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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) 
nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich 
rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) 
nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 
2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2019)0581),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 i art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0162/2019),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ...1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia …2,

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 26 lutego 2020 r.3,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Rozwoju Regionalnego,

– uwzględniając pismo przesłane przez Komisję Budżetową,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A9-0101/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

1 Dz.U. C … /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C … /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
3 Dz.U. C 109 z 1.4.2020, s. 1.
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i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Komisja zaproponowała 
powiązanie WPR z realizacją celów 
(„model realizacji”). W nowych ramach 
prawnych Unia ma wyznaczać podstawowe 
parametry polityki, takie jak cele WPR 
i podstawowe wymogi, natomiast 
odpowiedzialność za sposób realizacji 
celów i celów końcowych ma spoczywać 
w większym stopniu na państwach 
członkowskich. W związku z tym państwa 
członkowskie mają opracować plany 
strategiczne WPR, które mają być 
zatwierdzane przez Komisję i wdrażane 
przez państwa członkowskie.

(2) Komisja zaproponowała 
powiązanie WPR z realizacją celów 
(„model realizacji”). W nowych ramach 
prawnych Unia ma wyznaczać parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi. Solidne ramy unijne mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby 
WPR pozostała wspólną polityką, oraz dla 
zagwarantowania równych warunków 
działania. Odpowiedzialność za sposób 
realizacji celów i celów końcowych ma 
także spoczywać w większym stopniu na 
państwach członkowskich. W związku z 
tym państwa członkowskie mają 
opracować plany strategiczne WPR, na 
podstawie analizy ex ante i oceny potrzeb, 
które mają być zatwierdzane przez 
Komisję i wdrażane przez państwa 
członkowskie.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Z myślą o następnej reformie WPR 
oraz mając na uwadze nowe ambitne cele 
nakreślone w komunikacie Komisji z 11 
grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu, państwa członkowskie 
powinny nadal wspierać obowiązujące 
środki rolno-środowiskowe i związane z 
klimatem oraz wszystkie inne narzędzia, 
które mogą pomóc rolnikom w wysiłkach 
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podejmowanych przez nich w dążeniu do 
transformacji ekologicznej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) W swojej rezolucji z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia1a Parlament 
Europejski opowiedział się za 
utrzymaniem finansowania WPR w UE-
27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym – przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej – tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli WRF nie zostaną 
przyjęte na czas, w oparciu o pułapy i 
przepisy obowiązujące w 2020 r., których 
obowiązywanie zostanie przedłużone 
zgodnie z art. 312 ust. 4 TFUE.
__________________
1a P8_TA(2018)0449.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Procedura ustawodawcza nie 
została zakończona na czas, aby umożliwić 
państwom członkowskim i Komisji 
przygotowanie wszystkich elementów 
niezbędnych do zastosowania nowych ram 

(3) Procedura ustawodawcza nie 
została zakończona na czas, aby umożliwić 
państwom członkowskim i Komisji 
przygotowanie wszystkich elementów 
niezbędnych do zastosowania nowych ram 
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prawnych i planów strategicznych WPR na 
dzień 1 stycznia 2021 r., zgodnie 
z pierwotnym wnioskiem Komisji.

prawnych i planów strategicznych WPR na 
dzień 1 stycznia 2021 r., zgodnie 
z pierwotnym wnioskiem Komisji. To 
opóźnienie stwarza niepewność i ryzyko 
dla rolników i dla całego sektora rolnego. 
Aby zmniejszyć tę niepewność, w 
niniejszym rozporządzeniu należy 
przewidzieć dalsze stosowanie 
obowiązujących przepisów i nieprzerwane 
płatności na rzecz rolników i innych 
beneficjentów, a tym samym zapewnić 
przewidywalność i stabilność w okresie 
przejściowym do daty rozpoczęcia 
stosowania nowych ram prawnych 
(„okres przejściowy”).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ciągłość i przewidywalność 
wsparcia dla rolników w ramach WPR ma 
zasadnicze znaczenie dla stabilności 
sektora rolnego oraz dla utrzymania 
żywotności obszarów i regionów wiejskich, 
a także przyczynia się do zrównoważenia 
środowiskowego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W związku z tym, aby zapewnić 
w 2021 r. możliwość wsparcia rolników 
i innych beneficjentów z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) 
i Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Unia powinna nadal udzielać 
takiego wsparcia przez okres kolejnego 

(4) W związku z tym, aby zapewnić 
możliwość wsparcia rolników i innych 
beneficjentów z Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji (EFRG) 
i Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) w 2021 r., a w stosownych 
przypadkach w 2022 r., Unia powinna 
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jednego roku zgodnie z obowiązującymi 
ramami prawnymi obejmującymi okres 
od 2014 do 2020 r. Obowiązujące ramy 
prawne są określone w szczególności 
w rozporządzeniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20137, 
(UE) nr 1305/20138, (UE) nr 1306/20139, 
(UE) nr 1307/201310, (UE) nr 1308/201311, 
(UE) nr 228/201312 i (UE) nr 229/201313. 
Ponadto, aby ułatwić przejście 
z istniejących systemów wsparcia na nowe 
ramy prawne obejmujące okres od dnia 1 
stycznia 2022 r., należy określić przepisy 
regulujące, w jaki sposób niektóre rodzaje 
wsparcia przyznawane w perspektywie 
wieloletniej zostaną włączone do nowych 
ram prawnych.

nadal udzielać takiego wsparcia przez 
okres kolejnego jednego roku lub, w 
stosownych przypadkach, kolejnych 
dwóch lat zgodnie z obowiązującymi 
ramami prawnymi obejmującymi okres 
od 2014 do 2020 r. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić nieprzerwane 
udzielanie tego wsparcia rolnikom i 
innym beneficjentom we wspomnianym 
okresie przejściowym. Obowiązujące ramy 
prawne są określone w szczególności 
w rozporządzeniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20137, 
(UE) nr 1305/20138, (UE) nr 1306/20139, 
(UE) nr 1307/201310, (UE) nr 1308/201311, 
(UE) nr 228/201312 i (UE) nr 229/201313. 
Ponadto, aby ułatwić przejście 
z istniejących systemów wsparcia na nowe 
ramy prawne, które zgodnie z planem 
mają objąć okres od dnia 1 stycznia 
2022 r., należy określić przepisy 
regulujące, w jaki sposób niektóre rodzaje 
wsparcia przyznawane w perspektywie 
wieloletniej zostaną włączone do nowych 
ram prawnych.

__________________ __________________
7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 



PE646.753v02-00 10/156 RR\1204899PL.docx

PL

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 487).

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 487).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) 
nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) 
nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 
347 z 20.12.2013, s. 549).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) 
nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) 
nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 
347 z 20.12.2013, s. 549).

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie 
Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 608).

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie 
Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 608).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 
z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa 
na rzecz regionów najbardziej oddalonych 
w Unii Europejskiej i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 
(Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 
z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa 
na rzecz regionów najbardziej oddalonych 
w Unii Europejskiej i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 
(Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 
z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki dotyczące rolnictwa dla 
mniejszych wysp Morza Egejskiego 

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 
z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki dotyczące rolnictwa dla 
mniejszych wysp Morza Egejskiego 



RR\1204899PL.docx 11/156 PE646.753v02-00

PL

i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 
41).

i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 
41).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewnić państwom członkowskim 
wystarczająco dużo czasu na 
przygotowanie własnych planów 
strategicznych WPR oraz struktur 
administracyjnych niezbędnych do 
skutecznego wdrożenia nowych ram 
prawnych. Nie powinno to zniechęcać 
państw członkowskich do terminowego 
przedstawiania krajowych planów 
strategicznych. Wszystkie plany 
strategiczne WPR powinny być gotowe do 
wprowadzenia w życie wraz z 
zakończeniem okresu przejściowego. 
Zapewniłoby to bardzo potrzebną 
stabilność i pewność w sektorze rolnictwa.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W celu skutecznej modernizacji i 
uproszczenia WPR państwa członkowskie 
i Komisja powinny przeprowadzić szeroko 
zakrojone konsultacje z rolnikami i 
wszystkimi właściwymi zainteresowanymi 
stronami podczas przygotowywania 
planów strategicznych WPR państw 
członkowskich, aby przyczynić się do 
realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i 
strategii „od pola do stołu”. Należy 
niezwłocznie podjąć prace 
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przygotowawcze w celu opracowania 
planów strategicznych WPR państw 
członkowskich, aby zapewnić 
beneficjentom płynne przejście do nowego 
okresu programowania.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013, powinny mieć możliwość 
przedłużenia swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do 31 grudnia 2021 r. 
i finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. 
W przedłużonych programach powinien 
być utrzymany na co najmniej taki sam 
poziom ambicji w zakresie środowiska 
i klimatu.

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w całym okresie 
przejściowym, państwa członkowskie, 
które mogą nie mieć środków finansowych 
i nie być w stanie podejmować nowych 
zobowiązań prawnych w odniesieniu do 
wszystkich lub wybranych środków i 
wynikających z nich wydatków zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, 
powinny mieć możliwość przedłużenia 
swoich programów rozwoju obszarów 
wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW w całym okresie przejściowym 
i finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na odpowiednie 
lata. W przedłużonych programach należ 
utrzymać co najmniej taki sam ogólny 
poziom ambicji w zakresie środowiska i 
klimatu, co będzie wymagać utrzymania 
co najmniej takiego samego poziomu 
wydatków EFRROW na działania, o 
których mowa w art. 59 ust. 6 
wspomnianego rozporządzenia.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jako że niektóre państwa 
członkowskie nadal mogą dysponować 
środkami finansowymi udostępnionymi 
przez Unię w poprzednich latach, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość nieprzedłużania swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
lub nieprzedłużania niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Te państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeniesienia przydziału środków 
z budżetu EFRROW na 2021 r. lub części 
przydziału środków z budżetu EFRROW 
odpowiadającej regionalnym programom 
rozwoju obszarów wiejskich, które nie 
zostały przedłużone, na poczet przydziałów 
finansowych na lata 2022–2025, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027]14.

(6) Jako że niektóre państwa 
członkowskie nadal mogą dysponować 
środkami finansowymi udostępnionymi 
przez Unię w poprzednich latach, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość nieprzedłużania swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
lub nieprzedłużania niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich bądź uzupełnienia 
pozostałych środków finansowych częścią 
środków przydzielonych na lata okresu 
przejściowego zgodnie z potrzebą. Te 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość przeniesienia przydziału 
środków z budżetu EFRROW na 2021 r. 
lub, w stosownych przypadkach, na 
2022 r., lub części przydziału środków 
z budżetu EFRROW, których nie 
wykorzystano na przedłużenie ich 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
na poczet przydziałów finansowych na 
pozostałą część okresu programowania, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 
.../... [rozporządzenie określające 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
2027]14.

__________________ __________________
14 Rozporządzenie WRF Dz.U. L , , s. . 14 Rozporządzenie WRF Dz.U. L , , s. .

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby umożliwić Komisji niezbędne 
planowanie finansowe i odpowiednie 
dostosowania rocznego podziału wsparcia 
Unii określonego w załączniku do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
państwa członkowskie powinny 
poinformować Komisję niezwłocznie po 

(7) Aby umożliwić Komisji niezbędne 
planowanie finansowe i odpowiednie 
dostosowania rocznego podziału wsparcia 
Unii określonego w załączniku do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
państwa członkowskie powinny 
poinformować Komisję niezwłocznie po 
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wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia o tym, czy decydują się na 
przedłużenie swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich oraz, w przypadku 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich, które z tych 
programów decydują się przedłużyć, 
i w związku z tym jaka odpowiednia kwota 
z przydziału budżetowego na 2021 r. ma 
nie być przeniesiona na kolejne lata.

wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia o tym, czy decydują się na 
przedłużenie swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich oraz, w przypadku 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich, które z tych 
programów decydują się przedłużyć, i czy 
zamierzają finansować je częściowo z 
pozostałych środków finansowych z 
poprzedniego przydziału budżetowego 
oraz, w związku z tym, jaka odpowiednia 
kwota z przydziału budżetowego na lata 
okresu przejściowego ma nie być 
przeniesiona na kolejne lata.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 
ustanawia wspólne zasady mające 
zastosowanie do EFRROW i niektórych 
innych funduszy, które funkcjonują 
w oparciu o wspólne ramy. 
Rozporządzenie to powinno nadal mieć 
zastosowanie do programów wspieranych z 
EFRROW w okresie programowania 
2014–2020, a także do tych programów 
wspieranych z EFRROW, w odniesieniu 
do których państwa członkowskie 
podejmują decyzję o przedłużeniu tego 
okresu do dnia 31 grudnia 2021 r. 
W przypadku tych państw członkowskich 
umowa o partnerstwie sporządzona na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1303/2013 powinna być nadal 
stosowana jako dokument strategiczny 
sporządzony przez państwa członkowskie 
i Komisję w odniesieniu do wdrażania 
wsparcia przyznanego z EFRROW na rok 
programowania 2021.

(8) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 
ustanawia wspólne zasady mające 
zastosowanie do EFRROW i niektórych 
innych funduszy, które funkcjonują 
w oparciu o wspólne ramy. 
Rozporządzenie to powinno nadal mieć 
zastosowanie do programów wspieranych z 
EFRROW w okresie programowania 
2014–2020, a także do tych programów 
wspieranych z EFRROW, w odniesieniu 
do których państwa członkowskie 
podejmują decyzję o przedłużeniu tego 
okresu do dnia 31 grudnia 2021 r. lub, w 
stosownych przypadkach, do dnia 31 
grudnia 2022 r. W przypadku tych państw 
członkowskich umowa o partnerstwie 
sporządzona na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 
powinna być nadal stosowana jako 
dokument strategiczny sporządzony przez 
państwa członkowskie i Komisję 
w odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 
programowania 2021 lub, w stosownych 
przypadkach, na rok programowania 
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2022.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/201315 
oraz rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/201416 stanowią, że wydatki 
na niektóre długoterminowe zobowiązania 
poniesione zgodnie z niektórymi 
rozporządzeniami dotyczącymi udzielania 
wsparcia na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich przed rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013 powinny nadal być 
wypłacane z EFRROW w okresie 
programowania 2014–2020 na określonych 
warunkach. Wydatki te powinny również 
nadal kwalifikować się w okresie realizacji 
odpowiadającego im zobowiązania 
prawnego na tych samych warunkach 
w roku programowania 2021. Ze względu 
na jasność i pewność prawa należy również 
wyjaśnić, że zobowiązania prawne podjęte 
w ramach działań, które odpowiadają 
działaniom określonym w rozporządzeniu 
(UE) nr 1305/2013, do których ma 
zastosowanie zintegrowany system 
zarządzania i kontroli, powinny być objęte 
tym zintegrowanym systemem zarządzania 
i kontroli oraz, że płatności odpowiadające 
tym zobowiązaniom prawnym muszą być 
dokonywane w okresie od dnia 1 grudnia 
do dnia 30 czerwca następnego roku 
kalendarzowego.

(10) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/201315 
oraz rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/201416 stanowią, że wydatki 
na niektóre długoterminowe zobowiązania 
poniesione zgodnie z niektórymi 
rozporządzeniami dotyczącymi udzielania 
wsparcia na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich przed rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013 powinny nadal być 
wypłacane z EFRROW w okresie 
programowania 2014–2020 na określonych 
warunkach. Wydatki te powinny również 
nadal kwalifikować się w okresie realizacji 
odpowiadającego im zobowiązania 
prawnego na tych samych warunkach 
w roku programowania 2021 lub, w 
stosownych przypadkach, w roku 
programowania 2022. Ze względu na 
jasność i pewność prawa należy również 
wyjaśnić, że zobowiązania prawne podjęte 
w ramach działań, które odpowiadają 
działaniom określonym w rozporządzeniu 
(UE) nr 1305/2013, do których ma 
zastosowanie zintegrowany system 
zarządzania i kontroli, powinny być objęte 
tym zintegrowanym systemem zarządzania 
i kontroli oraz, że płatności odpowiadające 
tym zobowiązaniom prawnym muszą być 
dokonywane w okresie od dnia 1 grudnia 
do dnia 30 czerwca następnego roku 
kalendarzowego.

__________________ __________________
15 Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre 
przepisy przejściowe w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 

15 Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre 
przepisy przejściowe w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w zakresie środków i ich rozdziału 
w odniesieniu do roku 2014, a także 
i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) 
nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w zakresie ich stosowania w roku 
2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w zakresie środków i ich rozdziału 
w odniesieniu do roku 2014, a także 
i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) 
nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w zakresie ich stosowania w roku 
2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865).

16 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i wprowadzające przepisy 
przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 
1).

16 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i wprowadzające przepisy 
przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 
1).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W związku z tym, że plany 
strategiczne WPR, które mają zostać 
opracowane przez państwa członkowskie 
zgodnie z nowymi ramami prawnymi, mają 
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r., 
należy określić przepisy przejściowe 
regulujące przejście z istniejących 
systemów wsparcia na nowe ramy prawne, 
w szczególności na stosowanie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) .../...18 [rozporządzenie 
w sprawie planu strategicznego WPR].

(14) W związku z tym, że plany 
strategiczne WPR, które mają zostać 
opracowane przez państwa członkowskie 
zgodnie z nowymi ramami prawnymi, mają 
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. 
lub, w stosownych przypadkach, od dnia 1 
stycznia 2023 r., należy określić przepisy 
przejściowe regulujące przejście 
z istniejących systemów wsparcia na nowe 
ramy prawne, w szczególności na 
stosowanie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) .../...18 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR]. Zgodnie z zasadami 
określonymi w europejskim kodeksie 
postępowania w zakresie partnerstwa 
ustanowionym rozporządzeniem 
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delegowanym Komisji (UE) nr 
240/201418a państwa członkowskie 
powinny zapewnić udział władz 
regionalnych i lokalnych oraz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
beneficjentów, na wszystkich etapach 
przygotowania, wdrażania, 
monitorowania i oceny środków i 
programów przejściowych.

__________________ __________________
18 Rozporządzenie (UE) …/… Parlamentu 
Europejskiego i Rady [w sprawie planu 
strategicznego WPR] (Dz.U. L … z …, s. 
…).

18 Rozporządzenie (UE) …/… Parlamentu 
Europejskiego i Rady [w sprawie planu 
strategicznego WPR] (Dz.U. L … z …, s. 
…).
18a Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 
74 z 14.3.2014, s. 1).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Celem zasad przejściowych 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu jest umożliwienie 
przedłużenia okresu obowiązywania 
obecnie stosowanych środków na czas 
trwania okresu przejściowego. By jak 
najlepiej przygotować się do wdrożenia 
przyszłych odnowionych ram prawnych 
dla WPR, w ramach prac i konsultacji na 
temat wstępnego opracowania przyszłych 
krajowych planów strategicznych w 
okresie przejściowym państwa 
członkowskie powinny zachęcać do 
analizy nowych narzędzi, jakie 
przewidziano, a w szczególności 
możliwości opracowywania programów 
operacyjnych przez nowe sektory.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 
określa zasady wspólnej organizacji 
rynków rolnych i obejmuje niektóre 
programy pomocy w art. 29–60. Te 
programy pomocy powinny zostać 
włączone do przyszłych planów 
strategicznych WPR państw 
członkowskich jako interwencje 
sektorowe, o których mowa w art. 39 
lit. a)–e) rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR]. W celu zapewnienia 
spójności, ciągłości i płynnego przejścia 
między tymi programami pomocy 
z rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
a sektorowymi rodzajami interwencji 
z rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR], należy określić 
przepisy dotyczące czasu trwania każdego 
z tych programów pomocy w odniesieniu 
do daty, z którą plany strategiczne WPR 
poszczególnych państw członkowskich 
będą mieć skutki prawne.

(16) Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 
określa zasady wspólnej organizacji 
rynków rolnych i obejmuje niektóre 
programy pomocy w art. 29–60. Te 
programy pomocy powinny zostać 
włączone do przyszłych planów 
strategicznych WPR państw 
członkowskich jako interwencje 
sektorowe, o których mowa w art. 39 
lit. a)–e) rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR]. W celu zapewnienia 
spójności, ciągłości i płynnego przejścia 
między tymi programami pomocy z 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 a 
sektorowymi rodzajami interwencji z 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie planu strategicznego WPR], 
należy określić przepisy dotyczące czasu 
trwania każdego z tych programów 
pomocy.

Uzasadnienie

Należy umożliwić utrzymanie okresu obowiązywania programów sektorowych do 
przewidzianej początkowo daty zakończenia w celu zagwarantowania producentom pewności 
prawa.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy 
w sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31 
grudnia 2021 r. bieżące programy prac 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. 
W przypadku programów pomocy 
w sektorze owoców i warzyw należy 
określić przepisy dotyczące zmiany lub 
zastąpienia programów operacyjnych.

