 
niekorzystnej sytuacji, która jest wynikiem 
trwających zakłóceń na odnośnym rynku;

skreślona

Or. en

Poprawka 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera d)



PE494.491v01 154/180 AM\909525PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) konieczność interwencji w przypadku 
gdy wszelkie inne wsparcie dostępne na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
rozporządzenia (UE) nr […] [RDR] lub 
zatwierdzonego programu pomocy 
państwa uznano za niewystarczające, aby 
zaspokoić potrzeby określone w lit. a), b) i 
c).

skreślona

Or. en

Poprawka 2171
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Decyzja, o której mowa w art. 39 ust. 3 
lub, w stosownych przypadkach, w art. 39 
ust. 4 lit. a), nie może prowadzić do 
zakłócenia konkurencji na rynku i braku 
równych szans na szczeblu europejskim.
W takich przypadkach zatwierdzenie nie 
może być przyznane przez Komisję.

Or. en

Poprawka 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niezbędne jest zapewnienie 
proporcjonalnego i sprawiedliwego 
wsparcia producentom, którzy do 2013 r. 
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otrzymywali wsparcie oparte na poziomie 
produkcji w okresie bazowym (pogłowie 
bydła) lub na uzyskanych dochodach lub 
kwotach produkcji.

Or. es

Uzasadnienie

Wnioskujemy o zwiększenie o 10% maksymalnego pułapu krajowego dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w art. 39 ust. 3 
wniosku dotyczącego rozporządzenia. Aby możliwe było zrealizowanie projektu art. 39 ust. 3 
(zatwierdzenie przez Komisję przeznaczenia ponad 10% pułapu krajowego na wsparcie 
powiązane z produkcją) proponuje się wzięcie pod uwagę konieczności zapewnienia 
proporcjonalnego i sprawiedliwego wsparcia producentom, którzy do 2013 r. otrzymywali 
wsparcie oparte na poziomie produkcji w okresie bazowym (pogłowie bydła) lub na 
uzyskanych dochodach lub kwotach produkcji, jako że jest to konieczne dla przedmiotowego 
regionu lub sektora.

Poprawka 2173
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Konieczne jest zapewnienie 
proporcjonalnego i sprawiedliwego 
wsparcia producentom, którzy na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 lub rozporządzenia (WE) 
73/2009 otrzymywali wsparcie oparte na 
poziomie produkcji w okresie bazowym 
(pogłowie bydła) lub na uzyskanych 
dochodach lub kwotach produkcji.

Or. es

Poprawka 2174
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje przepisy 
dotyczące procedury oceny i zatwierdzania 
decyzji, o których mowa w ust. 1. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 56 ust. 2.

2. Komisja jest zgodnie z art. 55 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu przyjęcia przepisów
dotyczących procedury oceny i 
zatwierdzania decyzji, o których mowa w 
ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Nie jest to wyłącznie decyzja o charakterze technicznym.

Poprawka 2175
Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział 1a
Wsparcie dla rolników, dla których 
produkcja rolna jest działalnością 

podstawową
Artykuł 41a
Przepisy ogólne
1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność na jednostkę pracy rolnej rocznie 
rolnikom, dla których produkcja rolna jest 
działalnością podstawową.
2. Beneficjentami wsparcia określonego w 
ust. 1 są:
a) osoby fizyczne, pełnoletnie i niebędące 
na emeryturze, ani niepobierające 
świadczeń społecznych z powodu 
niepełnosprawności w stopniu 
uniemożliwiającym wykonywanie zawodu 
rolnika lub całkowite wykonywanie 
takiego zawodu, które uzyskują 
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przynajmniej 50% dochodu z 
wykonywania działalności rolniczej we 
własnym gospodarstwie rolnym i których 
czas pracy przeznaczony na wykonywanie 
działalności niezwiązanej z 
gospodarstwem rolnym nie przekracza 
połowy łącznego czasu pracy; oraz
b) osoby prawne, gdzie przynajmniej 50% 
udziałowców i kapitału społecznego lub 
udziałów to osoby fizyczne będące 
rolnikami, dla których produkcja rolna 
jest działalnością podstawową. W 
przypadku osób prawnych złożonych 
wyłącznie lub w większości z osób 
prawnych bierze się pod uwagę 
stowarzyszenia lub związki jednych 
przedsiębiorstw z drugimi celem 
określenia, czy w tych związkach lub 
stowarzyszeniach zachowana jest 
proporcja przynajmniej 50% udziałowców 
i kapitału społecznego lub udziałów w 
postaci osób fizycznych będących 
rolnikami, dla których produkcja rolna 
jest działalnością podstawową.
Artykuł 41b
Wartość płatności
Dla każdego odnośnego roku wartość 
jednostkowa płatności rocznej na 
jednostkę pracy rolnej jest obliczana w 
drodze dzielenia maksymalnego pułapu 
krajowego lub regionalnego, określonego 
w art. 41 c ust. 1, przez liczbę rocznych 
jednostek pracy rolnej uprawnionych do 
otrzymania płatności.
Artykuł 41c
Przepisy finansowe
1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 15% rocznego 
pułapu krajowego określonego w 
załączniku II.
2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – określa co roku 
odpowiedni pułap dla płatności, o której 
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mowa w niniejszym rozdziale.
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 56 ust. 2.

