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Poprawka 53 otrzymuje brzmienie:

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Aby zapewnić odpowiednie 
ustalenie celów końcowych przez państwa 
członkowskie oraz odpowiednią formę 
interwencji, umożliwiającą maksymalne 
zwiększenie ich wkładu w realizację celów 
WPR, konieczne jest oparcie strategii 
planów strategicznych WPR na 

(57) Ważne jest również, aby plany 
strategiczne WPR mogły odpowiednio 
odzwierciedlać zmiany warunków 
panujących w państwach członkowskich, 
struktury (zarówno wewnętrzne, jak i 
zewnętrzne) i sytuację na rynku, a zatem 
aby można je było z czasem dostosować w 
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wcześniejszej analizie warunków 
lokalnych i ocenie potrzeb w odniesieniu 
do celów WPR. 

celu odzwierciedlenia tych zmian.

Poprawka 302 otrzymuje brzmienie:

Poprawka 302

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organizacje producentów 
działające w sektorze owoców i warzyw 
lub ich zrzeszenia mogą tworzyć fundusze 
operacyjne. Fundusz operacyjny jest 
finansowany:

1. Organizacje producentów 
działające w sektorze owoców i warzyw 
lub ich zrzeszenia mogą tworzyć fundusze 
operacyjne przeznaczone do finansowania 
programów operacyjnych zatwierdzonych 
przez państwa członkowskie. Fundusz 
operacyjny jest finansowany z wkładu 
samej organizacji producentów lub 
zrzeszenia organizacji producentów, i/lub 
ich partnerów oraz ze wsparcia 
finansowego określonego w art. 46.

Poprawka 547 otrzymuje brzmienie:

Poprawka 547

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Spośród kwot określonych w ust. 
4a niniejszego artykułu co najmniej 5 % 
kwot określonych w załączniku VII 
rezerwuje się na wsparcie płatności 
redystrybucyjnej, o której mowa w art. 26.

Poprawka 706 otrzymuje brzmienie:
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Poprawka 706

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4, 7, 
12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 
81, 104 i 141, powierza się Komisji na 
okres siedmiu lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem tego 
siedmioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa 
w art. 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 
50,78, 81, 83, 94, 110, 120 i 141, powierza 
się Komisji na czas nieokreślony od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 

Ostatni rząd tabeli w poprawce 716 otrzymuje brzmienie:

Tekst proponowany przez Komisję
* Większość wskaźników oddziaływania jest już 
gromadzonych za pomocą innych kanałów 
(statystyki europejskie, JRC, EEA itp.) 
i wykorzystywanych w ramach innych 
przepisów UE lub celów zrównoważonego 
rozwoju. Dane nie zawsze gromadzone są co 
roku i mogą być o 2–3 lata opóźnione. ** 
dyrektywa w sprawie zrównoważonego 
stosowania pestycydów

* Rezultaty przybliżone. Dane 
zgłaszane przez państwa członkowskie 
co roku, na potrzeby monitorowania 
postępów w realizacji celów 
końcowych ustanowionych w planach 
WPR.

* Dane zgłaszane co roku na ich 
deklarowane wydatki.

**Wsparcie dla grup operacyjnych 
w ramach europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego 
podlega przepisom dotyczącym 
współpracy.

Poprawka
* Większość wskaźników oddziaływania 
gromadzi się już za pomocą innych kanałów 
(statystyki europejskie, JRC, EEA itp.) 
i wykorzystuje się w ramach innych przepisów 
UE lub celów zrównoważonego rozwoju. Dane 
nie zawsze gromadzone są co roku i mogą być 
o 2–3 lata opóźnione.  *ª Wskaźnik dotyczący 
owadów zapylających zostanie wdrożony po 
tym, jak Komisja Europejska opracuje 
metodologię ** Dyrektywa w sprawie 
zrównoważonego stosowania pestycydów.

* Rezultaty przybliżone. Dane 
zgłaszane przez państwa członkowskie 
co roku, na potrzeby monitorowania 
postępów w realizacji celów 
końcowych ustanowionych w planach 
WPR. 

*  Dane zgłaszane co roku na ich 
deklarowane wydatki.

**Wsparcie dla grup operacyjnych 
w ramach europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego 
podlega przepisom dotyczącym 
współpracy.
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(Dotyczy wszystkich wersji językowych. Zmiana w poprawce 302 nie dotyczy wersji IT. 
Zmiana w poprawce 715 nie dotyczy wersji CS, DE, EL, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, 
PL, PT, RO, SK i SV.)