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy 
w sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, należy przedłużyć do końca 
okresu przejściowego bieżące programy 
prac sporządzone na okres od dnia 1 
kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. 
W przypadku programów pomocy 
w sektorze owoców i warzyw należy 
określić przepisy dotyczące zmiany lub 
zastąpienia programów operacyjnych. 
Uznane organizacje producentów w 
sektorze owoców i warzyw powinny 
również mieć możliwość utrzymania 
programu operacyjnego do czasu jego 
zakończenia.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zapewnienia ciągłości 
w odniesieniu do programów pomocy 
w sektorze wina i w sektorze 
pszczelarskim należy określić przepisy 
umożliwiające dalsze wdrażanie tych 
programów pomocy do końca ich 
odpowiednich okresów programowania. 
W tym okresie przepisy rozporządzenia 
(UE) nr 1306/2013 powinny zatem nadal 
mieć zastosowanie do wydatków 
poniesionych i płatności dokonanych na 
rzecz operacji realizowanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 po dniu 
31 grudnia 2021 r. i do czasu zakończenia 
tych programów pomocy.

(18) W celu zapewnienia ciągłości w 
odniesieniu do programów pomocy w 
sektorze owoców i warzyw, w sektorze 
wina i w sektorze pszczelarskim należy 
określić przepisy umożliwiające dalsze 
wdrażanie tych programów pomocy do 
końca ich odpowiednich okresów 
programowania. W tym okresie przepisy 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 
powinny zatem nadal mieć zastosowanie 
do wydatków poniesionych i płatności 
dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 po dniu 
31 grudnia 2021 r. i do czasu zakończenia 
tych programów pomocy oraz programów 
operacyjnych.

Poprawka 19
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby ograniczyć znaczną liczbę 
zobowiązań przenoszonych z obecnego 
okresu programowania w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich do planów 
strategicznych WPR, czas trwania nowych 
wieloletnich zobowiązań w zakresie 
działań rolno-środowiskowo-
klimatycznych, rolnictwa ekologicznego 
i działań leśno-środowiskowych należy 
ograniczyć do maksymalnie 3 lat. 
Przedłużenie bieżących zobowiązań 
powinno być ograniczone do jednego roku.

(19) Aby ograniczyć znaczną liczbę 
zobowiązań przenoszonych z obecnego 
okresu programowania w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich do planów 
strategicznych WPR, czas trwania nowych 
wieloletnich zobowiązań w zakresie 
działań rolno-środowiskowo-
klimatycznych, rolnictwa ekologicznego 
i dobrostanu zwierząt należy zasadniczo 
ograniczyć do maksymalnie pięciu lat. Po 
wejściu w życie rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] przepisy dotyczące 
wspomnianych zobowiązań należy 
dostosować do tego rozporządzenia. 
Przedłużenie bieżących zobowiązań 
powinno być ograniczone do jednego roku.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) EFRROW powinien móc wspierać 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność realizowany zgodnie 
z nowymi zasadami określonymi 
w rozporządzeniu (UE) XXXX/XXXX 
[nowe rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów]. Jednakże, aby 
uniknąć niewykorzystanych funduszy na 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność w roku programowania 2021, 
państwa członkowskie, które zdecydują 
o przedłużeniu swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 
2021 r. i które również korzystają 
z możliwości przeniesienia kwot 
z płatności bezpośrednich na rozwój 
obszarów wiejskich, powinny mieć 
możliwość zastosowania minimalnego 

(20) EFRROW powinien móc wspierać 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność realizowany zgodnie 
z nowymi zasadami określonymi 
w rozporządzeniu (UE) XXXX/XXXX 
[nowe rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów]. Jednakże, aby 
uniknąć niewykorzystanych funduszy na 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność w roku programowania 2021 
lub, w stosownych przypadkach, w roku 
programowania 2022, państwa 
członkowskie, które zdecydują 
o przedłużeniu swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich i które również 
korzystają z możliwości przeniesienia kwot 
z płatności bezpośrednich na rozwój 
obszarów wiejskich, powinny mieć 
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przydziału w wysokości 5 % na rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność 
wyłącznie do wkładu EFRROW w rozwój 
obszarów wiejskich przedłużonego do dnia 
31 grudnia 2021 r., który to przydział 
oblicza się przed przeniesieniem kwot 
z płatności bezpośrednich.

możliwość zastosowania minimalnego 
przydziału w wysokości 5 % na rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność 
wyłącznie do wkładu EFRROW w rozwój 
obszarów wiejskich przedłużonego do dnia 
31 grudnia 2021 r. lub, w stosownych 
przypadkach, do dnia 31 grudnia 2022 r., 
który to przydział oblicza się przed 
przeniesieniem kwot z płatności 
bezpośrednich.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia ciągłości 
w okresie przejściowym należy utrzymać 
w 2021 r. rezerwę na wypadek kryzysów 
w sektorze rolnym oraz określić 
odpowiednią kwotę rezerwy na rok 2021.

(21) W celu zapewnienia ciągłości 
w okresie przejściowym należy utrzymać 
w 2021 r. i, w stosownych przypadkach, w 
2022 r. rezerwę na wypadek kryzysów 
w sektorze rolnym oraz określić 
odpowiednią kwotę rezerwy na rok 2021 i, 
w stosownych przypadkach, na rok 2022.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Jeżeli chodzi o zasady 
prefinansowania z EFRROW, należy 
wyjaśnić, że podjęcie przez państwa 
członkowskie decyzji o przedłużeniu 
okresu 2014–2020 do dnia 31 grudnia 
2021 r. nie powinno prowadzić do 
dodatkowego prefinansowania 
przedmiotowych programów.

(22) Jeżeli chodzi o zasady 
prefinansowania z EFRROW, należy 
wyjaśnić, że podjęcie przez państwa 
członkowskie decyzji o przedłużeniu 
okresu 2014–2020 do dnia 31 grudnia 
2021 r. lub, w stosownych przypadkach, 
do dnia 31 grudnia 2022 r. nie powinno 
prowadzić do dodatkowego 
prefinansowania przedmiotowych 
programów.

Poprawka 23
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Art. 11 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 przewiduje obecnie 
obowiązek powiadomienia przez państwa 
członkowskie o ich decyzjach oraz 
o szacunkowej kwocie zmniejszeń części 
kwoty płatności bezpośrednich, które mają 
zostać przyznane rolnikowi na dany rok 
kalendarzowy, o wartości przekraczającej 
150 000 EUR tylko za lata 2015–2020. 
W celu zapewnienia ciągłości istniejącego 
systemu państwa członkowskie powinny 
również powiadomić o swoich decyzjach 
oraz o szacunkowej kwocie takich 
zmniejszeń za rok kalendarzowy 2021.

(23) Art. 11 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 przewiduje obecnie 
obowiązek powiadomienia przez państwa 
członkowskie o ich decyzjach oraz 
o szacunkowej kwocie zmniejszeń części 
kwoty płatności bezpośrednich, które mają 
zostać przyznane rolnikowi na dany rok 
kalendarzowy, o wartości przekraczającej 
150 000 EUR tylko za lata 2015–2020. 
W celu zapewnienia ciągłości istniejącego 
systemu państwa członkowskie powinny 
również powiadomić o swoich decyzjach 
oraz o szacunkowej kwocie takich 
zmniejszeń za rok kalendarzowy 2021 lub, 
w stosownych przypadkach, za rok 
kalendarzowy 2022.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Art. 14 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 zezwala państwom 
członkowskim na przenoszenie środków 
finansowych między płatnościami 
bezpośrednimi a rozwojem obszarów 
wiejskich w odniesieniu do lat 
kalendarzowych 2014–2020. Aby 
umożliwić państwom członkowskim dalszą 
realizację ich własnej strategii, należy 
również dopuścić elastyczność między 
filarami w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 (czyli roku 
budżetowego 2022).

(24) Art. 14 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 zezwala państwom 
członkowskim na przenoszenie środków 
finansowych między płatnościami 
bezpośrednimi a rozwojem obszarów 
wiejskich w odniesieniu do lat 
kalendarzowych 2014–2020. Aby 
umożliwić państwom członkowskim dalszą 
realizację ich własnej strategii, należy 
również dopuścić elastyczność między 
filarami w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 (czyli roku 
budżetowego 2022) oraz, w stosownych 
przypadkach, do roku kalendarzowego 
2022 (czyli roku budżetowego 2023).
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby umożliwić Komisji ustalenie 
pułapów budżetowych zgodnie z art. 22 
ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 42 ust. 2. art. 47 
ust. 3, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 4 i art. 53 
ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, 
państwa członkowskie powinny do dnia 1 
sierpnia 2020 r. zgłosić swoje decyzje 
dotyczące przydziałów środków 
finansowych w podziale na systemy na rok 
kalendarzowy 2021.

(25) Aby umożliwić Komisji ustalenie 
pułapów budżetowych zgodnie z art. 22 
ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 42 ust. 2. art. 47 
ust. 3, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 4 i art. 53 
ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, 
państwa członkowskie powinny do dnia 1 
sierpnia 2020 r. zgłosić swoje decyzje 
dotyczące przydziałów środków 
finansowych w podziale na systemy na rok 
kalendarzowy 2021, a w stosownych 
przypadkach, do dnia 1 sierpnia 2021 r. – 
decyzje dotyczące przydziału środków 
finansowych w podziale na systemy na rok 
kalendarzowy 2022.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Państwa członkowskie powinny 
mieć nadal możliwość korzystania z 
przejściowego wsparcia krajowego w 
okresie obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia. W celu ograniczenia 
różnic w konkurencyjności między 
rolnikami w państwach członkowskich, 
które wynikają z różnic w płatności na 
hektar, w okresie przejściowym państwa 
członkowskie powinny utrzymać 
przejściowe wsparcie krajowe.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Zgodnie z obowiązującymi ramami 
prawnymi państwa członkowskie zgłosiły 
w 2014 r. swoje decyzje do roku 
kalendarzowego 2020 dotyczące podziału 
między regiony rocznego pułapu 
krajowego dla systemu płatności 
podstawowej oraz ewentualne stopniowe 
zmiany roczne za okres objęty 
rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013. 
Państwa członkowskie powinny również 
zgłosić te decyzje w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021.

(27) Zgodnie z obowiązującymi ramami 
prawnymi państwa członkowskie zgłosiły 
w 2014 r. swoje decyzje do roku 
kalendarzowego 2020 dotyczące podziału 
między regiony rocznego pułapu 
krajowego dla systemu płatności 
podstawowej oraz ewentualne stopniowe 
zmiany roczne za okres objęty 
rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013. 
Państwa członkowskie powinny również 
zgłosić te decyzje w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 lub, w stosownych 
przypadkach, roku kalendarzowego 2022.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mechanizm ujednolicenia 
wewnętrznego to podstawowy proces 
bardziej sprawiedliwego podziału między 
rolników podstawowego wsparcia 
dochodu. Znaczne różnice indywidualne 
oparte na danych historycznych stają się 
coraz trudniejsze do uzasadnienia. 
W rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 
podstawowy model ujednolicenia 
wewnętrznego polega na stosowaniu przez 
państwa członkowskie jednolitej stawki 
zryczałtowanej dla wszystkich uprawnień 
do płatności na poziomie krajowym lub 
regionalnym począwszy od 2015 r. 
Jednakże w celu zapewnienia 
łagodniejszego przejścia do jednolitej 
wartości wprowadzono odstępstwo 
umożliwiające państwom członkowskim 
różnicowanie wartości uprawnień do 
płatności przez zastosowanie częściowego 
ujednolicenia, zwanego również „modelem 
tunelu”, w latach 2015–2019. Niektóre 
państwa członkowskie skorzystały z tego 
odstępstwa. Aby kontynuować proces 

(28) Mechanizm ujednolicenia 
wewnętrznego to podstawowy proces 
bardziej sprawiedliwego podziału między 
rolników podstawowego wsparcia 
dochodu. Znaczne różnice indywidualne 
oparte na danych historycznych stają się 
coraz trudniejsze do uzasadnienia. 
W rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 
podstawowy model ujednolicenia 
wewnętrznego polega na stosowaniu przez 
państwa członkowskie jednolitej stawki 
zryczałtowanej dla wszystkich uprawnień 
do płatności na poziomie krajowym lub 
regionalnym począwszy od 2015 r. 
Jednakże w celu zapewnienia 
łagodniejszego przejścia do jednolitej 
wartości wprowadzono odstępstwo 
umożliwiające państwom członkowskim 
różnicowanie wartości uprawnień do 
płatności przez zastosowanie częściowego 
ujednolicenia, zwanego również „modelem 
tunelu”, w latach 2015–2019. Niektóre 
państwa członkowskie skorzystały z tego 
odstępstwa. Aby kontynuować proces 
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zmierzający do bardziej sprawiedliwego 
podziału płatności bezpośrednich, państwa 
członkowskie mogą nadal stosować 
ujednolicenie do średniej krajowej lub 
regionalnej po 2019 r. zamiast stosowania 
jednolitej stawki zryczałtowanej lub 
zachowania wartości uprawnień na 
poziomie z 2019 r. Powinny one corocznie 
powiadamiać o swojej decyzji dotyczącej 
kolejnego roku.

zmierzający do bardziej sprawiedliwego 
podziału płatności bezpośrednich, państwa 
członkowskie powinny nadal stosować 
ujednolicenie do średniej krajowej lub 
regionalnej po 2019 r. zamiast stosowania 
jednolitej stawki zryczałtowanej. Powinny 
one corocznie powiadamiać o swojej 
decyzji dotyczącej kolejnego roku.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W art. 30 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 przewidziano roczne 
stopniowe zmiany wartości uprawnień do 
płatności przydzielonych z rezerwy, aby 
odzwierciedlić roczne zmiany krajowego 
pułapu określonego w załączniku II do 
tego rozporządzenia, wynikające z 
„wieloletniego” zarządzania rezerwą. 
Przepisy te należy dostosować w taki 
sposób, aby uwzględnić możliwość zmiany 
zarówno wartości wszystkich 
przydzielonych uprawnień, jak i rezerwy, 
w celu dostosowania się do zmiany kwoty 
z załącznika II między dwoma latami. 
Ponadto w niektórych państwach 
członkowskich, które do 2019 r. nie 
osiągnęły równej stawki, ujednolicenie 
wewnętrzne jest wdrażane corocznie. 
W odniesieniu do lat kalendarzowych 2020 
i 2021 w roku przydziału konieczne jest 
tylko ustalenie wartości uprawnień do 
płatności za bieżący rok. Wartość 
jednostkową uprawnień, które mają zostać 
przydzielone z rezerwy w danym roku, 
powinno się obliczać po ewentualnym 
dostosowaniu rezerwy zgodnie z art. 22 
ust. 5 tego rozporządzenia. W każdym 
kolejnym roku wartość uprawnień do 
płatności przydzielonych z rezerwy 
powinna zostać dostosowana zgodnie 

(29) W art. 30 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 przewidziano roczne 
stopniowe zmiany wartości uprawnień do 
płatności przydzielonych z rezerwy, aby 
odzwierciedlić roczne zmiany krajowego 
pułapu określonego w załączniku II do 
tego rozporządzenia, wynikające z 
„wieloletniego” zarządzania rezerwą. 
Przepisy te należy dostosować w taki 
sposób, aby uwzględnić możliwość zmiany 
zarówno wartości wszystkich 
przydzielonych uprawnień, jak i rezerwy, 
w celu dostosowania się do zmiany kwoty 
z załącznika II między dwoma latami. 
Ponadto w niektórych państwach 
członkowskich, które do 2019 r. nie 
osiągnęły równej stawki, ujednolicenie 
wewnętrzne jest wdrażane corocznie. 
W odniesieniu do lat kalendarzowych 2020 
i 2021 oraz, w stosownych przypadkach, 
do roku kalendarzowego 2022 w roku 
przydziału konieczne jest tylko ustalenie 
wartości uprawnień do płatności za bieżący 
rok. Wartość jednostkową uprawnień, 
które mają zostać przydzielone z rezerwy 
w danym roku, powinno się obliczać po 
ewentualnym dostosowaniu rezerwy 
zgodnie z art. 22 ust. 5 tego 
rozporządzenia. W każdym kolejnym roku 
wartość uprawnień do płatności 
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z art. 22 ust. 5. przydzielonych z rezerwy powinna zostać 
dostosowana zgodnie z art. 22 ust. 5.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Art. 36 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 przewiduje stosowanie 
systemu jednolitej płatności obszarowej 
(SAPS) do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Rozporządzenie (UE) w sprawie planu 
strategicznego .../... [rozporządzenie 
w sprawie planu strategicznego WPR] 
umożliwia państwom członkowskim 
wdrożenie podstawowego wsparcia 
dochodu na tych samych warunkach, tj. 
bez przydziału uprawnień do płatności na 
podstawie danych historycznych. Należy 
zatem zezwolić na przedłużenie SAPS 
w 2021 r.

(30) Art. 36 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 przewiduje stosowanie 
systemu jednolitej płatności obszarowej 
(SAPS) do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Rozporządzenie (UE) w sprawie planu 
strategicznego .../... [rozporządzenie 
w sprawie planu strategicznego WPR] 
umożliwia państwom członkowskim 
wdrożenie podstawowego wsparcia 
dochodu na tych samych warunkach, tj. 
bez przydziału uprawnień do płatności na 
podstawie danych historycznych. Należy 
zatem zezwolić na przedłużenie SAPS 
w 2021 r. i, w stosownych przypadkach, w 
2022 r.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Ponadto zmiany do rozporządzeń 
(UE) nr 228/2013 i (UE) nr 229/2013 
powinny mieć zastosowanie od dnia 1 
stycznia 2021 r. zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027],

(34) Przydziały środków finansowych 
przewidziane w rozporządzeniach (UE) 
nr 228/2013 i (UE) nr 229/2013 powinny 
mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 
2021 r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
.../... [rozporządzenie określające 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
2027].

Poprawka 32
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Ze względu na niewielkie rozmiary 
i charakter wyspiarski rynków lokalnych 
regionów najbardziej oddalonych, o 
których mowa w art. 349 TFUE, są one 
szczególnie narażone na wahania cen 
związane z napływem towarów 
przywożonych z pozostałych części Unii 
lub z państw trzecich. W związku z 
powyższym organizacje międzybranżowe 
uznane na podstawie art. 157 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w 
szczególności w sektorach hodowli, 
podejmują wspólne działania mające na 
celu utrzymanie konkurencyjności 
produkcji lokalnej na lokalnym rynku, w 
szczególności poprzez gromadzenie 
danych lub rozpowszechnianie informacji. 
W tym celu, niezależnie od art. 28, 29 i 
110 TFUE i z zastrzeżeniem art. 164 i 165 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, należy 
zezwolić, aby w kontekście rozszerzonych 
umów międzybranżowych dane państwo 
członkowskie mogło, po konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami, nałożyć na 
poszczególne podmioty gospodarcze lub 
grupy podmiotów gospodarczych, które 
nie są członkami organizacji 
międzybranżowej, lecz działają na rynku 
lokalnym, niezależnie od ich pochodzenia, 
obowiązek uiszczenia na rzecz tej 
organizacji całości lub części składki 
finansowej opłacanej przez jej członków, 
w tym w przypadku, gdy wpływy z tych 
składek służą finansowaniu działań 
mających na celu utrzymanie produkcji 
lokalnej lub gdy składki te są pobierane 
na innym etapie wprowadzania do obrotu.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34b) Ze względu na ich położenie 
geograficzne, w szczególności oddalenie, 
charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary, 
trudną topografię i klimat, regiony 
najbardziej oddalone, o których mowa w 
art. 349 TFUE, stoją w obliczu 
szczególnych problemów społeczno-
gospodarczych związanych z 
zaopatrzeniem w produkty spożywcze i 
rolne o zasadniczym znaczeniu dla 
konsumpcji lub produkcji rolnej. 
Przewidziane we wspomnianym artykule 
specjalne środki dotyczące sektora 
rolnego, mające na celu zaradzenie 
trudnościom wynikającym ze szczególnej 
sytuacji, ustanowiono w rozporządzeniu 
(UE) nr 228/2013. Ze względu na 
poszanowanie zasady ciągłości w 
niniejszym rozporządzeniu apeluje się o 
utrzymanie budżetu w okresie 
przejściowym. W przypadku Programu 
szczególnych opcji na rzecz regionów 
oddalonych i wyspiarskich (POSEI) oraz 
szczególnych środków dotyczących 
rolnictwa na rzecz mniejszych wysp Morza 
Egejskiego należy przywrócić środki 
finansowe na ich obecnym poziomie 
przewidzianym w rozporządzeniach (UE) 
nr 228/2013 i (UE) nr 229/2013. 