Or. es

Poprawka 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV – rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność specyficzna w odniesieniu do 
bawełny;

Terminowa płatność specyficzna w 
odniesieniu do bawełny;

Or. de

Poprawka 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 42 skreślony
Zakres stosowania
Rolnikom produkującym bawełnę objętą 
kodem CN 5201 00 przyznaje się pomoc 
na warunkach określonych w niniejszym 
rozdziale (zwana dalej „płatnością 
specyficzną w odniesieniu do bawełny”).

Or. en

Poprawka 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43 skreślony
Kwalifikowalność
1. Płatność specyficzna w odniesieniu do 
bawełny jest przyznawana na 
kwalifikujący się hektar obszaru uprawy 
bawełny. Aby kwalifikować się do 
otrzymania pomocy, obszar musi być 
położony w granicach gruntów rolnych 
zatwierdzonych przez państwo 
członkowskie do produkcji bawełny, 
obsiany zatwierdzonymi odmianami i na 
którym rzeczywiście zbierane są plony w 
normalnych warunkach wzrostu.
Płatność specyficzna w odniesieniu do 
bawełny jest wypłacana w odniesieniu do 
bawełny o dobrej, należytej i przyjętej w 
handlu jakości.
2. Państwa członkowskie zatwierdzają 
grunty i odmiany, o których mowa w ust. 
1, zgodnie z przepisami i warunkami, 
które przyjmuje się zgodnie z ust. 3.
3. Aby zagwarantować skuteczne 
zarządzanie płatnością specyficzną w 
odniesieniu do bawełny, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55 
dotyczących przepisów i warunków 
zatwierdzania gruntów i odmian do celów 
płatności specyficznej w odniesieniu do 
bawełny.
4. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjmuje przepisy 
dotyczące procedury zatwierdzania i 
informowania producentów na temat 
przedmiotowego zatwierdzenia. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 2179
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatność specyficzna w odniesieniu do 
bawełny jest wypłacana w odniesieniu do 
bawełny o dobrej, należytej i przyjętej w 
handlu jakości.

Płatność specyficzna w odniesieniu do 
bawełny jest wypłacana w odniesieniu do 
bawełny o dobrej, należytej i przyjętej w 
handlu jakości. Monokultura bawełniana 
nie kwalifikuje się.

Or. en

Poprawka 2180
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en
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Poprawka 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45 skreślony
Zatwierdzone organizacje 
międzybranżowe
1. Na potrzeby niniejszego rozdziału 
„zatwierdzona organizacja 
międzybranżowa” oznacza pomiot 
prawny, który zrzesza rolników 
produkujących bawełnę i co najmniej 
jeden podmiot zajmujący się 
odziarnianiem bawełny oraz prowadzi 
taką działalność, jak:
a) pomoc, w szczególności poprzez 
badania naukowe i badania rynkowe, na 
rzecz lepszej koordynacji wprowadzania 
bawełny do obrotu;
b) sporządzanie znormalizowanych 
formularzy umów zgodnych z przepisami 
Unii;
c) ukierunkowywanie produkcji na 
produkty, które są lepiej dostosowane do 
potrzeb rynkowych i popytu 
konsumentów, szczególnie pod względem 
jakości i ochrony konsumentów;
d) aktualizacja metod i środków mających 
na celu poprawę jakości produktów;
e) opracowywanie strategii 
marketingowych służących promowaniu 
bawełny za pośrednictwem systemów 
certyfikacji jakości.
2. Państwo członkowskie, na którego 
terytorium mają siedzibę podmioty 
zajmujące się odziarnianiem bawełny, 
zatwierdza organizacje międzybranżowe 
spełniające kryteria ustanowione zgodnie 
z ust. 3.
3. Komisja posiada uprawnienia do 
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przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 dotyczących:
a) kryteriów zatwierdzania organizacji 
międzybranżowych;
b) obowiązków producentów;
c) przepisów dotyczących sytuacji, w 
których zatwierdzona organizacja 
międzybranżowa nie spełnia 
wymienionych kryteriów.