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34c) W przypadku gdyby wniosek 
dotyczący rozporządzenia Rady 
określającego wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2021–2027 (rozporządzenie w 
sprawie WRF) oraz związany z nim 
wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
[rozporządzenie w sprawie planu 
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strategicznego WPR] nie zostały przyjęte i 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej do dnia 30 października 
2020 r., okres przejściowy, który, jak 
zaproponowano pierwotnie w niniejszym 
rozporządzeniu, upływałby z dniem 31 
grudnia 2021 r., należy w ostateczności 
przedłużyć o rok, do dnia 31 grudnia 
2022 r. W takim przypadku odpowiednie 
przepisy przejściowe i warunki mające 
zastosowanie do pierwotnego okresu 
przejściowego powinny nadal 
obowiązywać w przedłużonym okresie 
przejściowym, a przydziały środków 
budżetowych i mające zastosowanie ramy 
czasowe należy odpowiednio dostosować. 
Powinno to stanowić wystarczającą 
zachętę i umożliwić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie skuteczne 
przyjęcie nowych ram prawnych 
dotyczących WPR, a jednocześnie 
zapewnić beneficjentom niezbędną 
stabilność.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1
Okres przejściowy

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
„okres przejściowy” oznacza okres 
rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2021 r. 
i kończący się dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
niniejszego artykułu i wyłącznie w 
przypadku, gdyby wniosek dotyczący 
rozporządzenia Rady określającego 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
2027 oraz wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
przepisy dotyczące wsparcia na podstawie 
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planów strategicznych sporządzanych 
przez państwa członkowskie w ramach 
wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 
uchylającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 
nie zostały przyjęte i opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
do dnia 30 października 2020 r., do celów 
niniejszego rozporządzenia okres 
przejściowy zostaje przedłużony do dnia 
31 grudnia 2022 r.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł I – rozdział I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dalsze stosowanie rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 w roku programowania 
2021 oraz przedłużenie niektórych 
okresów w rozporządzeniach (UE) 
nr 1303/2013 i (UE) nr 1310/2013

Dalsze stosowanie rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 w okresie przejściowym oraz 
przedłużenie niektórych okresów 
ustanowionych w rozporządzeniach (UE) 
nr 1303/2013 i (UE) nr 1310/2013

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które 
z powodu braku środków finansowych 
mogą nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych zgodnie 

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które 
z powodu braku środków finansowych 
mogą nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych zgodnie 
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z rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, 
mogą przedłużyć okres przewidziany 
w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 do dnia 31 grudnia 2021 r.

z rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, 
mogą przedłużyć okres przewidziany 
w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 o okres przejściowy, o 
którym mowa w art. -1 niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które zdecydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, mogą skompensować 
wszelkie ograniczenia całkowitych 
przydziałów w ramach EFRROW w 
okresie obowiązywania kolejnych 
wieloletnich ram finansowych (WRF) w 
drodze odpowiedniego zwiększenia 
współfinansowania krajowego.

Uzasadnienie

W odniesieniu do dalszego stosowania obowiązujących obecnie przepisów dotyczących WPR 
państwa członkowskie muszą być w stanie zwiększyć swoje współfinansowanie. Proponowane 
przez Komisję redukcje środków w WRF z przeznaczeniem na EFRROW nie mogą zostać 
przyjęte. Obecne programy rozwoju obszarów wiejskich należy kontynuować bez 
jakichkolwiek cięć środków przeznaczonych dla rolników i beneficjentów. Pozwoliłoby to 
państwom członkowskim utrzymać środki ochrony środowiska przynajmniej na obecnym 
poziomie, jak proponuje Komisja, i umożliwiłoby zarówno państwom członkowskim, jak i 
rolnikom dostosowanie lub rozszerzenie ich programów w celu sprostania wyzwaniom 
środowiskowym.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej 
w akapicie pierwszym, powiadamiają 

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej w 
akapicie pierwszym, powiadamiają 
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Komisję o swojej decyzji w ciągu 10 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz 
o odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Komisję o swojej decyzji w ciągu dwóch 
tygodni od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz 
o odpowiednim przydziale na 2021 r. i, 
jeżeli zastosowanie ma art.-1 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, na 2022 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie 
okresu na mocy akapitu pierwszego nie jest 
uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie 6 
tygodni od otrzymania powiadomienia, 
o którym mowa w akapicie drugim.

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie 
okresu na mocy akapitu pierwszego nie jest 
uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie czterech 
tygodni od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w akapicie drugim. 
Rozpatrując wniosek o przedłużenie, 
Komisja opiera się na jasnych i 
obiektywnych kryteriach zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, o 
których należy poinformować 
zainteresowane państwo członkowskie. 
Komisja przedstawia zainteresowanemu 
państwu członkowskiemu powody 
uzasadniające jej odmowę przedłużenia, 
jak również, w miarę możliwości, 
szczegółowe zalecenia dotyczące sposobu 
usprawnienia powiadomienia, tak by 
przedłużenie mogło zostać zastosowane. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może, w terminie czterech tygodni od 
otrzymania od Komisji takich zaleceń, 
przedłożyć zaktualizowane 
powiadomienie, w którym wyjaśnia, w jaki 
sposób wdroży zalecenia Komisji 
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dotyczące możliwości zastosowania 
przedłużenia.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie, o którym mowa 
w akapicie drugim, pozostaje bez 
uszczerbku dla konieczności złożenia 
wniosku o zatwierdzenie zmian 
w programie rozwoju obszarów wiejskich 
na rok 2021, o czym mowa w art. 11 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 
Zmiana taka ma mieć na celu utrzymanie 
co najmniej takiego samego ogólnego 
poziomu wydatków EFRROW na 
działania, o których mowa w art. 59 ust. 6 
tego rozporządzenia.

Powiadomienie, o którym mowa w 
akapicie drugim, pozostaje bez uszczerbku 
dla konieczności złożenia wniosku o 
zatwierdzenie zmian w programie rozwoju 
obszarów wiejskich na rok 2021 oraz, w 
przypadku gdy zastosowanie ma art. -1 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia, na rok 
2022, o czym mowa w art. 11 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 
Zmiany takiej nie uwzględnia się w 
rocznym limicie liczby zmian, które można 
wprowadzić w ciągu roku, przewidzianym 
w przepisach przyjętych na podstawie art. 
12 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 
Zmiana ta zapewnia utrzymanie co 
najmniej takiego samego odsetka 
wydatków EFRROW na działania, o 
których mowa w art. 59 ust. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie decydują się skorzystać 
z możliwości przewidzianej w ust. 1 
niniejszego artykułu, do przydziału 
niewykorzystanego na rok 2021, jak 
określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, stosuje 
się art. [8] rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 

W odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie decydują się skorzystać 
z możliwości przewidzianej w ust. 1 
niniejszego artykułu, do przydziału 
niewykorzystanego na rok 2021 i, jeżeli 
zastosowanie ma art.-1 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia, na rok 2022, jak 
określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, stosuje 
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ramy finansowe na lata 2021–2027]. się art. [8] rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027].

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie decyduje się 
skorzystać z możliwości przewidzianej 
w ust. 1 wyłącznie w odniesieniu do 
niektórych programów regionalnych, 
przydział, o którym mowa w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu, będzie 
równy kwocie określonej dla tego państwa 
członkowskiego na 2021 r. w załączniku I 
do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 
pomniejszonej o środki budżetowe 
zgłoszone zgodnie z ust. 2 akapit pierwszy 
w odniesieniu do programów regionalnych, 
które są przedłużane.

Jeżeli państwo członkowskie decyduje się 
skorzystać z możliwości przewidzianej 
w ust. 1 wyłącznie w odniesieniu do 
niektórych programów regionalnych, 
przydział, o którym mowa w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu, będzie 
równy kwocie określonej dla tego państwa 
członkowskiego na 2021 r. i, jeżeli 
zastosowanie ma art.-1 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia, na 2022 r., w załączniku I 
do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 
pomniejszonej o środki budżetowe 
zgłoszone zgodnie z ust. 2 akapit pierwszy 
w odniesieniu do programów regionalnych, 
które są przedłużane.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku programów, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
odniesienia do okresów czasu i terminów 
w art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2, 
art. 65 ust. 2 i 4 oraz art. 76 akapit 
pierwszy rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 przedłuża się o jeden rok.

2. W przypadku programów, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
odniesienia do okresów czasu i terminów 
w art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2, 
art. 65 ust. 2 i 4 oraz art. 76 akapit 
pierwszy rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 przedłuża się o czas trwania 
okresu przejściowego, o którym mowa w 
art. -1 niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do państw 
członkowskich, które podejmują decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
umowa o partnerstwie sporządzona na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1303/2013 jest nadal stosowana 
jako dokument strategiczny sporządzony 
przez państwa członkowskie i Komisję 
w odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 2021.

3. W odniesieniu do państw 
członkowskich, które podejmują decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
umowa o partnerstwie sporządzona na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1303/2013 jest nadal stosowana 
jako dokument strategiczny sporządzony 
przez państwa członkowskie i Komisję 
w odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW w okresie 
przejściowym.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikowalność niektórych rodzajów 
wydatków w 2021 r.

Kwalifikowalność niektórych rodzajów 
wydatków w okresie przejściowym.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 65 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, art. 2 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia ani 
art. 38 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1310/2013 
i w art. 16 rozporządzenia delegowanego 

Nie naruszając przepisów art. 65 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, art. 2 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia ani 
art. 38 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1310/2013 
i w art. 16 rozporządzenia delegowanego 
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(UE) nr 807/2014, kwalifikują się do 
wkładu EFRROW w ramach przydziału 
na 2021 r. przeznaczonego na programy 
wspierane z EFRROW, w przypadku 
których państwa członkowskie podejmują 
decyzję o przedłużeniu okresu 2014–2020 
zgodnie z art. 1 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, z zastrzeżeniem 
następujących warunków:

(UE) nr 807/2014, kwalifikują się do 
wkładu EFRROW w ramach przydziałów 
na okres przejściowy przeznaczonych na 
programy wspierane z EFRROW, 
w przypadku których państwa 
członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
z zastrzeżeniem następujących warunków:

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) takie wydatki zostały przewidziane 
w odpowiednim programie rozwoju 
obszarów wiejskich na 2021 r.;

a) takie wydatki zostały przewidziane 
w odpowiednim programie rozwoju 
obszarów wiejskich na lata objęte okresem 
przejściowym;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł I – rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie art. 25–28 rozporządzenia 
(UE) [nowe rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] w odniesieniu do 
roku programowania 2021

Stosowanie art. 25–28 rozporządzenia 
(UE) [nowe rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] w odniesieniu do 
roku programowania 2021 i, w stosownych 
przypadkach, do roku programowania 
2022.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do płatności 
przyznane rolnikom przed dniem 1 

1. Uprawnienia do płatności 
przyznane rolnikom przed dniem 1 
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stycznia 2020 r. uznaje się za zgodne z 
prawem i prawidłowe od dnia 1 stycznia 
2021 r. Wartość tych uprawnień, którą 
uznaje się za legalną i prawidłową, jest 
wartością na rok kalendarzowy 2020, 
obowiązującą w dniu 31 grudnia 2020 r. 
Pozostaje to bez uszczerbku dla 
odpowiednich artykułów prawa Unii 
dotyczących wartości uprawnień do 
płatności dla lat kalendarzowych 2021 
i kolejnych lat, w szczególności art. 22 
ust. 5 i 25 ust. 12 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013.

stycznia 2020 r. uznaje się za zgodne z 
prawem i prawidłowe od dnia 1 stycznia 
2020 r. Wartość tych uprawnień, którą 
uznaje się za legalną i prawidłową, jest 
wartością na rok kalendarzowy 2019, 
obowiązującą w dniu 31 grudnia 2019 r. 
Pozostaje to bez uszczerbku dla 
odpowiednich artykułów prawa Unii 
dotyczących wartości uprawnień do 
płatności dla lat kalendarzowych 2020 
i kolejnych lat, w szczególności art. 22 
ust. 5 i 25 ust. 12 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013.

Uzasadnienie

Rok składania wniosków 2020 będzie już finansowany z wieloletnich ram finansowych 2021–
2027 (WRF). Wraz z rozpoczęciem nowych WRF należy zapewnić pewność i jasność prawa 
przez uwzględnienie wszystkich uprawnień do płatności przydzielonych rolnikom przed dniem 
1 stycznia 2020 r., legalnych i prawidłowych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ust. 1 nie ma zastosowania do 
uprawnień do płatności przydzielonych 
rolnikom na podstawie wniosków 
zawierających informacje niezgodne ze 
stanem faktycznym, z wyjątkiem 
przypadków, w których rolnik nie mógł 
w rozsądny sposób wykryć błędu.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania do 
uprawnień do płatności przydzielonych 
rolnikom na podstawie wniosków 
zawierających informacje niezgodne ze 
stanem faktycznym lub naruszających 
zasadę dotyczącą konfliktu interesów, 
określoną w art. 61 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) 2018/10461a, z wyjątkiem 
przypadków, w których rolnik nie mógł w 
rozsądny sposób wykryć błędu.

__________________

1aRozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
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1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 
beneficjentów poniesione w ramach 
środków, o których mowa w art. 23, 39 
i 43 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/200519, otrzymujących wsparcie na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013, nadal kwalifikują się do 
wkładu EFRROW w okresie 2022–2027 
objętym planem strategicznym WPR, 
z zastrzeżeniem następujących warunków:

1. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 
beneficjentów poniesione w ramach 
środków, o których mowa w art. 23, 39 
i 43 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/200519, otrzymujących wsparcie na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013, nadal kwalifikują się do 
wkładu EFRROW w okresie 2022–2027 
lub, jeżeli zastosowanie ma art.-1 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, w okresie 
2023–2027 objętym planem strategicznym 
WPR, z zastrzeżeniem następujących 
warunków:

__________________ __________________
19 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
1).

19 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
1).

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wydatki takie są przewidziane 
w odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie 
w sprawie planu WPR] i są zgodne 
z rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne];

a) wydatki takie są przewidziane 
w odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 lub, jeżeli 
zastosowanie ma art.-1 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia, na okres 2023–2027, 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu WPR] i 
są zgodne z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne];

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie również 
do zobowiązań prawnych podjętych w 
ramach odpowiednich działań 
przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 
1257/1999 na rzecz beneficjentów, którzy 
otrzymują wsparcie na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Uzasadnienie

Przepisy przejściowe powinny również umożliwiać regulowanie długoterminowych 
zobowiązań prawnych podjętych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich 
wcześniej niż w okresie 2014–2020. Takie podejście umożliwi dokonywanie płatności z tytułu 
zobowiązań, np. dotyczących zalesiania, podjętych w ramach programów rozwoju obszarów 
wiejskich na okres 2004–2006. Właśnie dlatego art. 6 ust. 1 należy uzupełnić o dodatkowy 
akapit.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 

2. Z zastrzeżeniem warunków 
określonych w akapicie drugim, do 



PE646.753v02-00 40/156 RR\1204899PL.docx

PL

beneficjentów poniesione w ramach 
działań wieloletnich, o których mowa 
w art. 28, 29, 33 i 34 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013, oraz wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi za okres po 
dniu 1 stycznia 2024 r. lub po dniu 1 
stycznia 2025 r. w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
które to wydatki zostały poniesione na 
podstawie art. 14–18, art. 19 ust. 1 lit. a) i 
b), art. 20, art. 22–27, art. 35, 38, 39 i 39a 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz na 
podstawie art. 35 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013, kwalifikują się do wkładu 
EFRROW w okresie 2022–2027 objętym 
planem strategicznym WPR, 
z zastrzeżeniem następujących warunków:

wkładu z EFRROW w okresie 2022–2027 
lub, jeżeli zastosowanie ma art.-1 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, w okresie 
2023–2027, objętym planem strategicznym 
WPR kwalifikują się następujące wydatki:

a) wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 
beneficjentów poniesione w ramach 
działań wieloletnich, o których mowa w 
art. 28, 29, 33 i 34 rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013;
b) wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi za okres po 
dniu 1 stycznia 2024 r. lub po dniu 1 
stycznia 2025 r. w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
które to wydatki zostały poniesione na 
podstawie art. 14–18, art. 19 ust. 1 lit. a) i 
b) oraz art. 20, 22–27, 35, 38, 39 i 39a 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz na 
podstawie art. 35 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013.
Warunki kwalifikowalności do wkładu z 
EFRROW w okresie 2022–2027 lub, jeżeli 
zastosowanie ma art.-1 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia, w okresie 2023–2027, 
objętym planem strategicznym WPR, o 
których mowa w akapicie pierwszym, są 
następujące:

a) wydatki takie są przewidziane 
w odpowiednim planie strategicznym WPR 

a) wydatki takie są przewidziane 
w odpowiednim planie strategicznym WPR 
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na okres 2022–2027 zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie 
w sprawie planu strategicznego WPR] i są 
zgodne z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne]; 

na okres 2022–2027 lub, jeżeli 
zastosowanie ma art.-1 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia, na okres 2023–2027. 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] i są zgodne 
z rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne];

b) zastosowanie ma stawka wkładu 
EFRROW dla odpowiedniej interwencji 
określonej w planie strategicznym WPR 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR]; 

b) zastosowanie ma stawka wkładu 
EFRROW dla odpowiedniej interwencji 
określonej w planie strategicznym WPR 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR];

c) system zintegrowany, o którym 
mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne], ma 
zastosowanie do zobowiązań prawnych 
podjętych w ramach działań 
odpowiadających rodzajom interwencji 
obszarowych i interwencji z tytułu zwierząt 
wymienionym w rozdziałach II i IV 
w tytule III rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] i odpowiednie 
operacje są jasno określone; oraz

c) system zintegrowany, o którym 
mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne], ma 
zastosowanie do zobowiązań prawnych 
podjętych w ramach działań 
odpowiadających rodzajom interwencji 
obszarowych i interwencji z tytułu zwierząt 
wymienionym w rozdziałach II i IV 
w tytule III rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] i odpowiednie 
operacje są jasno określone; oraz

d) płatności z tytułu zobowiązań 
prawnych, o których mowa w lit. c), są 
dokonywane w terminie określonym 
w art. 42 rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne].

d) płatności z tytułu zobowiązań 
prawnych, o których mowa w lit. c), są 
dokonywane w terminie określonym 
w art. 42 rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne].

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Programy prac mające na celu 
wsparcie sektora oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, o których mowa w art. 29 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r., zostają 
przedłużone i kończą się w dniu 31 

1. Programy prac mające na celu 
wsparcie sektora oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, o których mowa w art. 29 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r., zostają 
przedłużone i kończą się wraz z 
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grudnia 2021 r. Odpowiednie organizacje 
producentów uznane na podstawie art. 152 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
odpowiednie zrzeszenia organizacji 
producentów uznane na podstawie art. 156 
tego rozporządzenia oraz odpowiednie 
organizacje międzybranżowe uznane na 
podstawie art. 157 tego rozporządzenia 
zmieniają swoje programy prac w celu 
uwzględnienia tego przedłużenia. 
Zmienione programy prac zgłaszane są 
Komisji do dnia 31 grudnia 2020 r.

zakończeniem okresu przejściowego. 
Odpowiednie organizacje producentów 
uznane na podstawie art. 152 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
odpowiednie zrzeszenia organizacji 
producentów uznane na podstawie art. 156 
tego rozporządzenia oraz odpowiednie 
organizacje międzybranżowe uznane na 
podstawie art. 157 tego rozporządzenia 
zmieniają swoje programy prac w celu 
uwzględnienia tego przedłużenia. 
Zmienione programy prac zgłaszane są 
Komisji do dnia 31 grudnia 2020 r. lub, 
jeżeli zastosowanie ma art.-1 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, do dnia 31 
grudnia 2021 r.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznana organizacja producentów 
w sektorze owoców i warzyw mająca 
program operacyjny, o którym mowa 
w art. 33 rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013, zatwierdzony przez państwo 
członkowskie na okres wykraczający poza 
31 grudnia 2021 r., przedkłada temu 
państwu członkowskiemu do dnia 15 
września 2021 r. wniosek potwierdzający, 
że jej program operacyjny:

Uznana organizacja producentów 
w sektorze owoców i warzyw mająca 
program operacyjny, o którym mowa w art. 
33 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
zatwierdzony przez państwo członkowskie 
na okres wykraczający poza koniec okresu 
przejściowego, może przedłożyć temu 
państwu członkowskiemu do dnia 15 
września 2021 r. wniosek potwierdzający, 
że jej program operacyjny:

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli uznana organizacja producentów nie 
złoży takiego wniosku do dnia 15 września 
2021 r., jej program operacyjny 
zatwierdzony na podstawie rozporządzenia 

Jeżeli uznana organizacja producentów nie 
złoży takiego wniosku, ust. 6 ma 
zastosowanie do jej programu 
operacyjnego do czasu zakończenia tego 
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(UE) nr 1308/2013 zakończy się dnia 31 
grudnia 2021 r.

programu.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy wsparcia w sektorze 
wina, o których mowa w art. 40 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 15 października 2023 r. Art. 39–
54 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
stosuje się nadal po dniu 31 grudnia 
2021 r. w odniesieniu do wydatków 
poniesionych i płatności dokonanych na 
rzecz operacji wdrażanych na mocy tego 
rozporządzenia przed dniem 16 
października 2023 r. w ramach programu 
pomocy, o którym mowa w art. 39–52 tego 
rozporządzenia.