Or. en

Poprawka 2183
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46 skreślony
Przyznawanie płatności
1. Płatność specyficzna w odniesieniu do 
bawełny przyznawana jest rolnikom na 
kwalifikujący się hektar zgodnie z art. 44.
2. Rolnikom, którzy są członkami 
zatwierdzonej organizacji 
międzybranżowej, przyznaje się płatność 
specyficzną w odniesieniu do bawełny na 
kwalifikujący się hektar w ramach 
obszaru bazowego określonego w art. 44 
ust. 1, zwiększoną o kwotę 2 EUR.

Or. en

Poprawka 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46 skreślony
Przyznawanie płatności
1. Płatność specyficzna w odniesieniu do 
bawełny przyznawana jest rolnikom na 
kwalifikujący się hektar zgodnie z art. 44.
2. Rolnikom, którzy są członkami 
zatwierdzonej organizacji 
międzybranżowej, przyznaje się płatność 
specyficzną w odniesieniu do bawełny na 
kwalifikujący się hektar w ramach 
obszaru bazowego określonego w art. 44 
ust. 1, zwiększoną o kwotę 2 EUR.

Or. en

Poprawka 2185
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Płatność specyficzna w odniesieniu do 
bawełny przyznawana jest rolnikom na 
kwalifikujący się hektar zgodnie z art. 44.

skreślony

Or. en

Poprawka 2186
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnikom, którzy są członkami 
zatwierdzonej organizacji 
międzybranżowej, przyznaje się płatność 

skreślony
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specyficzną w odniesieniu do bawełny na 
kwalifikujący się hektar w ramach 
obszaru bazowego określonego w art. 44 
ust. 1, zwiększoną o kwotę 2 EUR.

Or. en

Poprawka 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46a
Ocena

Komisja ma obowiązek przedłożyć 
sprawozdanie na temat efektowności i 
konieczności stosowania środków, o 
których mowa w art. 42–46, dotyczących 
płatności specyficznych w odniesieniu do 
bawełny w Bułgarii, Grecji, Portugalii i 
Hiszpanii. Przedmiotowe sprawozdanie 
należy przedłożyć Radzie do dnia 31 
marca 2014 r. Powinno ono zawierać 
propozycje dotyczące innych sposobów 
wspierania sektora bawełny, które są 
spójne z rozwojem WPR.

Or. de

Poprawka 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46a
Sprawozdanie na temat wpływu dotacji na 

bawełnę
Komisja przygotuje sprawozdanie na 
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temat skuteczności środków zawartych w 
art. 42-46 w dostarczaniu wsparcia 
unijnego sektorowi bawełny 
przewidzianego w Aktach przystąpienia 
Bułgarii, Grecji, Portugalii i Hiszpanii.
Sprawozdanie zostanie przedstawione 
Radzie i Parlamentowi przed 31 marca 
2014 r. i będzie ono zawierało zalecenia 
dotyczące alternatywnych metod 
udzielania wsparcia, które są zgodne z 
rozwojem WPR oraz z obowiązkiem 
zachowania spójności polityki na rzecz 
rozwoju zgodnie z art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Kontynuacja stosowania opłaty specyficznej dla bawełny jest ekologicznie niezrównoważona i 
hamuje postęp w międzynarodowych rozmowach handlowych. Komisja powinna zbadać, czy 
istnieje lepszy sposób, aby wywiązać się z zobowiązań zawartych w Aktach przystąpienia 
Bułgarii, Grecji, Portugalii i Hiszpanii.

Poprawka 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy posiadający uprawnienia do 
płatności przyznane w 2014 r. na 
podstawie art. 21 i spełniający minimalne 
wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą 
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 
producentów rolnych” – na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.

1. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
uproszczony system dla „drobnych 
producentów rolnych” znany jako „system
dla drobnych producentów rolnych”;

Or. en

Uzasadnienie

System dla drobnych producentów rolnych powinien stanowić dobrowolne rozwiązanie dla 
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państw członkowskich, które powinny same zdecydować, czy będą go oferować czy nie.

Poprawka 2190
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy posiadający uprawnienia do 
płatności przyznane w 2014 r. na 
podstawie art. 21 i spełniający minimalne 
wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 
producentów rolnych” – na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.

1. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
uproszczony system dla „drobnych 
producentów rolnych” znany jako „system 
dla drobnych producentów rolnych”;

Or. en

Poprawka 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy posiadający uprawnienia do 
płatności przyznane w 2014 r. na 
podstawie art. 21 i spełniający minimalne 
wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą 
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 
producentów rolnych” – na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.

1. Państwa członkowskie wchodzące w 
skład Unii Europejskiej przed dniem 1 
maja 2004 r. mogą wdrażać uproszczony 
system – zwanym dalej „systemem dla 
drobnych producentów rolnych” – na 
warunkach określonych w niniejszym 
tytule.

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się, aby system dla drobnych producentów rolnych był opcjonalny dla państw 
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członkowskich wchodzących w skład Unii Europejskiej przed dniem 1 maja 2004 r., ponieważ 
system ten zakłada w praktyce wdrożenie nowego równoległego systemu zarządzania i 
dlatego bardzo skomplikuje zarządzanie płatnościami bezpośrednimi. 

Poprawka 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy posiadający uprawnienia do 
płatności przyznane w 2014 r. na 
podstawie art. 21 i spełniający minimalne 
wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą 
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 
producentów rolnych” – na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.

1. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
uproszczony system dla drobnych 
producentów rolnych zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszym 
tytule. Jeżeli państwo członkowskie 
stosuje taki system, rolnicy posiadający 
uprawnienia do płatności przyznane w 
2014 r. na podstawie art. 21 i spełniający 
minimalne wymogi określone w art. 10 ust. 
1 mogą uczestniczyć w uproszczonym 
systemie – zwanym dalej „systemem dla 
drobnych producentów rolnych” – na 
warunkach określonych w niniejszym 
tytule.

Or. en

Poprawka 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy posiadający uprawnienia do 
płatności przyznane w 2014 r. na 
podstawie art. 21 i spełniający minimalne 
wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą 
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 

1. Państwa członkowskie mogą stosować 
uproszczony system – zwany dalej 
„systemem dla drobnych producentów 
rolnych” – na warunkach określonych w 
niniejszym tytule. Rolnicy posiadający 
uprawnienia do płatności przyznane w 
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producentów rolnych” – na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.

2014 r. na podstawie art. 21 i spełniający 
minimalne wymogi określone w art. 10 ust. 
1 mogą uczestniczyć w „systemie dla 
drobnych producentów rolnych”.

Or. en

Uzasadnienie

Korzystanie z systemu dla drobnych producentów rolnych powinno być dobrowolne dla 
państw członkowskich, a nie tylko stanowić możliwość, z której dobrowolnie mogą skorzystać 
rolnicy.

Poprawka 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E. 
Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy posiadający uprawnienia do 
płatności przyznane w 2014 r. na 
podstawie art. 21 i spełniający minimalne 
wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą 
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 
producentów rolnych” – na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.

1. Państwa członkowskie mogą stosować 
uproszczony system – zwany dalej 
„systemem dla drobnych producentów 
rolnych” – na warunkach określonych w 
niniejszym tytule. Rolnicy posiadający 
uprawnienia do płatności przyznane w 
2014 r. na podstawie art. 21 i spełniający 
minimalne wymogi określone w art. 10 ust. 
1 mogą uczestniczyć w uproszczonym 
systemie – zwanym dalej „systemem dla 
drobnych producentów rolnych” – na 
warunkach określonych w niniejszym 
tytule.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to kolejna poprawka, która ma za zadanie wyjaśnić, że ta płatność jest dla państw 
członkowskich dobrowolna.
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Poprawka 2195
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy posiadający uprawnienia do 
płatności przyznane w 2014 r. na 
podstawie art. 21 i spełniający minimalne 
wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą 
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 
producentów rolnych” – na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.