3. Programy wsparcia w sektorze 
wina, o których mowa w art. 40 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 15 października 2023 r. Art. 39–
54 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
mogą być stosowane nadal po zakończeniu 
okresu przejściowego do wybranych 
operacji wdrażanych na mocy tego 
rozporządzenia przed dniem 16 
października 2023 r. w odniesieniu do 
wydatków poniesionych i płatności 
dokonanych w ramach programu pomocy, 
o którym mowa w art. 39–52 tego 
rozporządzenia.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Programy krajowe w sektorze 
pszczelarskim, o których mowa w art. 55 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 31 lipca 2022 r. Art. 55, 56 i 57 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stosuje 
się nadal po dniu 31 grudnia 2021 r. 
w odniesieniu do wydatków poniesionych 
i płatności dokonanych na rzecz operacji 
wdrażanych na mocy tego rozporządzenia 
przed dniem 1 sierpnia 2022 r. w ramach 
programu pomocy, o którym mowa 
w art. 55 tego rozporządzenia.

4. Programy krajowe w sektorze 
pszczelarskim, o których mowa w art. 55 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 31 lipca 2022 r. Art. 55, 56 i 57 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 mogą 
być stosowane nadal po upływie okresu 
przejściowego do wybranych operacji 
wdrażanych na mocy tego rozporządzenia 
przed dniem 1 sierpnia 2022 r. 
w odniesieniu do wydatków poniesionych 
i płatności dokonanych w ramach 
programu pomocy, o którym mowa 
w art. 55 tego rozporządzenia.
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku programów pomocy, 
o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu, art. 7 ust. 3, art. 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102 ust. 2, 110 i 111 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013 oraz odpowiednie przepisy 
aktów delegowanych i wykonawczych 
odnoszące się do tych artykułów nadal 
stosuje się po dniu 31 grudnia 2021 r. 
w odniesieniu do wydatków poniesionych 
i płatności dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1308/2013 po tej dacie i do czasu 
zakończenia programów pomocy, 
o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu.

6. W przypadku programów pomocy, 
o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego 
artykułu, art. 7 ust. 3, art. 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102 ust. 2, 110 i 111 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013 oraz odpowiednie przepisy 
aktów delegowanych i wykonawczych 
odnoszące się do tych artykułów nadal 
stosuje się po zakończeniu okresu 
przejściowego w odniesieniu do wydatków 
poniesionych i płatności dokonanych na 
rzecz operacji realizowanych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 po tej 
dacie i do czasu zakończenia programów 
pomocy, o których mowa w ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu oraz do czasu 
zakończenia programów operacyjnych, o 
których mowa w ust. 2, stosownie do 
przypadku.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 17 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) w art. 17 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„6a. Państwa członkowskie mogą 
kontynuować podejmowanie nowych 
zobowiązań prawnych w odniesieniu do 
beneficjentów w okresie przejściowym, o 
którym mowa w art. -1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
.../... [rozporządzenie przejściowe]. 
Wnioski o wsparcie, które zostały złożone 
przed 2021 r. i nie zostały zatwierdzone ze 
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względu na brak przydziału środków 
finansowych na takie wsparcie w ramach 
danego programu, w dalszym ciągu 
kwalifikują się do wsparcia w danym 
okresie przejściowym.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=PL)

Uzasadnienie

W przedmiotowym rozporządzeniu należy uściślić możliwość przeniesienia wniosków 
dotyczących inwestowania w aktywa rzeczowe, które to wnioski nie zostały zatwierdzone w 
obecnym okresie programowania ze względu na brak przydziału środków finansowych.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 28 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do trzech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od roku 2021 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
jednego roku. Od 2021 r. w przypadku 
nowych zobowiązań następujących 
bezpośrednio po wypełnieniu 
zobowiązania w okresie początkowym 
państwa członkowskie określają okres 
jednego roku w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich.

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od początku okresu 
przejściowego, o którym mowa w art. -1 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe], państwa członkowskie 
określają w swoich programach rozwoju 
obszarów wiejskich krótszy okres od 
jednego do pięciu lat. Jeśli jednak jest to 
konieczne do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla środowiska, 
państwa członkowskie mogą określić 
dłuższy okres w odniesieniu do nowych 
zobowiązań. W takim przypadku państwa 
członkowskie uwzględniają konieczność 
dostosowania tych zobowiązań podczas 
przygotowywania planu strategicznego 
WPR oraz w treści tego planu. Jeżeli 
państwa członkowskie przedłużają czas 
realizacji podjętych zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, przedłużenie takie 
nie może przekraczać jednego roku od 
początku okresu przejściowego. Jeżeli 
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wsparcie udzielane beneficjentowi spadnie 
poniżej poziomu przyznanego w 
poprzednim okresie planowania, państwo 
członkowskie może dać temu 
beneficjentowi możliwość wycofania się ze 
zobowiązania prawnego przed jego 
pierwotną datą ustania.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do trzech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji utrzymania rolnictwa 
ekologicznego o rok po zakończeniu 
okresu początkowego zgodnie z akapitem 
pierwszym, od roku 2021 przedłużenie 
takie nie może przekraczać jednego roku. 
Od 2021 r. w przypadku nowych 
zobowiązań dotyczących utrzymania 
następujących bezpośrednio po 
wypełnieniu zobowiązania w okresie 
początkowym państwa członkowskie 
określają okres jednego roku w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich.

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od początku okresu 
przejściowego, o którym mowa w art. -1 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe], państwa członkowskie 
określają w swoich programach rozwoju 
obszarów wiejskich krótszy okres od 
jednego do pięciu lat. Jednakże państwa 
członkowskie uwzględniają konieczność 
dostosowania tych zobowiązań podczas 
przygotowywania planu strategicznego 
WPR oraz w treści tego planu, a także 
konieczność utrzymania oczekiwanych 
korzyści dla środowiska,. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłużają czas realizacji 
podjętych zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, przedłużenie takie 
nie może przekraczać jednego roku od 
początku okresu przejściowego. Jeżeli 
wsparcie udzielane beneficjentowi spadnie 
poniżej poziomu przyznanego w 
poprzednim okresie planowania, państwo 
członkowskie może dać temu 
beneficjentowi możliwość wycofania się ze 
zobowiązania prawnego przed jego 
pierwotną datą ustania.

Poprawka 65
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) art. 31 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Poza płatnościami przewidzianymi w 
ust. 2 państwa członkowskie mogą w 
latach 2014–2020 udzielać płatności w 
ramach tego działania beneficjentom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007–2013 kwalifikowały się zgodnie z 
art. 36 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005. Dla beneficjentów na 
obszarach, które wskutek nowego 
wyznaczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 32 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia, płatności te są stopniowo 
zmniejszane w okresie maksymalnie 
czterech lat. Okres ten rozpoczyna się w 
dniu zakończenia wyznaczania obszarów 
zgodnie z art. 32 ust. 3, a najpóźniej w 
2019 r. Płatności te rozpoczynają się na 
poziomie nie wyższym niż 80 % średniej 
płatności ustalonej w programie na okres 
programowania 2007–2013 zgodnie z art. 
36 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005, a kończą się najpóźniej w 2020 
r. na poziomie nie wyższym niż 20 %. Gdy 
w wyniku zastosowania stopniowego 
zmniejszania poziom płatności osiągnie 25 
EUR, państwa członkowskie mogą 
kontynuować płatności na tym poziomie do 
momentu zakończenia ich wycofywania.

„5. Poza płatnościami przewidzianymi w 
ust. 2 państwa członkowskie mogą w 
latach 2014–2020 udzielać płatności w 
ramach tego działania beneficjentom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007–2013 kwalifikowały się zgodnie z 
art. 36 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005. Dla beneficjentów na 
obszarach, które wskutek nowego 
wyznaczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 32 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia, płatności te są stopniowo 
zmniejszane w okresie maksymalnie 
czterech lat. Okres ten rozpoczyna się w 
dniu zakończenia wyznaczania obszarów 
zgodnie z art. 32 ust. 3, a najpóźniej w 
2019 r. Płatności te rozpoczynają się na 
poziomie nie wyższym niż 80 % średniej 
płatności ustalonej w programie na okres 
programowania 2007–2013 zgodnie z art. 
36 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005, a kończą się najpóźniej na 
końcu okresu przejściowego, o którym 
mowa w art. -1 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie przejściowe], na poziomie 
nie wyższym niż 20 %. Gdy w wyniku 
zastosowania stopniowego zmniejszania 
poziom płatności osiągnie 25 EUR, 
państwa członkowskie mogą kontynuować 
płatności na tym poziomie do momentu 
zakończenia ich wycofywania.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego, w przypadku gdy płatności 
degresywne uruchomione zostają dopiero 
w 2019 r., płatności te rozpoczynają się na 
poziomie nie wyższym niż 80 % średniej 
płatności ustalonej w okresie 
programowania 2014–2020. Poziom 
płatności określa się w taki sposób, aby 
poziom końcowy w 2020 r. wynosił 

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego, w przypadku gdy płatności 
degresywne uruchomione zostają dopiero 
w 2019 r., płatności te rozpoczynają się na 
poziomie nie wyższym niż 80 % średniej 
płatności ustalonej w okresie 
programowania 2014–2020. Poziom 
płatności określa się w taki sposób, aby 
poziom końcowy w 2020 r. wynosił 
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połowę poziomu początkowego. połowę poziomu początkowego. Państwa 
członkowskie mogą kontynuować 
wsparcie na tym poziomie w okresie 
przejściowym, o którym mowa w art. -1 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie przejściowe].

Po ukończeniu wyznaczania obszarów, 
beneficjenci na obszarach, które wciąż się 
kwalifikują do wsparcia, otrzymują pełne 
płatności w ramach tego działania.

Po ukończeniu wyznaczania obszarów, 
beneficjenci na obszarach, które wciąż się 
kwalifikują do wsparcia, otrzymują pełne 
płatności w ramach tego działania.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=PL)

Uzasadnienie

Przedłużenie okresu przejściowego dla obszarów posiadających naturalne ograniczenia, 
które to obszary przestały kwalifikować się do wsparcia wskutek nowego wyznaczania 
obszarów, zapewnia rolnikom prowadzącym działalność na tych obszarach sprawne 
dostosowanie się do nowych warunków. Poprawka ta zapewnia pewność i ciągłość wsparcia 
w okresie przejściowym dla rolników europejskich pochodzących z obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do trzech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od roku 2021 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
jednego roku.

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od początku okresu 
przejściowego, państwa członkowskie 
określają w swoich programach rozwoju 
obszarów wiejskich krótszy okres od 
jednego do pięciu lat. Jeśli jednak jest to 
konieczne do osiągnięcia lub utrzymania 
oczekiwanych korzyści dla dobrostanu 
zwierząt, państwa członkowskie mogą 
określić dłuższy okres w odniesieniu do 
nowych zobowiązań. W takim przypadku 
państwa członkowskie uwzględniają 
konieczność dostosowania tych 
zobowiązań podczas przygotowywania 
planu strategicznego WPR oraz w treści 
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tego planu. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć przedłużenie czasu realizacji 
zobowiązań o rok po zakończeniu okresu 
początkowego zgodnie z akapitem 
pierwszym.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 38 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst obowiązujący Poprawka

3a) art. 38 ust. 3 akapit 2 otrzymuje 
brzmienie:

Wsparcie na mocy art. 36 ust. 1 lit. b) jest 
udzielane jedynie na pokrycie strat 
związanych z wystąpieniem 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
choroby zwierząt lub roślin, inwazji 
szkodników lub straty spowodowane przez 
działanie podjęte zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczania lub 
powstrzymania choroby roślin lub 
szkodników lub skutków incydentu 
środowiskowego, który zniszczył ponad 30 
% średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat obliczonej na podstawie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej. Do 
obliczania rocznej produkcji danego 
rolnika mogą być stosowane 
współczynniki. Stosowana metoda 
obliczania musi pozwalać na określenie 
rzeczywistych strat poniesionych przez 
indywidualnego rolnika w danym roku.

„Wsparcie na mocy art. 36 ust. 1 lit. b) jest 
udzielane jedynie na pokrycie strat 
związanych z wystąpieniem 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
choroby zwierząt lub roślin, inwazji 
szkodników lub straty spowodowane przez 
działanie podjęte zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczania lub 
powstrzymania choroby roślin lub 
szkodników lub skutków incydentu 
środowiskowego, który zniszczył ponad 20 
% średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat obliczonej na podstawie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej. Do 
obliczania rocznej produkcji danego 
rolnika mogą być stosowane 
współczynniki. Stosowana metoda 
obliczania musi pozwalać na określenie 
rzeczywistych strat poniesionych przez 
indywidualnego rolnika w danym roku.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=PL)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przejście do poziomu co najmniej 20 % strat jako zdarzenia 
inicjującego rekompensaty w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Wpisuje się ona w szereg 
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zmian przyjętych w ramach rozporządzenia zbiorczego oraz jest zgodna z propozycją Komisji 
w art. 70 rozporządzenia dotyczącego planów strategicznych.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

3b) art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wsparcie na mocy art. 36 ust. 1 lit. c) 
przyznaje się wyłącznie w przypadku, gdy 
spadek dochodu przekracza 30 % 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat 
obliczonej na podstawie poprzedzającego 
okresu pięciu lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej. Do celów art. 36 
ust. 1 lit. c) dochód odnosi się do sumy 
przychodów, jakie uzyskuje rolnik z rynku, 
w tym również wszelkich form wsparcia 
publicznego, po odjęciu kosztów 
produkcji. Płatności z funduszu wspólnego 
inwestowania na rzecz rolników 
rekompensują mniej niż 70 % dochodów 
utraconych w roku, w którym producent 
zaczyna się kwalifikować do otrzymania 
tego wsparcia. Do obliczania rocznej utraty 
dochodów danego rolnika mogą być 
stosowane współczynniki.

„1. Wsparcie na mocy art. 36 ust. 1 lit. c) 
przyznaje się wyłącznie w przypadku, gdy 
spadek dochodu przekracza 20 % 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat 
obliczonej na podstawie poprzedzającego 
okresu pięciu lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej. Do celów art. 36 
ust. 1 lit. c) dochód odnosi się do sumy 
przychodów, jakie uzyskuje rolnik z rynku, 
w tym również wszelkich form wsparcia 
publicznego, po odjęciu kosztów 
produkcji. Płatności z funduszu wspólnego 
inwestowania na rzecz rolników 
rekompensują mniej niż 70 % dochodów 
utraconych w roku, w którym producent 
zaczyna się kwalifikować do otrzymania 
tego wsparcia. Do obliczania rocznej utraty 
dochodów danego rolnika mogą być 
stosowane współczynniki.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=PL)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przejście do poziomu co najmniej 20 % strat jako zdarzenia 
inicjującego rekompensaty w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Wpisuje się ona w szereg 
zmian przyjętych w ramach rozporządzenia zbiorczego oraz jest zgodna z propozycją Komisji 
w art. 70 rozporządzenia dotyczącego planów strategicznych.
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) w art. 51 ust. 2 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
 „W przypadku gdy państwo członkowskie 
podejmie decyzję o skorzystaniu z 
możliwości, o której mowa w art. 1 ust. 1 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe], może ono zdecydować o 
zwiększeniu limitu 4 %, o którym mowa w 
tym ustępie, do 6 % na czas trwania 
okresu przejściowego, o którym mowa w 
art. -1 tego rozporządzenia. Wysokość 
takiego zwiększenia zostanie 
skompensowana niższym odsetkiem 
pomocy technicznej na lata 2022–2027 
lub – w przypadku zastosowania art. -1 
ust. 2 tego rozporządzenia – na lata 2023–
2027.”

Uzasadnienie

Charakter proponowanych zmian w reformie WPR będzie wymagał znacznego planowania i 
zobowiązań ze strony sektora rolnego oraz administracji krajowych w odniesieniu do 
wdrażania i osiągania celów oraz realizacji ambicji. Umożliwienie państwom członkowskim 
wykorzystywania większej części funduszy przeznaczonych na pomoc techniczną podczas 
okresu przejściowego pomogłoby im we właściwym opracowywaniu narzędzi i środków 
koniecznych do osiągnięcia wyznaczonych celów. Wyższa kwota na pomoc techniczną 
powinna zostać skompensowana po okresie przejściowym, a więc nie powinno się jej 
narzucać rolnikom.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 6 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla ust. 5, 6 i 7, całkowita Bez uszczerbku dla ust. 5, 6 i 7, całkowita 
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kwota wsparcia unijnego na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem na okres od dnia 1 
stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2021 r. wynosi maksymalnie 
11 258 707 816 EUR w cenach bieżących, 
zgodnie z wieloletnimi ramami 
finansowymi na lata 2021–2027.

kwota wsparcia unijnego na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem na okres przejściowy, o 
którym mowa w art. -1 rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie przejściowe], 
wynosi maksymalnie X EUR* w cenach 
bieżących, zgodnie z wieloletnimi ramami 
finansowymi na lata 2021–2027.

__________________

*W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiedział się za 
utrzymaniem finansowania WPR w UE-
27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym, przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej, tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli WRF nie zostaną 
przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
4 TFUE.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 82 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) na końcu tytułu VIII dodaje się 
artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 82a
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Krajowe środki polityki budżetowej
W celu ograniczenia skutków zmienności 
dochodów art. 107, 108 i 109 TFUE nie 
stosuje się do krajowych środków polityki 
budżetowej, za pomocą których państwa 
członkowskie wprowadzają odstępstwo od 
ogólnych przepisów podatkowych, 
umożliwiając obliczanie stosowanej w 
odniesieniu do rolników podstawy 
opodatkowania podatkiem dochodowym 
na podstawie wieloletniego okresu, w tym 
odroczenie części podstawy 
opodatkowania lub zezwolenie na 
wyłączenie kwot umieszczonych na 
specjalnym rolniczym rachunku 
oszczędnościowym.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=PL)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przygotowanie do stosowania nowego przepisu zaproponowanego w 
ramach rozporządzenia COM(2018)0392 dotyczącego planów strategicznych w ramach WPR 
w art. 133, przyjętego przez Komisję Rolnictwa w kwietniu 2019 r. Ma ona umożliwić 
rolnikom zapobiegawcze gromadzenie oszczędności bez objęcia systemem pomocy państwa.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
Artykuł 25

Tekst obowiązujący Poprawka

-1) art. 25 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 25 „Artykuł 25

Rezerwa na wypadek kryzysów w sektorze 
rolnym

Rezerwa na wypadek kryzysów w sektorze 
rolnym

Na wypadek poważnych kryzysów 
mających wpływ na produkcję lub 
dystrybucję rolną ustanawia się rezerwę 
przeznaczoną do dostarczania 
dodatkowego wsparcia dla sektora rolnego 

Na wypadek poważnych kryzysów 
mających wpływ na produkcję lub 
dystrybucję rolną ustanawia się rezerwę 
przeznaczoną do dostarczania 
dodatkowego wsparcia dla sektora rolnego 
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(„rezerwa na wypadek kryzysów w 
sektorze rolnym”); rezerwę tę ustanawia 
się poprzez stosowanie na początku 
każdego roku, zmniejszenia płatności 
bezpośrednich przy użyciu mechanizmu 
dyscypliny finansowej, o którym mowa w 
art. 26.

(„rezerwa na wypadek kryzysów w 
sektorze rolnym”); rezerwę tę ustanawia 
się na początku każdego roku w ramach 
EFRG.

Całkowita kwota rezerwy wynosi 2800 mln 
EUR, w równych rocznych ratach 
wynoszących 400 mln EUR (w cenach z 
2011 r.) w okresie 2014–2020 i jest 
włączona do działu 2 wieloletnich ram 
finansowych określonych w załączniku do 
rozporządzenia (UE) nr 1311/2013.

Całkowita kwota rezerwy wynosi 2800 mln 
EUR, w równych rocznych ratach 
wynoszących 400 mln EUR (w cenach z 
2011 r.) w okresie 2014–2020 i jest 
włączona do działu 2 wieloletnich ram 
finansowych określonych w załączniku do 
rozporządzenia (UE) nr 1311/2013.