1. Państwa członkowskie mogą stosować 
uproszczony system – zwany dalej 
„systemem dla drobnych producentów 
rolnych” – na warunkach określonych w 
niniejszym tytule. Rolnicy posiadający 
uprawnienia do płatności przyznane w 
2014 r. na podstawie art. 21 i spełniający 
minimalne wymogi określone w art. 10 ust. 
1 mogą uczestniczyć w uproszczonym 
systemie na warunkach określonych w 
niniejszym tytule.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny samodzielnie zdecydować, czy wdrażać system dla drobnych 
producentów rolnych i czy koszty uruchomienia i utrzymywania równoległego systemu będą 
umożliwiały realizację celów tego państwa członkowskiego. Inne możliwości uproszczenia 
procedur aplikacyjnych już istnieją, na przykład dla rolników co roku składających wnioski 
dotyczące tego samego gruntu.

Poprawka 2196
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy posiadający uprawnienia do 
płatności przyznane w 2014 r. na 
podstawie art. 21 i spełniający minimalne 
wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą 
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 
producentów rolnych” – na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.

1. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
szczególny uproszczony system 
przeznaczony dla drobnych producentów 
rolnych, zwany dalej „systemem dla 
drobnych producentów rolnych”. Rolnicy 
posiadający uprawnienia do płatności 
przyznane w 2014 r. na podstawie art. 21 i 
spełniający minimalne wymogi określone 
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w art. 10 ust. 1 mogą uczestniczyć w 
powyższym systemie w razie jego 
ustanowienia przez państwo członkowskie
na warunkach określonych w niniejszym 
tytule.

Or. fr

Poprawka 2197
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy posiadający uprawnienia do 
płatności przyznane w 2014 r. na 
podstawie art. 21 i spełniający minimalne 
wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 
producentów rolnych” – na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.

1. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że rolnicy posiadający 
uprawnienia do płatności przyznane w 
2014 r. na podstawie art. 21 i spełniający 
minimalne wymogi określone w art. 10 ust. 
1 mogą mieć możliwość uczestniczenia w 
uproszczonym systemie – zwanym dalej 
„systemem dla drobnych producentów 
rolnych” – na warunkach określonych w 
niniejszym tytule.

Or. en

Poprawka 2198
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy posiadający uprawnienia do 
płatności przyznane w 2014 r. na 
podstawie art. 21 i spełniający minimalne 
wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 
producentów rolnych” – na warunkach 

1. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że rolnicy posiadający 
uprawnienia do płatności przyznane w 
2014 r. na podstawie art. 21 i spełniający 
minimalne wymogi określone w art. 10 ust. 
1 mogą mieć możliwość uczestniczenia w 
uproszczonym systemie – zwanym dalej 
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określonych w niniejszym tytule. „systemem dla drobnych producentów 
rolnych” – na warunkach określonych w 
niniejszym tytule.

Or. en

Poprawka 2199
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy posiadający uprawnienia do 
płatności przyznane w 2014 r. na 
podstawie art. 21 i spełniający minimalne 
wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą 
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 
producentów rolnych” – na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.

1. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że rolnicy posiadający 
uprawnienia do płatności przyznane w 
2014 r. na podstawie art. 21 i spełniający 
minimalne wymogi określone w art. 10 ust. 
1 mogą uczestniczyć w uproszczonym 
systemie – zwanym dalej „systemem dla 
drobnych producentów rolnych” – na 
warunkach określonych w niniejszym 
tytule.

Or. en

Poprawka 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy posiadający uprawnienia do 
płatności przyznane w 2014 r. na 
podstawie art. 21 i spełniający minimalne 
wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą 
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 
producentów rolnych” – na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.

1. Rolnicy spełniający warunki mające 
zastosowanie do rolników czynnych 
zawodowo określone w art. 9 mogą 
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 
producentów rolnych” – na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.
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Or. fr

Poprawka 2201
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy posiadający uprawnienia do 
płatności przyznane w 2014 r. na 
podstawie art. 21 i spełniający minimalne 
wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą 
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 
producentów rolnych” – na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.

1. Państwa członkowskie podejmują 
decyzję, na zasadzie dowolności, o tym czy 
rolnicy posiadający uprawnienia do 
płatności przyznane w 2014 r. na 
podstawie art. 21 i spełniający minimalne 
wymogi określone w art. 10 ust. 1 mogą 
uczestniczyć w uproszczonym systemie –
zwanym dalej „systemem dla drobnych 
producentów rolnych” – na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.

Or. pt

Poprawka 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z niniejszym tytułem państwa 
członkowskie tworzą system dla drobnych 
producentów rolnych. Jednak jeżeli 
odsetek potencjalnych beneficjentów 
wsparcia w danym państwie 
członkowskim nie przekracza 5% liczby 
rolników, nie musi ono stosować systemu 
dla drobnych producentów rolnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zapobiec nadmiernej biurokracji, utworzenie systemu dla drobnych producentów rolnych 
powinno leżeć w gestii państw członkowskich.

Poprawka 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rolnicy – z wyjątkiem rolników z 
państw członkowskich, które zgodnie z 
postanowieniami poprzedniego ustępu 
postanowiły nie wdrażać „systemu dla 
drobnych producentów rolnych” –
posiadający uprawnienia do płatności 
przyznane w 2014 r. na podstawie art. 21 i 
spełniający minimalne wymogi określone 
w art. 10 ust. 1 mogą uczestniczyć w 
uproszczonym systemie na warunkach 
określonych w niniejszym tytule.

Or. es

Poprawka 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności w ramach systemu dla 
drobnych producentów rolnych zastępują 
płatności, które mają zostać przyznane na 
podstawie tytułu III oraz IV.

2. Do celów niniejszego rozdziału stosuje 
się następujące zasady w odniesieniu do 
państw członkowskich, które stosują 
system dla drobnych producentów rolnych.

Or. en
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Poprawka 2205
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności w ramach systemu dla 
drobnych producentów rolnych zastępują 
płatności, które mają zostać przyznane na 
podstawie tytułu III oraz IV.

2. Państwa członkowskie mogą 
zadecydować, że płatności w ramach
systemu dla drobnych producentów 
rolnych zastępują płatności, które mają 
zostać przyznane na podstawie tytułu III 
oraz IV.

Or. en

Poprawka 2206
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności w ramach systemu dla 
drobnych producentów rolnych zastępują 
płatności, które mają zostać przyznane na 
podstawie tytułu III oraz IV.

2. Państwa członkowskie mogą 
zadecydować, że płatności w ramach
systemu dla drobnych producentów 
rolnych zastępują płatności, które mają 
zostać przyznane na podstawie tytułu III 
oraz IV.

Or. en

Poprawka 2207
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności w ramach systemu dla 
drobnych producentów rolnych zastępują 

2. Płatności w ramach systemu dla 
drobnych producentów rolnych mogą 
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płatności, które mają zostać przyznane na 
podstawie tytułu III oraz IV.

zastąpić płatności, które mają zostać 
przyznane na podstawie tytułu III oraz IV, 
zgodnie z decyzją danego państwa 
członkowskiego lub decyzją podjętą na 
poziomie regionalnym.

Or. en

Poprawka 2208
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rolnicy biorący udział w systemie dla 
drobnych producentów rolnych są 
zwolnieni z praktyk rolniczych 
ustanowionych w tytule III rozdział 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie rodzaje systemów hodowli powinny w zasadzie obowiązkowo być uwzględnione 
zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 2 tytułu III.

Poprawka 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rolnicy biorący udział w systemie dla 
drobnych producentów rolnych są 
zwolnieni z praktyk rolniczych 
ustanowionych w tytule III rozdział 2.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Drobni producenci rolni nie powinni być zwalniani od obowiązku stosowania wszelkich 
środków ekologizacji.

Poprawka 2210
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rolnicy biorący udział w systemie dla 
drobnych producentów rolnych są 
zwolnieni z praktyk rolniczych 
ustanowionych w tytule III rozdział 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 2211
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rolnicy biorący udział w systemie dla 
drobnych producentów rolnych są
zwolnieni z praktyk rolniczych 
ustanowionych w tytule III rozdział 2.

3. Rolnicy biorący udział w systemie dla 
drobnych producentów rolnych spełnią 
wszystkie wymogi wzajemnej zgodności 
równoważne z tymi dotyczącymi 
otrzymania płatności podstawowej.

Or. en

Poprawka 2212
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rolnicy biorący udział w systemie dla 
drobnych producentów rolnych są 
zwolnieni z praktyk rolniczych 
ustanowionych w tytule III rozdział 2.