Na 2021 r. kwota rezerwy wynosi 400 mln 
EUR (w cenach z 2011 r.), ma charakter 
dodatkowy w stosunku do budżetów 
EFRG i EFRROW i jest ujęta w dziale 3 
wieloletnich ram finansowych zgodnie z 
załącznikiem do rozporządzenia Rady 
(UE) .../...* [WRF].
Na początku kolejnych lat po 2021 r. 
kwota rezerwy jest co najmniej równa 
początkowej kwocie przyznanej w 2021 r. i 
jest dostosowywana w ramach rocznej 
procedury budżetowej lub w ciągu roku, w 
stosownym przypadku, w zależności od 
sytuacji kryzysowej na rynku bądź 
perspektyw w bieżącym lub kolejnym roku 
oraz z uwzględnieniem dostępnych 
dochodów przeznaczonych na EFRG lub 
dostępnych marginesów w ramach 
podpułapu EFRG.
Jeżeli dostępne środki są 
niewystarczające, do sfinansowania 
rezerwy można zastosować w 
ostateczności mechanizm dyscypliny 
finansowej do wysokości kwoty na rok 
2021, o której mowa w akapicie trzecim 
niniejszego artykułu.
W drodze odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. 
d) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046* środki z rezerwy, na które nie 
zaciągnięto zobowiązań, są przenoszone 
bez ograniczeń czasowych na 
finansowanie rezerwy w kolejnych latach 
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budżetowych.“
__________________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w sprawie WRF poprawka ta ma na celu 
zawarcie w artykule dotyczącym rezerwy kryzysowej stwierdzenia, że kapitał początkowy 
rezerwy na okres 2021–2027 powinien być dodatkowy w stosunku do budżetu WPR i powinien 
zostać umieszczony w rezerwie na początku okresu programowania. Ponadto, aby nie stracić 
tych środków finansowych po pierwszym roku, należy przewidzieć reformę funkcjonowania 
rezerwy, aby umożliwić przeniesienie niewykorzystanych środków z 2021 r. na kolejne lata.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
Artykuł 25 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 25 dodaje się akapit trzeci 
w brzmieniu:

skreśla się

„Na 2021 r. kwota rezerwy wynosi 400 
mln EUR (w cenach z 2011 r.) i jest ujęta 
w dziale 3 wieloletnich ram finansowych 
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 
Rady (UE) [xxxx/xxxx]* [WRF].“
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku programów, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
[XXXX/XXXX] [niniejsze 
rozporządzenie], nie udziela się 
prefinansowania dla przydziału na 2021 r.

5. W przypadku programów, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
[XXXX/XXXX] [niniejsze 
rozporządzenie], nie udziela się 
prefinansowania dla przydziałów w trakcie 
okresu przejściowego, o którym mowa w 
art. -1 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie przejściowe].

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 11 – ustęp 6 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do roku 2021 państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję do 
dnia 1 sierpnia 2020 r. o decyzjach 
podjętych zgodnie z niniejszym artykułem 
oraz o każdej szacunkowej kwocie 
zmniejszeń.

W odniesieniu do każdego roku okresu 
przejściowego, o którym mowa w art. -1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) .../2020 
[rozporządzenie przejściowe] państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję do 
dnia 1 sierpnia poprzedniego roku 
o decyzjach podjętych zgodnie 
z niniejszym artykułem oraz o każdej 
szacunkowej kwocie zmniejszeń.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
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Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 sierpnia 2020 r. państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję 
o udostępnieniu – jako dodatkowego 
wsparcia finansowego w ramach 
EFRROW w roku budżetowym 2022 – 
do 15 % swoich rocznych pułapów 
krajowych na rok kalendarzowy 2021 
określonych w załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia. W związku z tym 
odpowiednia kwota nie może już być 
dostępna na przyznawanie płatności 
bezpośrednich. O takiej decyzji 
powiadamia się Komisję do dnia 1 sierpnia 
2020 r. i określa się w niej wybraną 
wartość procentową.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
udostępnieniu – jako dodatkowego 
wsparcia finansowego w ramach 
EFRROW w roku budżetowym 2022 – do 
15 % swoich rocznych pułapów krajowych 
na rok kalendarzowy 2021 określonych w 
załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia. W związku z tym 
odpowiednia kwota nie może już być 
dostępna na przyznawanie płatności 
bezpośrednich. O takiej decyzji 
powiadamia się Komisję do dnia 31 
grudnia 2020 r. i określa się w niej 
wybraną wartość procentową.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Jeżeli zastosowanie ma art. -1 ust. 2 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe], do dnia 31 grudnia 2020 r. 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o udostępnieniu – jako 
dodatkowego wsparcia finansowego 
w ramach EFRROW w roku budżetowym 
2023 – do 15 % swoich rocznych pułapów 
krajowych na rok kalendarzowy 2022 
określonych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia. W związku 
z tym odpowiednia kwota nie może już być 
dostępna na przyznawanie płatności 
bezpośrednich. O takiej decyzji 
powiadamia się Komisję do dnia 31 
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grudnia 2020 r. i określa się w niej 
wybraną wartość procentową.“

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 sierpnia 2020 r. państwa 
członkowskie, które nie podjęły decyzji, 
o której mowa w ust. 1 odnośnie do roku 
budżetowego 2022, mogą podjąć decyzję 
o udostępnieniu w formie płatności 
bezpośrednich do 15 % lub – w przypadku 
Bułgarii, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, 
Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, 
Finlandii i Szwecji – do 25 % kwoty 
przydzielonej na wsparcie finansowane 
w ramach EFRROW w roku budżetowym 
2022 na mocy przepisów unijnych 
przyjętych po przyjęciu rozporządzenia 
Rady (UE) [xxxx/xxxx]*[WRF]. 
W związku z tym odpowiednia kwota nie 
może już być dostępna na wsparcie 
finansowane w ramach EFRROW. O takiej 
decyzji powiadamia się Komisję do dnia 1 
sierpnia 2020 r. i określa się w niej 
wybraną wartość procentową.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskie, które nie podjęły decyzji, 
o której mowa w ust. 1 odnośnie do roku 
budżetowego 2022, mogą podjąć decyzję 
o udostępnieniu w formie płatności 
bezpośrednich do 15 % lub – w przypadku 
Bułgarii, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, 
Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, 
Finlandii i Szwecji – do 25 % kwoty 
przydzielonej na wsparcie finansowane 
w ramach EFRROW w roku budżetowym 
2022 na mocy przepisów unijnych 
przyjętych po przyjęciu rozporządzenia 
Rady (UE) [xxxx/xxxx]*[WRF]. 
W związku z tym odpowiednia kwota nie 
może już być dostępna na wsparcie 
finansowane w ramach EFRROW. O takiej 
decyzji powiadamia się Komisję do dnia 
31 grudnia 2020 r. i określa się w niej 
wybraną wartość procentową.

_______________ _______________

* Rozporządzenie Rady (UE) […] z dnia 
[…] r. [określające wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021–2027 (Dz.U. 
…..)]”;

* Rozporządzenie Rady (UE) […] z dnia 
[…] r. [określające wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021–2027 (Dz.U. 
…..)]”;

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 2 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Jeżeli zastosowanie ma art. -1 ust. 2 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe], do dnia 1 sierpnia 2020 r. 
państwa członkowskie, które nie podjęły 
odnośnie do roku budżetowego 2023 
decyzji, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, mogą podjąć decyzję 
o udostępnieniu w formie płatności 
bezpośrednich do 15 % lub – w przypadku 
Bułgarii, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, 
Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, 
Finlandii i Szwecji – do 25 % kwoty 
przydzielonej na wsparcie finansowane 
w ramach EFRROW w roku budżetowym 
2023 na podstawie przepisów unijnych 
przyjętych po przyjęciu rozporządzenia 
Rady (UE) .../... [WRF]. W związku z tym 
odpowiednia kwota nie może już być 
dostępna na wsparcie finansowane 
w ramach EFRROW. O takiej decyzji 
powiadamia się Komisję do dnia 31 
grudnia 2020 r. i określa się w niej 
wybraną wartość procentową.“

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 15a – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia dotyczące roku 
kalendarzowego 2021

Powiadomienia dotyczące lat 
kalendarzowych w trakcie okresu 
przejściowego

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3
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Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 15a – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2021 państwa członkowskie do dnia 1 
sierpnia 2020 r. zgłaszają wielkości 
procentowe rocznego pułapu krajowego, 
o których mowa w art. 22 ust. 2, art. 42 
ust.1, art. 49 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 53 
ust. 6.

W odniesieniu do każdego roku 
kalendarzowego okresu przejściowego 
państwa członkowskie do dnia 1 sierpnia 
poprzedniego roku zgłaszają wielkości 
procentowe rocznego pułapu krajowego, 
o których mowa w art. 22 ust. 2, art. 42 
ust.1, art. 49 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 53 
ust. 6.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2021, jeżeli pułap dla państwa 
członkowskiego ustanowiony przez 
Komisję zgodnie z ust. 1 różni się od 
pułapu z roku poprzedniego z powodu 
zmiany kwoty określonej w załączniku II 
lub w wyniku jakiejkolwiek decyzji 
podjętej przez to państwo członkowskie 
zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, 
art. 14 ust. 1 lub 2, art. 42 ust. 1, art. 49 
ust. 1, art. 51 ust. 1 lub art. 53, dane 
państwo członkowskie dokonuje liniowego 
zmniejszenia lub podwyższenia wartości 
wszystkich uprawnień do płatności lub 
zmniejszenia lub podwyższenia rezerwy 
krajowej lub rezerw regionalnych, aby 
zapewnić zgodność z ust. 4 niniejszego 
artykułu.

W odniesieniu do każdego roku 
kalendarzowego okresu przejściowego, 
jeżeli pułap dla państwa członkowskiego 
ustanowiony przez Komisję zgodnie 
z ust. 1 różni się od pułapu z roku 
poprzedniego z powodu zmiany kwoty 
określonej w załączniku II lub w wyniku 
jakiejkolwiek decyzji podjętej przez to 
państwo członkowskie zgodnie z ust. 3 
niniejszego artykułu, art. 14 ust. 1 lub 2, 
art. 42 ust. 1, art. 49 ust. 1, art. 51 ust. 1 lub 
art. 53, dane państwo członkowskie 
dokonuje liniowego zmniejszenia lub 
podwyższenia wartości wszystkich 
uprawnień do płatności lub zmniejszenia 
lub podwyższenia rezerwy krajowej lub 
rezerw regionalnych, aby zapewnić 
zgodność z ust. 4 niniejszego artykułu.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5
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Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 23 – ustęp 6 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2021 państwa członkowskie stosujące 
ust. 1 akapit pierwszy powiadamiają 
Komisję do dnia 1 sierpnia 2020 r. 
o decyzjach, o których mowa w ust. 2 i 3.

W odniesieniu do każdego roku 
kalendarzowego okresu przejściowego 
państwa członkowskie stosujące ust. 1 
akapit pierwszy powiadamiają Komisję do 
dnia 1 sierpnia poprzedniego roku 
o decyzjach, o których mowa w ust. 2 i 3.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 11 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zastosowaniu dostosowania, o którym 
mowa w art. 22 ust. 5, państwa 
członkowskie, które skorzystały 
z odstępstwa przewidzianego w ust. 4 
niniejszego artykułu, mogą zdecydować, że 
w przypadku uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolników w dniu 31 
grudnia 2019 r. o wartości niższej od 
krajowej lub regionalnej wartości 
jednostkowej na rok 2020, obliczonej 
zgodnie z akapitem drugim niniejszego 
ustępu, wartość jednostkową tych 
uprawnień zwiększa się do krajowej lub 
regionalnej wartości jednostkowej 
w 2020 r. Wzrost wartości oblicza się 
z zachowaniem następujących warunków:

Po zastosowaniu dostosowania, o którym 
mowa w art. 22 ust. 5, państwa 
członkowskie, które skorzystały 
z odstępstwa przewidzianego w ust. 4 
niniejszego artykułu, zapewniają, aby 
w przypadku uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolników w dniu 31 
grudnia 2019 r. oraz, jeżeli zastosowanie 
ma art. -1 ust. 2 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie przejściowe], w dniu 31 
grudnia 2020 r., o wartości niższej od 
krajowej lub regionalnej wartości 
jednostkowej na kolejny rok okresu 
przejściowego, obliczonej zgodnie 
z akapitem drugim niniejszego ustępu, 
wartość jednostkową tych uprawnień 
zwiększyć do krajowej lub regionalnej 
wartości jednostkowej w odnośnym roku. 
Wzrost wartości oblicza się z zachowaniem 
następujących warunków:

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
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Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 11 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w celu sfinansowania wzrostu 
obniża się wartość całości lub części 
uprawnień do płatności posiadanych 
w dniu 31 grudnia 2019 r. przez rolników, 
na własność lub w formie dzierżawy, 
o wartości wyższej niż krajowa lub 
regionalna wartość jednostkowa w roku 
2020, zgodnie z obliczeniem w akapicie 
drugim. Obniżka ta ma zastosowanie do 
różnicy między wartością tych uprawnień 
a krajową lub regionalną wartością 
jednostkową w 2020 r. Zastosowanie tej 
obniżki opiera się na obiektywnych 
i niedyskryminujących kryteriach, które 
mogą obejmować ustalenie maksymalnej 
wartości obniżki.

b) w celu sfinansowania wzrostu 
obniża się wartość całości lub części 
uprawnień do płatności posiadanych 
w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz, jeżeli 
zastosowanie ma art. -1 ust. 2 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe], w dniu 31 grudnia 2020 r. 
przez rolników, na własność lub w formie 
dzierżawy, o wartości wyższej niż krajowa 
lub regionalna wartość jednostkowa w 
kolejnym roku okresu przejściowego, 
zgodnie z obliczeniem w akapicie drugim. 
Obniżka ta ma zastosowanie do różnicy 
między wartością tych uprawnień 
a krajową lub regionalną wartością 
jednostkową w odnośnym roku. 
Zastosowanie tej obniżki opiera się na 
obiektywnych i niedyskryminujących 
kryteriach, które mogą obejmować 
ustalenie maksymalnej wartości obniżki.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 11 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajową lub regionalną wartość 
jednostkową na rok 2020, o której mowa 
w akapicie pierwszym, oblicza się przez 
podzielenie pułapu krajowego lub 
regionalnego dla systemu płatności 
podstawowej, ustalonego zgodnie z art. 22 
ust. 1 lub art. 23 ust. 2 na rok 2020, 
z wyłączeniem kwoty rezerw krajowych 
lub regionalnych, przez liczbę uprawnień 
do płatności posiadanych przez rolników 
w dniu 31 grudnia 2019 r., na własność lub 
w formie dzierżawy.

Krajową lub regionalną wartość 
jednostkową na lata okresu przejściowego, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
oblicza się przez podzielenie pułapu 
krajowego lub regionalnego dla systemu 
płatności podstawowej, ustalonego zgodnie 
z art. 22 ust. 1 lub art. 23 ust. 2 na dany 
rok, z wyłączeniem kwoty rezerw 
krajowych lub regionalnych, przez liczbę 
uprawnień do płatności posiadanych przez 
rolników w dniu 31 grudnia poprzedniego 
roku, na własność lub w formie dzierżawy.
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Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 11 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego państwa członkowskie, które 
skorzystały z odstępstwa przewidzianego 
w ust. 4, mogą zdecydować o utrzymaniu 
wartości uprawnień do płatności 
obliczonej zgodnie z tym ustępem, 
z zastrzeżeniem dostosowania, o którym 
mowa w art. 22 ust. 5.

skreśla się

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. W odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 państwa 
członkowskie mogą zdecydować o dalszym 
stosowaniu ujednolicenia wewnętrznego 
poprzez zastosowanie ust. 11 
w odniesieniu do tego roku.

12. W całym okresie stosowania 
niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie stosują ujednolicenie 
wewnętrzne poprzez zastosowanie ust. 11 
w odniesieniu do danego roku.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 8
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 29 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zastosowanie ma art. -1 ust. 2 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
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przejściowe], państwa członkowskie do 
dnia 1 sierpnia 2021 r. powiadamiają o 
wszelkich decyzjach, o których mowa w 
art. 25 ust. 12 tego rozporządzenia, 
podjętych w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2022.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20200201&from=PL)

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 30 – ustęp 8 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku przydziałów z rezerwy 
w 2021 r. kwotę rezerwy, która ma zostać 
wyłączona zgodnie z akapitem drugim, 
dostosowuje się zgodnie z art. 22 ust. 5 
akapit drugi. W przypadku przydziałów 
z rezerwy w 2021 r. akapit trzeci 
niniejszego ustępu nie ma zastosowania.

W przypadku przydziałów z rezerwy 
w 2021 r. oraz, jeżeli zastosowanie ma art. 
-1 ust. 2 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie przejściowe], w 
przypadku przydziałów z rezerwy w 2022 r. 
kwotę rezerwy, która ma zostać wyłączona 
zgodnie z akapitem drugim, dostosowuje 
się zgodnie z art. 22 ust. 5 akapit drugi. W 
przypadku przydziałów z rezerwy 
w 2021 r. oraz, jeżeli zastosowanie ma art. 
-1 ust. 2 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie przejściowe], w 
przypadku przydziałów z rezerwy w 2022 r. 
akapit trzeci niniejszego ustępu nie ma 
zastosowania.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) w art. 37 ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
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„Państwa członkowskie, które przyznają 
krajowe wsparcie przejściowe w 2020 r., 
mogą to kontynuować do końca okresu 
przejściowego, o którym mowa w art. -1 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe].”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20200201&from=PL)

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 10 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 37 – ustęp 4 – tiret 6 a i 6 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) w art. 37 ust. 4 dodaje się tiret w 
brzmieniu:
„– 50 % w 2021 r.;
jeżeli zastosowanie ma art. -1 ust. 2 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe] – 50 % w 2022 r.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20200201&from=PL)

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Bułgaria: 624,11 EUR, – Bułgaria: X EUR*,

__________________

*W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
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(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiedział się za 
utrzymaniem finansowania WPR w UE-
27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym, przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej, tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli WRF nie zostaną 
przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
4 TFUE.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Grecja: 225,04 EUR, – Grecja: X EUR*,

__________________

*W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiedział się za 
utrzymaniem finansowania WPR w UE-
27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym, przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej, tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
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2021–2027, a jeżeli WRF nie zostaną 
przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
4 TFUE.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Hiszpania: 348,03 EUR, – Hiszpania: X EUR*,

__________________

*W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiedział się za 
utrzymaniem finansowania WPR w UE-
27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym, przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej, tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli WRF nie zostaną 
przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
4 TFUE.

Poprawka 96
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Portugalia: 219,09 EUR.; – Portugalia: X EUR*.;

__________________

*W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiedział się za 
utrzymaniem finansowania WPR w UE-
27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym, przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej, tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli WRF nie zostaną 
przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
4 TFUE.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zastosowanie ma art. -1 ust. 2 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe], kwotę płatności specyficznej 
na hektar kwalifikującego się obszaru 
oblicza się za 2022 r., mnożąc wielkość 
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plonów podaną w ust. 2 przez następujące 
kwoty referencyjne:
– Bułgaria: X EUR*,
– Grecja: X EUR*,
– Hiszpania: X EUR*,
– Portugalia: X EUR*.
__________________
*W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiedział się za 
utrzymaniem finansowania WPR w UE-
27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym, przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej, tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli WRF nie zostaną 
przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
4 TFUE.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20200201&from=PL)

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 10 666 000 EUR dla Grecji; a) X EUR* dla Grecji;
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__________________

*W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiedział się za 
utrzymaniem finansowania WPR w UE-
27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym, przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej, tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli WRF nie zostaną 
przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
4 TFUE.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 554 000 EUR dla Francji; b) X EUR* dla Francji;

__________________

*W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiedział się za 
utrzymaniem finansowania WPR w UE-
27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym, przy 
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jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej, tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli WRF nie zostaną 
przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
4 TFUE.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 34 590 000 EUR dla Włoch.; c) X EUR* dla Włoch.;

__________________

*W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiedział się za 
utrzymaniem finansowania WPR w UE-
27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym, przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej, tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli WRF nie zostaną 
przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
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4 TFUE.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zastosowanie ma art. -1 ust. 2 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe], finansowanie przez Unię 
programów roboczych, o których mowa w 
ust. 1, wynosi na 2022 r.:
a) X EUR* dla Grecji;
b) X EUR* dla Francji; oraz 
c) X EUR* dla Włoch.
__________________
*W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiedział się za 
utrzymaniem finansowania WPR w UE-
27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym, przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej, tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli WRF nie zostaną 
przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
4 TFUE.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
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Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 58 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie przez Unię pomocy 
organizacjom producentów przewidzianej 
w ust. 1 wynosi dla Niemiec na 2021 r. 
2 188 000 EUR.

Finansowanie przez Unię pomocy 
organizacjom producentów przewidzianej 
w ust. 1 wynosi dla Niemiec na 2021 r. X 
EUR*.