3. Rolnicy biorący udział w systemie dla 
drobnych producentów rolnych są 
zwolnieni z praktyk rolniczych 
zdefiniowanych w tytule III rozdział 2 
niniejszego rozporządzenia. Będą oni 
jednak spełniać wymogi wzajemnej 
zgodności, jak określono w 
rozporządzeniu (UE) nr [..] [HZR].

Or. en

Uzasadnienie

Zasada wzajemnej zgodności powinna mieć zastosowanie do drobnych producentów rolnych, 
ponieważ ważne jest, aby wszyscy rolnicy otrzymujący fundusze unijne, niezależnie od 
wielkości ich gospodarstw, przestrzegali minimalnych norm ochrony środowiska.

Poprawka 2213
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby nie przyznawano płatności rolnikom, 
w przypadku których stwierdzono, że – po 
dacie opublikowania wniosku Komisji 
dotyczącego niniejszego rozporządzenia –
podzielili swoje gospodarstwa rolne 
wyłącznie w celu skorzystania z systemu 
dla drobnych producentów rolnych.
Niniejszy przepis ma również 
zastosowanie w przypadku rolników, 
których gospodarstwa rolne powstały w 
wyniku przedmiotowego podziału.

skreślony

Or. en
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Poprawka 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby nie przyznawano płatności rolnikom, 
w przypadku których stwierdzono, że – po 
dacie opublikowania wniosku Komisji 
dotyczącego niniejszego rozporządzenia –
podzielili swoje gospodarstwa rolne 
wyłącznie w celu skorzystania z systemu 
dla drobnych producentów rolnych.
Niniejszy przepis ma również 
zastosowanie w przypadku rolników, 
których gospodarstwa rolne powstały w 
wyniku przedmiotowego podziału.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na przewidywane trudności w przestrzeganiu przepisów o klauzuli obejścia (i 
mając na uwadze, że w wielu przypadkach monitorowanie zamierzonych działań rolników 
będzie po prostu niemożliwe) apelujemy o usunięcie tego przepisu.

Poprawka 2215
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku, gdy ma zastosowanie 
art. 20, państwa członkowskie mogą 
ustanowić inne źródła finansowania dla 
regionów określonych w tym artykule.

Or. pt
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Poprawka 2216
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Rolnicy uczestniczący w systemie dla 
drobnych producentów rolnych i 
współpracujący w grupie producentów, 
jak określono w art. 28 i 36 
rozporządzenia 627, w celu poprawy 
rentowności gospodarstw rolnych mają 
możliwość zwiększenia poszczególnych 
płatności o 25%.

Or. en

Poprawka 2217
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W razie zastosowania art. 20 państwa 
członkowskie mogą przydzielić środki w 
różnej wysokości regionom określonym w 
rozumieniu przedmiotowego artykułu.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka umożliwia zregionalizowane stosowanie płatności w rozumieniu art. 20.

Poprawka 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 a (nowy)



PE494.491v01 180/180 AM\909525PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 47a
Przepisy ogólne dotyczące pomocy dla 

drobnych gospodarstw rolnych
1. Państwa członkowskie przyznają roczną 
płatność drobnym gospodarstwom rolnym 
i drobnym producentom rolnym, którzy są 
uprawnieni do płatności w ramach 
systemu płatności podstawowych, o 
którym mowa w rozdziale 1.
2. Na potrzeby niniejszego rozdziału 
drobne gospodarstwa rolne lub drobni 
producenci rolni oznaczają gospodarstwa 
rolne o wielkości określonej przez państwa 
członkowskie.  Kryteria definicji precyzuje 
się w aktach delegowanych Komisji.
3. Bez uszczerbku dla stosowania 
dyscypliny finansowej, stopniowego 
zmniejszania i ograniczania, liniowych 
zmniejszeń, o których mowa w art. 7, oraz 
wszelkich zmniejszeń i wykluczeń 
wprowadzonych na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR] 
płatność, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, przyznaje się rocznie 
po aktywacji uprawnień do płatności przez 
danego rolnika.
4. Państwa członkowskie określają kwotę, 
o której mowa w ust. 1, w granicach 
przewidzianych przepisami finansowymi w 
art. 51 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
5. Rolnicy otrzymujący płatność z tytułu 
pomocy dla drobnych gospodarstw 
rolnych i drobnych producentów rolnych 
mogą uczestniczyć w podprogramie 
tematycznym, o którym mowa w art. 8 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie 
rozwoju obszarów wiejskich.

Or. fr