__________________

*W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiedział się za 
utrzymaniem finansowania WPR w UE-
27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym, przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej, tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli WRF nie zostaną 
przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
4 TFUE.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 58 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zastosowanie ma art. -1 ust. 2 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe], finansowanie przez Unię 
pomocy organizacjom producentów 
przewidzianej w ust. 1 wynosi dla Niemiec 
na 2022 r. X EUR*.
__________________
*W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiedział się za 
utrzymaniem finansowania WPR w UE-
27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym, przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej, tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli WRF nie zostaną 
przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
4 TFUE.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 68 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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1. Prawa do sadzenia przyznane 
producentom zgodnie z art. 85h, 85i lub 
85k rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
przed dniem 31 grudnia 2015 r., których ci 
producenci nie wykorzystali i które w tym 
dniu nie utraciły jeszcze ważności, mogą 
zostać od dnia 1 stycznia 2016 r. 
przekształcone w zezwolenia na 
warunkach określonych w niniejszym 
rozdziale.

„1. Prawa do sadzenia przyznane 
producentom zgodnie z art. 85h, 85i lub 
85k rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 
przed dniem 31 grudnia 2015 r., których ci 
producenci nie wykorzystali i które w tym 
dniu nie utraciły jeszcze ważności, mogą 
zostać od dnia 1 stycznia 2016 r. 
przekształcone w zezwolenia na 
warunkach określonych w niniejszym 
rozdziale. Takie przekształcenie odbywa 
się na wniosek tych producentów złożony 
przed dniem 31 grudnia 2015 r. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
umożliwieniu producentom składania 
takich wniosków o przekształcenie praw do 
sadzenia w zezwolenia do dnia 31 grudnia 
ostatniego roku okresu przejściowego, o 
którym mowa w art. -1 ust. 2 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe].“

Takie przekształcenie odbywa się na 
wniosek tych producentów złożony przed 
dniem 31 grudnia 2015 r. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
umożliwieniu producentom składania 
takich wniosków o przekształcenie praw do 
sadzenia w zezwolenia do dnia 31 grudnia 
2020 r.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2b) art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zezwolenia udzielone na mocy ust. 1 
mają taki sam okres ważności co prawa do 
sadzenia, o których mowa w ust. 1. Jeżeli 
zezwolenia te nie zostaną wykorzystane, 
ich ważność kończy się najpóźniej do dnia 
31 grudnia 2018 r. lub, w przypadku gdy 

„2. Zezwolenia udzielone na mocy ust. 1 
mają taki sam okres ważności co prawa do 
sadzenia, o których mowa w ust. 1. Jeżeli 
zezwolenia te nie zostaną wykorzystane, 
ich ważność kończy się najpóźniej do dnia 
31 grudnia 2018 r. lub, w przypadku gdy 
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dane państwo członkowskie podjęło 
decyzję, o której mowa w ust. 1 akapit 
drugi, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 
r.

dane państwo członkowskie podjęło 
decyzję, o której mowa w ust. 1 akapit 
drugi, najpóźniej do dnia 31 grudnia 
trzeciego roku po zakończeniu okresu 
przejściowego, o którym mowa w art. -1 
ust. 2 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie przejściowe].“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 167 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c) w tytule II rozdział III sekcja 4 
dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 167a
Zasady wprowadzania do obrotu w celu 
poprawy i stabilizacji funkcjonowania 
wspólnego rynku w sektorze oliwy z 
oliwek
1. Aby poprawić i ustabilizować 
funkcjonowanie wspólnego rynku w 
sektorze oliwy z oliwek, państwa 
członkowskie będące producentami mogą 
ustanowić przepisy dotyczące 
wprowadzania do obrotu, których celem 
będzie regulowanie podaży. Zasady takie 
muszą być proporcjonalne do 
wyznaczonych celów i nie mogą:
a) odnosić się do jakiejkolwiek transakcji 
po pierwszym wprowadzeniu do obrotu 
danego produktu;
b) pozwalać na ustalanie cen, w tym jeśli 
ceny są ustalane jako wskazówka lub 
zalecenie;
c) uniemożliwiać dostępu do znacznej 
części zbiorów, które normalnie byłyby 
dostępne.
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2. O przepisach, o których mowa w ust. 1, 
należy informować podmioty gospodarcze 
poprzez opublikowanie w pełnym 
brzmieniu w oficjalnej publikacji danego 
państwa członkowskiego.
3. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich decyzjach podjętych 
na podstawie niniejszego artykułu.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=PL)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest włączenie nowego artykułu, który umożliwi zastosowanie w 
odniesieniu do sektora wina mechanizmu podobnego do tego przewidzianego w art. 167 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 dla sektora oliwy z oliwek, co pozwoliłoby na 
zaspokojenie szczególnych potrzeb tego sektora przez zwiększenie jego możliwości w zakresie 
samoregulacji.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 211 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d) w art. 211 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
oraz aby ograniczyć skutki zmienności 
dochodów przez zachęcanie rolników do 
oszczędzania w dobrych latach na 
wypadek lat złych, art. 107, 108 i 109 
TFUE nie stosuje się do krajowych 
środków polityki budżetowej, za pomocą 
których państwa członkowskie 
wprowadzają odstępstwo od ogólnych 
przepisów podatkowych, umożliwiając 
obliczanie stosowanej w odniesieniu do 
rolników podstawy opodatkowania 
podatkiem dochodowym na podstawie 
wieloletniego okresu – w tym przez 
przeniesienie rozliczenia części podstawy 
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opodatkowania, a także przez odroczenie 
rozliczenia części podstaw opodatkowania 
– lub umożliwiając wyłączenie kwot 
zdeponowanych na specjalnym rolniczym 
rachunku oszczędnościowym.”;

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=PL)

Uzasadnienie

Aby pomóc rolnikom w radzeniu sobie ze zmiennością dochodów, państwa członkowskie 
mogą dostosować krajowe środki polityki budżetowej, aby umożliwić obliczanie podstawy 
opodatkowania w oparciu o wieloletni okres lub tymczasowe wyłączenie kwot zdeponowanych 
na specjalnych rolniczych rachunkach oszczędnościowych. Tego rodzaju środki nie powinny 
podlegać zasadom pomocy państwa.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2 e (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 214a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e) w art. 214a po ustępie pierwszym 
dodaje się ustęp w brzmieniu:
„Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 oraz 
pod warunkiem uzyskania zgody Komisji 
Finlandia może w trakcie okresu 
przejściowego przewidzianego w art. -1 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe] nadal przyznawać pomoc 
krajową, która została przyznana 
producentom w 2020 r. na podstawie tego 
artykułu.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VIII – część 1 – sekcja D – punkt 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) w załączniku VIII część I sekcja D 
dodaje się punkt w brzmieniu:
„7a. „Na zasadzie odstępstwa od punktów 
1 i 3, w ograniczonych i należycie 
uzasadnionych przypadkach oraz przy 
jednorodnej produkcji i warunkach 
środowiskowych, państwa członkowskie 
mogą zezwolić, aby procesy, o których 
mowa w sekcjach B i C, były 
przeprowadzane w strefie uprawy 
winorośli przylegającej do strefy, gdzie 
zebrano świeże winogrona użyte do 
produkcji.”

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=PL)

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VIII – część 1 – sekcja D – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b) w załączniku VIII część I sekcja D 
dodaje się punkt w brzmieniu:
„7b. „Na terenach uprawy winorośli 
położonych na granicy między dwiema 
strefami uprawy winorośli oraz przy 
jednorodnej produkcji i warunkach 
środowiskowych państwa członkowskie, 
na zasadzie odstępstwa od punktów 1 i 3, 
mogą zezwolić, aby procesy, o których 
mowa w sekcjach B i C, były 
przeprowadzane w strefie uprawy 
winorośli przylegającej do strefy, gdzie 
zebrano świeże winogrona użyte do 
produkcji.”.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=PL)
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Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 22a
Porozumienia międzybranżowe
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 164 i 
165 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w 
przypadku organizacji międzybranżowej 
uznanej na podstawie art. 157 tego 
rozporządzenia, działającej w regionie 
najbardziej oddalonym i uważanej za 
reprezentatywną dla produkcji lub 
przetwarzania co najmniej jednego 
produktu tego regionu lub handlu nim, 
odnośne państwo członkowskie może 
postanowić, na wniosek tej organizacji 
międzybranżowej, że przez okres jednego 
roku, z możliwością odnowienia, 
porozumienia, decyzje podjęte w ramach 
tej organizacji lub jej uzgodnione praktyki 
będą wiążące dla innych podmiotów 
gospodarczych, osób fizycznych lub grup, 
które nie należą do tej organizacji, a 
działają w danym regionie najbardziej 
oddalonym.
2. W przypadku gdy przepisy uznanej 
organizacji międzybranżowej zostają 
rozszerzone na podstawie ust. 1 i gdy 
działalność objęta tymi przepisami leży w 
ogólnym interesie gospodarczym 
podmiotów, których działalność jest 
związana z produktami przeznaczonymi 
wyłącznie na rynek lokalny tego 
najbardziej oddalonego regionu, państwo 
członkowskie, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, może podjąć 
decyzję, że poszczególne podmioty 
gospodarcze lub grupy podmiotów 
gospodarczych niebędące członkami tej 
organizacji, lecz działające na danym 
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rynku, są zobowiązane do wpłat na rzecz 
tej organizacji całości lub części wkładów 
finansowych wpłacanych przez jej 
członków, o ile są one przeznaczone na 
pokrycie kosztów bezpośrednio 
związanych z prowadzeniem danej 
działalności.
3. Państwo członkowskie informuje 
Komisję o wszelkich porozumieniach, 
których zakres został rozszerzony na 
podstawie niniejszego artykułu.“

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R0228-20191214)

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W każdym roku budżetowym Unia 
finansuje środki przewidziane 
w rozdziałach III i IV do kwoty rocznej 
równej:

skreśla się

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 267 580 000 EUR,
— dla Azorów i Madery: 102 080 000 
EUR,
— dla Wysp Kanaryjskich: 
257 970 000 EUR.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla francuskich departamentów — dla francuskich departamentów 



PE646.753v02-00 82/156 RR\1204899PL.docx

PL

zamorskich: 25 900 000 EUR, zamorskich: 35 000 000 EUR,

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Azorów i Madery: 20 400 000 
EUR,

skreśla się

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Wysp Kanaryjskich: 
69 900 000 EUR,

skreśla się

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13
Rozporządzenie (UE) nr 229/2013
Artykuł 18 – ustępy 2 i 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreśla się
Zmiany w rozporządzeniu (UE) 

nr 229/2013
Art. 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 
nr 229/2013 otrzymują brzmienie:
„
2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
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kwoty 23 000 000 EUR.
3. Kwota przyznawana na szczególne 
uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 
mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać 6 830 000 EUR.”
’

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Załącznik I – część 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część druga: Podział wsparcia unijnego na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich (2021) 

Część druga: Podział wsparcia unijnego na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich (rocznie 
w okresie przejściowym, jak przewidziano 
w art. -1 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie przejściowe])

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Załącznik I – część 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

(ceny bieżące w EUR)

2021

Belgia 67 178 046

Bułgaria 281 711 396

Czechy 258 773 203

Dania 75 812 623

Niemcy 989 924 996

Estonia 87 875 887

Irlandia 264 670 951

Grecja 509 591 606
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Hiszpania 1 001 202 880

Francja 1 209 259 199

Chorwacja 281 341 503

Włochy 1 270 310 371

Cypr 15 987 284

Łotwa 117 307 269

Litwa 195 182 517

Luksemburg 12 290 956

Węgry 416 202 472

Malta 12 207 322

Niderlandy 73 151 195

Austria 480 467 031

Polska 1 317 890 530

Portugalia 493 214 858

Rumunia 965 503 339

Słowenia 102 248 788

Słowacja 227 682 721

Finlandia 292 021 227

Szwecja 211 550 876

Razem w UE 11 230 561 046

Pomoc techniczna 28 146 770

Razem 11 258 707 816

Poprawka

(ceny bieżące w EUR)

Okres przejściowy, o którym mowa w art. -
1 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie przejściowe] (rocznie*)

Belgia X

Bułgaria X

Czechy X

Dania X

Niemcy X
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Estonia X

Irlandia X

Grecja X

Hiszpania X

Francja X

Chorwacja X

Włochy X

Cypr X

Łotwa X

Litwa X

Luksemburg X

Węgry X

Malta X

Niderlandy X

Austria X

Polska X

Portugalia X

Rumunia X

Słowenia X

Słowacja X

Finlandia X

Szwecja X

Razem w UE X

Pomoc techniczna X

Razem X

___________________
* W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament Europejski opowiada się za utrzymaniem finansowania 
WPR w UE-27 na poziomie budżetu na lata 2014–2020 w ujęciu realnym (przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie początkowej kwoty rezerwy rolnej), tj. 383 255 mln EUR w 
cenach z 2018 r. (431 946 mln EUR w cenach bieżących). Kwoty przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 2021–2027, a 
jeżeli WRF nie zostaną przyjęte na czas, w oparciu o obowiązujące w 2020 r. pułapy i 
przepisy, których obowiązywanie zostanie przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 4 TFUE.
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Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Załącznik II – tabela – kolumna 7a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2021
Okres przejściowy, o którym mowa w art. -

1 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie przejściowe] (rocznie*)

485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X

4 823 108 X
167 722 X

1 163 938 X
1 856 029 X
4 710 172 X
7 147 787 X

344 340 X
3 560 186 X

46 750 X
299 634 X
510 820 X
32 131 X

1 219 770 X
4 507 X

703 870 X
664 820 X

2 972 978 X
584 650 X

1 856 173 X
129 053 X
383 806 X
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506 000 X

672 761 X

______________
* W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiada się za utrzymaniem 
finansowania WPR w UE-27 na poziomie 
budżetu na lata 2014–2020 w ujęciu 
realnym (przy jednoczesnym ujęciu w 
budżecie początkowej kwoty rezerwy 
rolnej), tj. 383 255 mln EUR w cenach z 
2018 r. (431 946 mln EUR w cenach 
bieżących). Kwoty do uzgodnienia w 
niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
obliczyć w oparciu o kwoty uzgodnione w 
WRF 2021–2027, a jeżeli WRF nie 
zostaną przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
4 TFUE.

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Załącznik III – tabela – kolumna 7a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2021
Okres przejściowy, o którym mowa w art. -

1 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie przejściowe] (rocznie*,**)

485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
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167,7 X
1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
506,0 X

672,8 X

______________

* W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiada się za utrzymaniem 
finansowania WPR w UE-27 na poziomie 
budżetu na lata 2014–2020 w ujęciu 
realnym (przy jednoczesnym ujęciu w 
budżecie początkowej kwoty rezerwy 
rolnej), tj. 383 255 mln EUR w cenach z 
2018 r. (431 946 mln EUR w cenach 
bieżących). Kwoty przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
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obliczyć w oparciu o kwoty uzgodnione w 
WRF 2021–2027, a jeżeli WRF nie 
zostaną przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
4 TFUE.
** Kwoty uwzględniają również wydatki 
związane z działaniami uruchomionymi w 
ramach poprzedniego pięcioletniego 
okresu programowania, w odniesieniu do 
których płatności zostaną dokonane w 
trakcie obecnego pięcioletniego okresu 
programowania.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VI – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

LIMITY BUDŻETOWE NA 
PROGRAMY WSPARCIA, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 44 UST. 1

LIMITY BUDŻETOWE NA 
PROGRAMY WSPARCIA, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 44 UST. 1*
__________________

* Kwoty uwzględniają również wydatki 
związane z działaniami uruchomionymi w 
ramach poprzedniego pięcioletniego 
okresu programowania, w odniesieniu do 
których płatności zostaną dokonane w 
trakcie obecnego pięcioletniego okresu 
programowania. 

Uzasadnienie

Poprawka ta jest spójna z poprawką złożoną do art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia dotyczącą 
krajowych programów uprawy winorośli.

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III
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Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Załącznik VI – tabela – kolumna 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2021 i kolejne lata 2021 i kolejne lata*

25 721 X
4 954 X

37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
— —

27 970 X
— —

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

— —

_______________

W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiada się za utrzymaniem 
finansowania WPR w UE-27 na poziomie 
budżetu na lata 2014–2020 w ujęciu 
realnym (przy jednoczesnym ujęciu w 
budżecie początkowej kwoty rezerwy 
rolnej), tj. 383 255 mln EUR w cenach z 
2018 r. (431 946 mln EUR w cenach 
bieżących). Kwoty przewidziane w 
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niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
obliczyć w oparciu o kwoty uzgodnione w 
WRF 2021–2027, a jeżeli WRF nie 
zostaną przyjęte na czas, w oparciu o 
obowiązujące w 2020 r. pułapy i przepisy, 
których obowiązywanie zostanie 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 
4 TFUE.
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UZASADNIENIE

Procedura ustawodawcza dotycząca reformy wspólnej polityki rolnej nie została zakończona 
na czas, aby umożliwić państwom członkowskim i Komisji przygotowanie wszystkich 
elementów niezbędnych do zastosowania nowych ram prawnych i planów strategicznych 
WPR z dniem 1 stycznia 2021 r. Z tego powodu 31 października 2019 r. Komisja Europejska 
przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie okresu przejściowego dla WPR na 
rok 2021. 

Opóźnienie w dokończeniu reformy WPR i przyjęciu wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027 powoduje niepewność rolników i sektora rolnictwa. W celu zmniejszenia tej 
niepewności w przedmiotowym sprawozdaniu oparto się na propozycji Komisji dotyczącej 
zapewnienia dalszego stosowania obowiązujących przepisów oraz nieprzerwanego 
dokonywania płatności na rzecz rolników i innych beneficjentów.

Sprawozdawczyni przyświeca cel budowania stabilności i bezpieczeństwa dla rolników i 
całego sektora rolnictwa oraz zapewnienia jasno określonej drogi działania ku nowemu 
okresowi programowania WPR. Ma to zostać osiągnięte dzięki zastosowaniu wyważonego i 
udoskonalonego rozporządzenia przejściowego w oparciu o obowiązujące przepisy WPR. 
Sprawozdawczyni uważa, że takie kroki są niezbędne, ponieważ rolnicy i sektor spożywczy 
poznają ostateczną treść nowego rozporządzenia przejściowego i jego skutki dopiero na kilka 
miesięcy przed wejściem przepisów w życie. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele inwestycji i 
zamówień na kolejny rok dokonywanych na poziomie gospodarstw rolnych odbywa się w 
miesiącach letnich, sprawozdawczyni podkreśla potrzebę nieprzerwanego obowiązywania 
dotychczasowych przepisów i struktur oraz uważa za rozsądne, aby instytucje europejskie 
podjęły szybko jasne decyzje w sprawie tego rozporządzenia. 

Sprawozdawczyni zgadza się z główną zasadą przedstawioną we wniosku Komisji 
Europejskiej, która przewiduje dalsze stosowanie dotychczasowych przepisów i zapewnienie 
nowych środków finansowych, lecz kategorycznie stwierdza, że okres przejściowy nie 
powinien oznaczać, że rolnicy pracujący zgodnie z dotychczasowymi przepisami będą 
otrzymywali mniej pieniędzy. W przedmiotowym projekcie sprawozdania zdecydowanie 
sprzeciwiono się wszelkiemu ograniczaniu środków finansowych przeznaczonych na 
rolnictwo, ponieważ dochody europejskich rolników są już teraz niższe od średnich 
dochodów w innych sektorach. Omawiane rozporządzenie powinno być zgodne z zawartym 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej postanowieniem dotyczącym zapewnienia 
rolnikom odpowiedniego poziomu życia. W związku z powyższym sprawozdanie opiera się 
na linii budżetowej przyjętej przez Parlament Europejski dla wieloletnich ram finansowych, w 
której wzywa się do utrzymania poziomu unijnego finansowania sektora rolnictwa. 

Sprawozdawczyni jest zdania, że omawiane rozporządzenie stanowi ważny pomost między 
okresami programowania WPR, i uważa, że rozporządzenie przejściowe powinno zapewnić 
państwom członkowskim wystarczająco dużo czasu na przygotowanie krajowych planów 
strategicznych oraz struktur administracyjnych i informatycznych niezbędnych do 
skutecznego wdrożenia nowych ram prawnych. Dlatego też wystarczający okres przejściowy 
zgodny z tymi ramami czasowymi zapewniłby sektorowi rolnemu bardzo potrzebną 
stabilność i pewność w procesie przechodzenia do nowego okresu programowania WPR. 

W sprawozdaniu podkreślono, że państwa członkowskie i Komisja Europejska powinny 
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przeprowadzić szeroko zakrojone konsultacje z rolnikami i wszystkimi właściwymi 
zainteresowanymi stronami podczas przygotowywania planów strategicznych WPR państw 
członkowskich. Stwierdzono, że należy niezwłocznie przystąpić do opracowania planów 
strategicznych państw członkowskich, aby zapewnić rolnikom płynne przejście do nowego 
okresu programowania.

Czas trwania 

W swoim wniosku Komisja zaproponowała okres przejściowy trwający jeden rok. Chociaż 
sprawozdawczyni popiera zasadniczo taki czas trwania okresu przejściowego, oczywiste jest, 
że ze względu na złożoność i stan procedury podejmowania decyzji w sprawie kolejnych 
wieloletnich ram finansowych i reformy WPR istnieje możliwość, że jednoroczny okres 
przejściowy może okazać się niewystarczający. Zgodnie z wnioskiem dotyczącym WPR po 
2020 r. Komisja Europejska przewiduje, że państwa członkowskie i administracje krajowe 
będą potrzebowały co najmniej jednego roku na przygotowanie planów strategicznych, a 
Komisja Europejska będzie miała następnie kilka miesięcy na proces zatwierdzania. Choć 
sprawozdawczyni zgadza się z zasadą jednorocznego okresu przejściowego, ze 
wspomnianych względów zaproponowała wprowadzenie zabezpieczenia, które w razie 
potrzeby umożliwiłoby przedłużenie okresu przejściowego o dodatkowy rok. 

Termin publikacji w Dzienniku Urzędowym uruchomienia klauzuli zabezpieczającej 
wyznaczony na dzień 30 września 2020 r. został obliczony z uwzględnieniem złożoności 
procedury ustawodawczej i niezbędnego czasu wymaganego do pomyślnego wprowadzenia 
nowych przepisów dotyczących WPR. Sprawozdawczyni jest zdania, że przy określaniu 
terminu zgodnego z wyżej wymienionymi ramami czasowymi osiągnięcie porozumienia 
między współprawodawcami stanowi wystarczającą gwarancją co do tego, by państwa 
członkowskie mogły rozpocząć proces przygotowawczy. Sprawozdawczyni uważa, że 
porozumienie to należy osiągnąć najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Sprawozdawczyni przyjmuje pragmatyczne podejście do rozporządzenia przejściowego i 
podkreśla, że należy je rozpatrywać oddzielnie od reformy WPR. Naczelną zasadą 
przyświecającą sprawozdawczyni podczas sporządzania niniejszego sprawozdania była 
zasada, że w przepisach przejściowych nie należy wprowadzać nowych inicjatyw. Podstawą 
tego podejścia jest fakt, że przepisy te wejdą w życie w 11 miesięcy od złożenia 
przedmiotowego sprawozdania, w związku z czym zwrócenie się do europejskich rolników o 
wdrożenie nowych środków, które nie zostały w pełni omówione i zatwierdzone przez 
współprawodawców przed wejściem w życie przepisów, nie byłoby ani sprawiedliwe, ani 
realistyczne. 

W ramach reformy WPR zostaną wprowadzone nowe środki i przepisy, a Komisja wskazała, 
że konieczna jest dalsza analiza tych środków i przepisów w świetle jej komunikatu w 
sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, opublikowanego 11 grudnia 2019 r. 
Sprawozdawczyni uważa Europejski Zielony Ład za ważny i nadrzędny wniosek kształtujący 
w perspektywie długoterminowej przyszłość europejskiego rolnictwa i produkcji żywności. 
Jednocześnie jednak jest przekonana, że analizę tę należy przeprowadzić w ramach wniosków 
dotyczących reformy WPR, a nie w omawianym rozporządzeniu, gdyż istnieje ryzyko, że 
nastąpiłyby dwa równoległe procesy reform, powodujące dużą i kosztowną niepewność dla 
rolników i całego sektora rolniczego.
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Zapewnienie ciągłości i możliwości w okresie przejściowym 

Sprawozdawczyni podkreśla, że wszystkie środki podejmowane w okresie przejściowym 
muszą się opierać na obecnych przepisach i narzędziach. W odniesieniu do dalszego 
stosowania obowiązujących obecnie przepisów dotyczących WPR sprawozdawczyni 
zaproponowała, aby państwa członkowskie miały możliwość zwiększenia swojego 
współfinansowania w drugim filarze. Ważne jest, aby obecne programy rozwoju obszarów 
wiejskich móc kontynuować bez jakichkolwiek cięć środków przeznaczonych dla rolników i 
beneficjentów. 

Ponadto dzięki tej możliwości państwa członkowskie mogłyby wywiązać się ze zobowiązania 
do utrzymania środków ochrony środowiska przynajmniej na obecnym poziomie, jak 
proponuje Komisja. W sprawozdaniu proponuje się, aby państwa członkowskie miały 
możliwość rozszerzenia zakresu swoich działań rolno-środowiskowych i klimatycznych w 
ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w okresie przejściowym.

W sprawozdaniu dostosowano proces zatwierdzania przez Komisję Europejską przedłużenia 
programów rozwoju obszarów wiejskich. Zdaniem sprawozdawczyni Komisja powinna 
wystarczająco uzasadnić decyzję o odmowie przedłużenia programów, co pomoże w 
zapewnieniu pewności prawa i kontynuacji terminowych płatności dla rolników. Stwierdza 
się, że szczegółowe wytyczne udzielone państwom członkowskim w odpowiednim czasie 
mają zasadnicze znaczenie dla uniknięcia jakiegokolwiek zagrożenia stabilności sektora 
rolniczego.

W sprawozdaniu proponuje się, aby zoptymalizować trwanie już przyjętych programów 
operacyjnych. W celu zachowania pewności prawa i umożliwienia równego traktowania 
programy operacyjne w sektorze warzyw i owoców powinny być kontynuowane w 
niezmienionej postaci do końca ich obowiązywania.

Ograniczenie do maksymalnie trzech lat w odniesieniu do nowych zobowiązań podjętych w 
2021 r. można uznać za odpowiednie dla większości środków dotyczących rozwoju obszarów 
wiejskich. Z drugiej strony działania rolno-środowiskowo-klimatyczne podejmowane na 
podstawie art. 28 ust. 5 rozporządzenia 1305/2013 i przyczyniające się do wdrażania ramowej 
dyrektywy wodnej, dyrektyw dotyczących sieci Natura 2000 czy rozporządzenia (UE) 
2018/842 w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego zależą od możliwości zapewnienia 
długoterminowych zobowiązań do rekompensaty dla beneficjentów za utrzymanie gruntów 
zgodnie z ww. aktami prawnymi. W związku z tym ten 3-letni okres nie powinien mieć 
zastosowania do tych środków, pod warunkiem że będą włączone do nowych ram planu 
strategicznego WPR.

Sprawozdawczyni proponuje logikę kontynuowania obecnych przepisów również w 
odniesieniu do przejściowego wsparcia krajowego i innych podobnych systemów, których nie 
przedłużono we wniosku Komisji. Takie podejście byłoby zgodne z ogólnym celem, jakim 
jest zapewnienie nieprzerwanego kontynuowania wsparcia dla rolników i innych 
beneficjentów przez okres przejściowy, i umożliwiłoby odnośnym sektorom dostosowanie 
się. Dzięki kontynuowaniu płatności można będzie zapewnić rolnikom stabilność, 
przewidywalność i możliwość planowania. Zlikwidowanie tych płatności z dnia na dzień 
miałoby poważne negatywne skutki dla wielu wrażliwych sektorów rolniczych w Europie. 

Sprawozdanie przygotowuje grunt pod łagodniejsze przejście do nowej WPR dzięki 
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zwiększeniu pomocy technicznej i zachęcaniu państw członkowskich, aby jak najwcześniej 
rozpoczęły przygotowywanie planów strategicznych. Przejście do nowego okresu 
programowania wiąże się z dodatkowymi wymogami wobec administracji krajowych, co 
stwarza potencjalne ryzyko skutków dla beneficjentów końcowych. Zasadniczy charakter 
proponowanych zmian w reformie WPR będzie również wymagał znacznego planowania i 
zobowiązań ze strony sektora rolnego w odniesieniu do wdrażania i osiągania celów oraz 
realizacji ambicji. Sprawozdawczyni jest przekonana, że konieczne jest umożliwienie 
państwom członkowskim wykorzystywania większej części funduszy przeznaczonych na 
pomoc techniczną podczas okresu przejściowego, aby właściwie opracować narzędzia i środki 
konieczne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Wyższa kwota na pomoc techniczną powinna 
zostać skompensowana po okresie przejściowym, a więc nie powinno się jej narzucać 
rolnikom. 
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PISMO KOMISJI BUDŻETOWEJ

Pan Norbert Lins
Przewodniczący
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie rozporządzenia ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe 
dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) w roku 2021 (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 
2019/0254(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje sprawozdanie na temat wniosku dotyczącego 
rozporządzenia ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 (2019/0254(COD)). 

Komisja Budżetowa podjęła decyzję o przedstawieniu opinii w formie pisma:

A. mając na uwadze, że w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 
2021–2027 na przełomie maja i czerwca 2018 r. Komisja przedłożyła zestaw budżetowych i 
sektorowych wniosków ustawodawczych, w tym nowe rozporządzenia dotyczące 
zreformowanego Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);

B. mając na uwadze, że pomyślne przejście na kolejną generację programów wydatków i 
systemów wsparcia w okresie programowania finansowego 2021–2027 będzie zależeć od 
terminowego przyjęcia nadrzędnych przepisów dotyczących WRF oraz aktów podstawowych 
dotyczących zreformowanych instrumentów finansowych;

C. mając na uwadze, że poczyniono znaczne postępy w negocjacjach legislacyjnych między 
Radą a Parlamentem Europejskim w sprawie większości przepisów sektorowych; mając jednak 
na uwadze, że negocjacje w sprawie zreformowanej wspólnej polityki rolnej napotykają 
poważne opóźnienia proceduralne;

D. mając na uwadze, że wydaje się, iż Rada czyni jedynie bardzo niewielkie postępy na drodze 
do osiągnięcia porozumienia w sprawie pakietu finansowego na kolejne WRF; 

E. mając na uwadze, że odbiorcy i beneficjenci końcowi środków unijnych, którzy faktycznie 
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realizują politykę i podstawowe programy, nie powinni być poszkodowani w wyniku opóźnień 
legislacyjnych i niepewności prawa;

F. mając na uwadze, że poza ważną podstawą prawną przed 1 stycznia 2021 r. należy jeszcze 
przygotować plany operacyjne i strategiczne, aby możliwe było wprowadzenie nowych 
strategii politycznych; 

G. mając na uwadze, że Parlament Europejski przyjął w dniu 10 października 2019 r. rezolucję 
w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych: czas, by 
spełnić oczekiwania obywateli, w której wzywa do stworzenia siatki bezpieczeństwa mającej 
chronić beneficjentów programów UE oraz wzywa Komisję do rozpoczęcia prac nad planem 
awaryjnym dotyczącym WRF w celu zapewnienia ciągłości finansowania w przypadku 
konieczności przedłużenia obecnych WRF; 

H. mając na uwadze, że kontynuacja wsparcia dla rolników w ramach płatności bezpośrednich 
w 2021 r. powinna przebiegać bez niespójności prawnych; mając na uwadze, że aby możliwe 
było stosowanie ujednolicenia wewnętrznego oraz przedłużenie systemu jednolitej płatności 
obszarowej do 2021 r., konieczne są zmiany; mając na uwadze, że dla kilku programów należy 
zaktualizować kwoty za rok 2021 r.

I. mając na uwadze, że w przypadku braku dobrze określonej krajowej puli środków 
przewidzianej na okres po 2020 r. państwa członkowskie mogą nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;

J. mając na uwadze, że w przypadku braku pewnych dostosowań technicznych mogą pojawić 
się niespójności w odniesieniu do rezerwy kryzysowej, terminów związanych z przedłużeniem 
programu rozwoju obszarów wiejskich i przepisów odnoszących się do płatności zaliczkowych; 

uznając opóźnienia procedur prawnych i dążąc do zapewnienia realnego przejścia od jednego 
okresu obowiązywania ram finansowych do kolejnego oraz mając świadomość zagrożeń dla 
państw członkowskich i beneficjentów końcowych, które mogą wynikać z niepewności 
prawnej, Komisja Budżetowa:

1. popiera cele pakietu przejściowego zaproponowane przez Komisję, w szczególności ciągłość 
wsparcia WPR w ramach obu filarów w 2021 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
przypadku dalszych opóźnień w negocjacjach dotyczących pakietu reform rolnych na lata 
2021–2027; 

2. wzywa do szybkiego przyjęcia rozporządzenia przejściowego;  

3. domaga się przejrzystych i aktualnych informacji na temat wszelkich wynikających z tego 
zmian w podstawach prawnych WPR, które mają wpływ na roczne procedury budżetowe w 
2020 r. i w kolejnych latach;

4. oczekuje, że te środki przejściowe pozostaną bez uszczerbku dla sektorowego procesu 
legislacyjnego prowadzącego do reformy wspólnej polityki rolnej ani nie doprowadzą do 
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dodatkowych opóźnień tego procesu. 

Z wyrazami szacunku

Johan Van Overtveldt
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28.4.2020

OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) 
nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału 
na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i 
(UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Herbert Dorfmann

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ramy prawne regulujące wspólną politykę rolną po 2020 r. są nadal przedmiotem negocjacji, 
dlatego też w celu zagwarantowania płynnego przejścia do nowych przepisów należy przyjąć 
środki przejściowe umożliwiające przedłużenie okresu stosowania istniejących przepisów do 
czasu wdrożenia nowego systemu.

Obowiązujące przepisy muszą zostać zmienione, w szczególności w celu uwzględnienia 
stosownych kwot/pułapów, które należy ustalić w odniesieniu do nowych wieloletnich ram 
finansowych (WRF) na lata 2021–2027.

Ponieważ wniosek Komisji przewiduje roczny okres przejściowy, niniejsza opinia umożliwia 
przedłużenie tego okresu do 2022 r., jeżeli nowe rozporządzenie w sprawie WPR nie zostanie 
przyjęte do dnia 30 października 2020 r.

W przypadku EFRROW okres powiadamiania przez państwa członkowskie zostaje 
wydłużony z 10 do 20 dni. W odniesieniu do nowych zobowiązań, które mają zostać podjęte 
począwszy od 2021 r., okres, który zostanie określony w programie rozwoju obszarów 
wiejskich, może trwać cztery lata zamiast trzech.

Opinia umożliwia wykorzystanie środków przydzielonych z EFRROW na lata 2022–2027 na 
podjęte już zobowiązania, które wiążą się z płatnościami po dniu 31 grudnia 2021 r., w 
przypadku gdy fundusze zostaną w pełni wykorzystane (jak w przypadku art. 3 
rozporządzenia nr 1310/2013). Ponieważ sam roczny budżet EFRROW na 2021 r. nie 



PE646.753v02-00 100/156 RR\1204899PL.docx

PL

wystarczy do sfinansowania zobowiązań poczynionych w ramach programowania na lata 
2014–2021, w odniesieniu do którego środki EFRROW zostały w pełni wykorzystane, 
Komisja powinna mieć możliwość zarezerwowania środków wyasygnowanych w ramach 
programowania na lata 2022–2027 na nowe zobowiązania w celu zagwarantowania ciągłości 
zobowiązań na lata 2014–2021.

Uwzględniono potrzebę zachowania budżetu POSEI na obecnym poziomie dla regionów 
najbardziej oddalonych Francji, Hiszpanii i Portugalii, jak również zwiększonego pułapu puli 
środków POSEI przeznaczonej dla Francji, co nie powoduje zwiększenia ogólnego budżetu 
POSEI ani zmniejszenia finansowania regionów najbardziej oddalonych w Hiszpanii i 
Portugalii. 

Dodano poprawki dotyczące dostosowania przepisów w sprawie wspólnej organizacji rynku 
w odniesieniu do rozszerzenia zasad przez organizacje międzybranżowe w regionach 
najbardziej oddalonych. Odstępstwo to zapewnia ochronę lokalnej produkcji, przemysłu i 
miejsc pracy na rynkach, których możliwości są bardzo ograniczone.

Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w sprawie WRF opinia ma na celu 
zawarcie w artykule dotyczącym rezerwy kryzysowej stwierdzenia, że kapitał początkowy 
rezerwy powinien być dodatkowy w stosunku do budżetu WPR i należy go umieścić w 
rezerwie na początku okresu programowania. Ponadto, aby nie stracić tych środków 
finansowych, należy przewidzieć reformę funkcjonowania rezerwy, aby umożliwić 
przeniesienie niewykorzystanych środków z 2021 r. na kolejne lata.

Komisja potwierdza także stanowisko wyrażone przez PE w rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie WRF.
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POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Komisja zaproponowała 
powiązanie WPR z realizacją celów 
(„model realizacji”). W nowych ramach 
prawnych Unia ma wyznaczać podstawowe 
parametry polityki, takie jak cele WPR 
i podstawowe wymogi, natomiast 
odpowiedzialność za sposób realizacji 
celów i celów końcowych ma spoczywać 
w większym stopniu na państwach 
członkowskich. W związku z tym państwa 
członkowskie mają opracować plany 
strategiczne WPR, które mają być 
zatwierdzane przez Komisję i wdrażane 
przez państwa członkowskie.

(2) Komisja zaproponowała 
powiązanie WPR z realizacją celów 
(„model realizacji”). W nowych ramach 
prawnych Unia ma wyznaczać parametry 
polityki, takie jak cele WPR i podstawowe 
wymogi. Solidne ramy unijne mają 
zasadnicze znaczenie dla zadbania o to, 
aby WPR pozostała wspólną polityką, oraz 
dla zagwarantowania równych warunków 
działania. Odpowiedzialność za sposób 
realizacji celów i celów końcowych będzie 
również spoczywać w większym stopniu 
na państwach członkowskich. W związku z 
tym państwa członkowskie, na podstawie 
analizy ex ante i oceny potrzeb, mają 
opracować plany strategiczne WPR, które 
mają być zatwierdzane przez Komisję i 
wdrażane przez państwa członkowskie.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ciągłość i przewidywalność 
wsparcia dla rolników w ramach wspólnej 
polityki rolnej ma zasadnicze znaczenie 
dla stabilności sektora rolnego, jak 
również dla utrzymania żywotności 
obszarów i regionów wiejskich oraz dla 
przyczyniania się do zrównoważenia 
środowiskowego.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W związku z tym, aby zapewnić 
w 2021 r. możliwość wsparcia rolników 
i innych beneficjentów z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) 
i Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Unia powinna nadal udzielać 
takiego wsparcia przez okres kolejnego 
jednego roku zgodnie z obowiązującymi 
ramami prawnymi obejmującymi okres 
od 2014 do 2020 r. Obowiązujące ramy 
prawne są określone w szczególności 
w rozporządzeniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20137, 
(UE) nr 1305/20138, (UE) nr 1306/20139, 
(UE) nr 1307/201310, (UE) nr 1308/201311, 
(UE) nr 228/201312 i (UE) nr 229/201313. 
Ponadto, aby ułatwić przejście 
z istniejących systemów wsparcia na nowe 
ramy prawne obejmujące okres od dnia 1 
stycznia 2022 r., należy określić przepisy 
regulujące, w jaki sposób niektóre rodzaje 
wsparcia przyznawane w perspektywie 
wieloletniej zostaną włączone do nowych 
ram prawnych.

(4) W związku z tym, aby zapewnić 
w 2021 r. możliwość wsparcia rolników 
i innych beneficjentów z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) 
i Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Unia powinna nadal udzielać 
takiego wsparcia przez okres kolejnego 
jednego roku lub, w stosownych 
przypadkach, dwóch kolejnych lat, 
zgodnie z obowiązującymi ramami 
prawnymi obejmującymi okres od 2014 
do 2020 r. Obowiązujące ramy prawne są 
określone w szczególności 
w rozporządzeniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20137, 
(UE) nr 1305/20138, (UE) nr 1306/20139, 
(UE) nr 1307/201310, (UE) nr 1308/201311, 
(UE) nr 228/201312 i (UE) nr 229/201313. 
Ponadto, aby ułatwić przejście 
z istniejących systemów wsparcia na nowe 
ramy prawne obejmujące okres od dnia 1 
stycznia 2022 r., należy określić przepisy 
regulujące, w jaki sposób niektóre rodzaje 
wsparcia przyznawane w perspektywie 
wieloletniej zostaną włączone do nowych 
ram prawnych.

__________________ __________________
7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

7 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
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Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 487).

8 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 487).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) 
nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) 
nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 
347 z 20.12.2013, s. 549).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) 
nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) 
nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 
347 z 20.12.2013, s. 549).

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie 
Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 608).

10 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie 
Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 608).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 
z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa 
na rzecz regionów najbardziej oddalonych 

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 
z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki w dziedzinie rolnictwa 
na rzecz regionów najbardziej oddalonych 
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w Unii Europejskiej i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 
(Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23).

w Unii Europejskiej i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 
(Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 
z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki dotyczące rolnictwa dla 
mniejszych wysp Morza Egejskiego 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 
41).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 
z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające 
szczególne środki dotyczące rolnictwa dla 
mniejszych wysp Morza Egejskiego 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 
41).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w 2021 r., państwa 
członkowskie, które mogą nie mieć 
środków finansowych i nie być w stanie 
podejmować nowych zobowiązań 
prawnych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1305/2013, powinny mieć 
możliwość przedłużenia swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
lub niektórych swoich regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
wspieranych z EFRROW do 31 grudnia 
2021 r. i finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na rok 2021. 
W przedłużonych programach powinien 
być utrzymany na co najmniej taki sam 
poziom ambicji w zakresie środowiska 
i klimatu.

(5) W związku z tym, że Unia powinna 
w dalszym ciągu wspierać rozwój 
obszarów wiejskich w okresie 
przejściowym, państwa członkowskie, 
które wykażą, że potrzebują środków 
finansowych, aby podejmować nowe 
zobowiązania prawne dotyczące 
wszystkich lub niektórych działań i 
związanych z nimi wydatków zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, 
powinny mieć możliwość przedłużenia 
swoich programów rozwoju obszarów 
wiejskich lub niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich wspieranych z 
EFRROW do końca okresu przejściowego 
i finansowania tych przedłużonych 
programów z odpowiedniego przydziału 
środków budżetowych na dany rok. 
W przedłużonych programach powinien 
być utrzymany na co najmniej taki sam 
poziom ambicji w zakresie środowiska 
i klimatu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jako że niektóre państwa 
członkowskie nadal mogą dysponować 
środkami finansowymi udostępnionymi 
przez Unię w poprzednich latach, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość nieprzedłużania swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
lub nieprzedłużania niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Te państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeniesienia przydziału środków 
z budżetu EFRROW na 2021 r. lub części 
przydziału środków z budżetu EFRROW 
odpowiadającej regionalnym programom 
rozwoju obszarów wiejskich, które nie 
zostały przedłużone, na poczet przydziałów 
finansowych na lata 2022–2025, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027]14.

(6) Jako że niektóre państwa 
członkowskie nadal mogą dysponować 
środkami finansowymi udostępnionymi 
przez Unię w poprzednich latach, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość nieprzedłużania swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
lub nieprzedłużania niektórych swoich 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich bądź też uzupełnienia 
pozostałych środków finansowych częścią 
przydziałów na lata okresu przejściowego, 
odpowiednio do potrzeb. Te państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeniesienia przydziału środków z 
budżetu EFRROW na lata okresu 
przejściowego lub części przydziału 
środków z budżetu EFRROW, której nie 
wykorzystały na przedłużenie swoich 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
na poczet przydziałów finansowych na 
pozostałe lata okresu programowania, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 
.../... [rozporządzenie określające 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
2027]14.

__________________ __________________
14 Rozporządzenie WRF Dz.U. L , , s. . 14 Rozporządzenie WRF Dz.U. L , , s. .

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby umożliwić Komisji niezbędne 
planowanie finansowe i odpowiednie 
dostosowania rocznego podziału wsparcia 
Unii określonego w załączniku do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
państwa członkowskie powinny 
poinformować Komisję niezwłocznie po 

(7) Aby umożliwić Komisji niezbędne 
planowanie finansowe i odpowiednie 
dostosowania rocznego podziału wsparcia 
Unii określonego w załączniku do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
państwa członkowskie powinny 
poinformować Komisję niezwłocznie po 
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wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia o tym, czy decydują się na 
przedłużenie swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich oraz, w przypadku 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich, które z tych 
programów decydują się przedłużyć, 
i w związku z tym jaka odpowiednia kwota 
z przydziału budżetowego na 2021 r. ma 
nie być przeniesiona na kolejne lata.

wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia o tym, czy decydują się na 
przedłużenie swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich oraz, w przypadku 
regionalnych programów rozwoju 
obszarów wiejskich, które z tych 
programów decydują się przedłużyć, i czy 
zamierzają finansować je częściowo z 
pozostałych środków finansowych z 
poprzedniego przydziału budżetowego, a 
także, w związku z tym, jaka odpowiednia 
kwota z przydziału budżetowego na lata 
okresu przejściowego ma nie być 
przeniesiona na kolejne lata.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 
ustanawia wspólne zasady mające 
zastosowanie do EFRROW i niektórych 
innych funduszy, które funkcjonują 
w oparciu o wspólne ramy. 
Rozporządzenie to powinno nadal mieć 
zastosowanie do programów wspieranych z 
EFRROW w okresie programowania 
2014–2020, a także do tych programów 
wspieranych z EFRROW, w odniesieniu 
do których państwa członkowskie 
podejmują decyzję o przedłużeniu tego 
okresu do dnia 31 grudnia 2021 r. 
W przypadku tych państw członkowskich 
umowa o partnerstwie sporządzona na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1303/2013 powinna być nadal 
stosowana jako dokument strategiczny 
sporządzony przez państwa członkowskie 
i Komisję w odniesieniu do wdrażania 
wsparcia przyznanego z EFRROW na rok 
programowania 2021.

(8) Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 
ustanawia wspólne zasady mające 
zastosowanie do EFRROW i niektórych 
innych funduszy, które funkcjonują 
w oparciu o wspólne ramy. 
Rozporządzenie to powinno nadal mieć 
zastosowanie do programów wspieranych z 
EFRROW w okresie programowania 
2014–2020, a także do tych programów 
wspieranych z EFRROW, w odniesieniu 
do których państwa członkowskie 
podejmują decyzję o przedłużeniu tego 
okresu do dnia 31 grudnia 2021 r. lub, w 
stosownych przypadkach, do dnia 31 
grudnia 2022 r. W przypadku tych państw 
członkowskich umowa o partnerstwie 
sporządzona na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 
powinna być nadal stosowana jako 
dokument strategiczny sporządzony przez 
państwa członkowskie i Komisję 
w odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 
programowania 2021 lub, w stosownych 
przypadkach, na rok programowania 
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2022.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/201315 
oraz rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/201416 stanowią, że wydatki 
na niektóre długoterminowe zobowiązania 
poniesione zgodnie z niektórymi 
rozporządzeniami dotyczącymi udzielania 
wsparcia na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich przed rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013 powinny nadal być 
wypłacane z EFRROW w okresie 
programowania 2014–2020 na określonych 
warunkach. Wydatki te powinny również 
nadal kwalifikować się w okresie realizacji 
odpowiadającego im zobowiązania 
prawnego na tych samych warunkach 
w roku programowania 2021. Ze względu 
na jasność i pewność prawa należy również 
wyjaśnić, że zobowiązania prawne podjęte 
w ramach działań, które odpowiadają 
działaniom określonym w rozporządzeniu 
(UE) nr 1305/2013, do których ma 
zastosowanie zintegrowany system 
zarządzania i kontroli, powinny być objęte 
tym zintegrowanym systemem zarządzania 
i kontroli oraz, że płatności odpowiadające 
tym zobowiązaniom prawnym muszą być 
dokonywane w okresie od dnia 1 grudnia 
do dnia 30 czerwca następnego roku 
kalendarzowego.

(10) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/201315 
oraz rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/201416 stanowią, że wydatki 
na niektóre długoterminowe zobowiązania 
poniesione zgodnie z niektórymi 
rozporządzeniami dotyczącymi udzielania 
wsparcia na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich przed rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013 powinny nadal być 
wypłacane z EFRROW w okresie 
programowania 2014–2020 na określonych 
warunkach. Wydatki te powinny również 
nadal kwalifikować się w okresie realizacji 
odpowiadającego im zobowiązania 
prawnego na tych samych warunkach w 
roku programowania 2021 lub, w 
stosownych przypadkach, w roku 
programowania 2022. Ze względu na 
jasność i pewność prawa należy również 
wyjaśnić, że zobowiązania prawne podjęte 
w ramach działań, które odpowiadają 
działaniom określonym w rozporządzeniu 
(UE) nr 1305/2013, do których ma 
zastosowanie zintegrowany system 
zarządzania i kontroli, powinny być objęte 
tym zintegrowanym systemem zarządzania 
i kontroli oraz, że płatności odpowiadające 
tym zobowiązaniom prawnym muszą być 
dokonywane w okresie od dnia 1 grudnia 
do dnia 30 czerwca następnego roku 
kalendarzowego.

__________________ __________________
15 Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre 
przepisy przejściowe w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 

15 Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre 
przepisy przejściowe w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w zakresie środków i ich rozdziału 
w odniesieniu do roku 2014, a także 
i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) 
nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w zakresie ich stosowania w roku 
2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w zakresie środków i ich rozdziału 
w odniesieniu do roku 2014, a także 
i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) 
nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w zakresie ich stosowania w roku 
2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865).

16 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i wprowadzające przepisy 
przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 
1).

16 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i wprowadzające przepisy 
przejściowe (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 
1).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W związku z tym, że plany 
strategiczne WPR, które mają zostać 
opracowane przez państwa członkowskie 
zgodnie z nowymi ramami prawnymi, mają 
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r., 
należy określić przepisy przejściowe 
regulujące przejście z istniejących 
systemów wsparcia na nowe ramy prawne, 
w szczególności na stosowanie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) .../...18 [rozporządzenie 
w sprawie planu strategicznego WPR].

(14) W związku z tym, że plany 
strategiczne WPR, które mają zostać 
opracowane przez państwa członkowskie 
zgodnie z nowymi ramami prawnymi, mają 
obowiązywać, w stosownych przypadkach, 
od dnia 1 stycznia 2023 r., należy określić 
przepisy przejściowe regulujące przejście 
z istniejących systemów wsparcia na nowe 
ramy prawne, w szczególności na 
stosowanie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) .../...18 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR]. Zgodnie z zasadami 
określonymi w europejskim kodeksie 
postępowania w sprawie partnerstwa 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
udział władz regionalnych i lokalnych 



RR\1204899PL.docx 109/156 PE646.753v02-00

PL

oraz organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym beneficjentów, na 
wszystkich etapach przygotowania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
środków i programów przejściowych.

__________________ __________________
18 Rozporządzenie (UE) …/… Parlamentu 
Europejskiego i Rady [w sprawie planu 
strategicznego WPR] (Dz.U. L … z …, s. 
…).

18 Rozporządzenie (UE) …/… Parlamentu 
Europejskiego i Rady [w sprawie planu 
strategicznego WPR] (Dz.U. L … z …, s. 
…).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy 
w sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31 
grudnia 2021 r. bieżące programy prac 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. 
W przypadku programów pomocy 
w sektorze owoców i warzyw należy 
określić przepisy dotyczące zmiany lub 
zastąpienia programów operacyjnych.

(17) Jeżeli chodzi o program pomocy 
w sektorze oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, należy przedłużyć do dnia 31 
grudnia 2021 r. lub, w stosownych 
przypadkach, na rok programowania 
2022 r. bieżące programy prac 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. W 
przypadku programów pomocy w sektorze 
owoców i warzyw należy ustanowić 
przepisy dotyczące możliwości zmiany lub 
zastąpienia programów operacyjnych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zapewnienia ciągłości 
w odniesieniu do programów pomocy 
w sektorze wina i w sektorze 
pszczelarskim należy określić przepisy 
umożliwiające dalsze wdrażanie tych 
programów pomocy do końca ich 
odpowiednich okresów programowania. 
W tym okresie przepisy rozporządzenia 

(18) W celu zapewnienia ciągłości 
w odniesieniu do programów pomocy 
w sektorze owoców i warzyw, w sektorze 
wina i w sektorze pszczelarskim należy 
określić przepisy umożliwiające dalsze 
wdrażanie tych programów pomocy do 
końca ich odpowiednich okresów 
programowania. W tym okresie przepisy 
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(UE) nr 1306/2013 powinny zatem nadal 
mieć zastosowanie do wydatków 
poniesionych i płatności dokonanych na 
rzecz operacji realizowanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 po dniu 
31 grudnia 2021 r. i do czasu zakończenia 
tych programów pomocy.

rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 
powinny zatem nadal mieć zastosowanie 
do wydatków poniesionych i płatności 
dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 po dniu 
31 grudnia 2021 r. lub, w stosownych 
przypadkach, po dniu 31 grudnia 2022 r. i 
do czasu zakończenia tych programów 
pomocy oraz programów operacyjnych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) EFRROW powinien móc wspierać 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność realizowany zgodnie 
z nowymi zasadami określonymi 
w rozporządzeniu (UE) XXXX/XXXX 
[nowe rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów]. Jednakże, aby 
uniknąć niewykorzystanych funduszy na 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność w roku programowania 2021, 
państwa członkowskie, które zdecydują 
o przedłużeniu swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 
2021 r. i które również korzystają 
z możliwości przeniesienia kwot 
z płatności bezpośrednich na rozwój 
obszarów wiejskich, powinny mieć 
możliwość zastosowania minimalnego 
przydziału w wysokości 5 % na rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność 
wyłącznie do wkładu EFRROW w rozwój 
obszarów wiejskich przedłużonego do dnia 
31 grudnia 2021 r., który to przydział 
oblicza się przed przeniesieniem kwot 
z płatności bezpośrednich.

(20) EFRROW powinien móc wspierać 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność realizowany zgodnie 
z nowymi zasadami określonymi 
w rozporządzeniu (UE) XXXX/XXXX 
[nowe rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów]. Jednakże, aby 
uniknąć niewykorzystanych funduszy na 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność w roku programowania 2021 
lub, w stosownych przypadkach, w roku 
programowania 2022, państwa 
członkowskie, które zdecydują o 
przedłużeniu swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich do dnia 31 grudnia 
2021 r. i które również korzystają z 
możliwości przeniesienia kwot z płatności 
bezpośrednich na rozwój obszarów 
wiejskich, powinny mieć możliwość 
zastosowania minimalnego przydziału w 
wysokości 5 % na rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność wyłącznie do 
wkładu EFRROW w rozwój obszarów 
wiejskich przedłużonego do dnia 31 
grudnia 2021 r. lub, w stosownych 
przypadkach, do dnia 31 grudnia 2022 r., 
który to przydział oblicza się przed 
przeniesieniem kwot z płatności 
bezpośrednich.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia ciągłości 
w okresie przejściowym należy utrzymać 
w 2021 r. rezerwę na wypadek kryzysów 
w sektorze rolnym oraz określić 
odpowiednią kwotę rezerwy na rok 2021.

(21) W celu zapewnienia ciągłości 
w okresie przejściowym należy utrzymać 
w 2021 r. lub, w stosownych przypadkach, 
w 2022 r. rezerwę na wypadek kryzysów w 
sektorze rolnym oraz określić odpowiednią 
kwotę rezerwy na rok 2021 i, w 
stosownych przypadkach, na rok 2022.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Jeżeli chodzi o zasady 
prefinansowania z EFRROW, należy 
wyjaśnić, że podjęcie przez państwa 
członkowskie decyzji o przedłużeniu 
okresu 2014–2020 do dnia 31 grudnia 
2021 r. nie powinno prowadzić do 
dodatkowego prefinansowania 
przedmiotowych programów.

(22) Jeżeli chodzi o zasady 
prefinansowania z EFRROW, należy 
wyjaśnić, że podjęcie przez państwa 
członkowskie decyzji o przedłużeniu 
okresu 2014–2020 do dnia 31 grudnia 
2021 r. lub, w stosownych przypadkach, 
do dnia 31 grudnia 2022 r. nie powinno 
prowadzić do dodatkowego 
prefinansowania przedmiotowych 
programów.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Art. 11 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 przewiduje obecnie 
obowiązek powiadomienia przez państwa 
członkowskie o ich decyzjach oraz 
o szacunkowej kwocie zmniejszeń części 

(23) Art. 11 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 przewiduje obecnie 
obowiązek powiadomienia przez państwa 
członkowskie o ich decyzjach oraz 
o szacunkowej kwocie zmniejszeń części 
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kwoty płatności bezpośrednich, które mają 
zostać przyznane rolnikowi na dany rok 
kalendarzowy, o wartości przekraczającej 
150 000 EUR tylko za lata 2015–2020. 
W celu zapewnienia ciągłości istniejącego 
systemu państwa członkowskie powinny 
również powiadomić o swoich decyzjach 
oraz o szacunkowej kwocie takich 
zmniejszeń za rok kalendarzowy 2021.

kwoty płatności bezpośrednich, które mają 
zostać przyznane rolnikowi na dany rok 
kalendarzowy, o wartości przekraczającej 
150 000 EUR tylko za lata 2015–2020. 
W celu zapewnienia ciągłości istniejącego 
systemu państwa członkowskie powinny 
również powiadomić o swoich decyzjach 
oraz o szacunkowej kwocie takich 
zmniejszeń za rok kalendarzowy 2021 
oraz, w stosownych przypadkach, za rok 
kalendarzowy 2022.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Art. 14 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 zezwala państwom 
członkowskim na przenoszenie środków 
finansowych między płatnościami 
bezpośrednimi a rozwojem obszarów 
wiejskich w odniesieniu do lat 
kalendarzowych 2014–2020. Aby 
umożliwić państwom członkowskim dalszą 
realizację ich własnej strategii, należy 
również dopuścić elastyczność między 
filarami w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 (czyli roku 
budżetowego 2022).

(24) Art. 14 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 zezwala państwom 
członkowskim na przenoszenie środków 
finansowych między płatnościami 
bezpośrednimi a rozwojem obszarów 
wiejskich w odniesieniu do lat 
kalendarzowych 2014–2020. Aby 
umożliwić państwom członkowskim dalszą 
realizację ich własnej strategii, należy 
również dopuścić elastyczność między 
filarami w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 (czyli roku 
budżetowego 2022) oraz, w stosownych 
przypadkach, do roku kalendarzowego 
2022 (czyli roku budżetowego 2023).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby umożliwić Komisji ustalenie 
pułapów budżetowych zgodnie z art. 22 
ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 42 ust. 2. art. 47 
ust. 3, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 4 i art. 53 
ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, 

(25) Aby umożliwić Komisji ustalenie 
pułapów budżetowych zgodnie z art. 22 
ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 42 ust. 2. art. 47 
ust. 3, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 4 i art. 53 
ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, 
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państwa członkowskie powinny do dnia 1 
sierpnia 2020 r. zgłosić swoje decyzje 
dotyczące przydziałów środków 
finansowych w podziale na systemy na rok 
kalendarzowy 2021.

państwa członkowskie powinny do dnia 1 
sierpnia 2020 r. zgłosić swoje decyzje 
dotyczące przydziałów środków 
finansowych w podziale na systemy na rok 
kalendarzowy 2021, a w stosownych 
przypadkach, do dnia 1 sierpnia 2021 r. – 
decyzje dotyczące przydziału środków 
finansowych w podziale na systemy na rok 
kalendarzowy 2022.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Państwa członkowskie powinny 
mieć nadal możliwość korzystania z 
przejściowego wsparcia krajowego w 
okresie obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Zgodnie z obowiązującymi ramami 
prawnymi państwa członkowskie zgłosiły 
w 2014 r. swoje decyzje do roku 
kalendarzowego 2020 dotyczące podziału 
między regiony rocznego pułapu 
krajowego dla systemu płatności 
podstawowej oraz ewentualne stopniowe 
zmiany roczne za okres objęty 
rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013. 
Państwa członkowskie powinny również 
zgłosić te decyzje w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021.

(27) Zgodnie z obowiązującymi ramami 
prawnymi państwa członkowskie zgłosiły 
w 2014 r. swoje decyzje do roku 
kalendarzowego 2020 dotyczące podziału 
między regiony rocznego pułapu 
krajowego dla systemu płatności 
podstawowej oraz ewentualne stopniowe 
zmiany roczne za okres objęty 
rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013. 
Państwa członkowskie powinny również 
zgłosić te decyzje w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 lub, w stosownych 
przypadkach, roku kalendarzowego 2022.

Poprawka 20
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mechanizm ujednolicenia 
wewnętrznego to podstawowy proces 
bardziej sprawiedliwego podziału między 
rolników podstawowego wsparcia 
dochodu. Znaczne różnice indywidualne 
oparte na danych historycznych stają się 
coraz trudniejsze do uzasadnienia. 
W rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 
podstawowy model ujednolicenia 
wewnętrznego polega na stosowaniu przez 
państwa członkowskie jednolitej stawki 
zryczałtowanej dla wszystkich uprawnień 
do płatności na poziomie krajowym lub 
regionalnym począwszy od 2015 r. 
Jednakże w celu zapewnienia 
łagodniejszego przejścia do jednolitej 
wartości wprowadzono odstępstwo 
umożliwiające państwom członkowskim 
różnicowanie wartości uprawnień do 
płatności przez zastosowanie częściowego 
ujednolicenia, zwanego również „modelem 
tunelu”, w latach 2015–2019. Niektóre 
państwa członkowskie skorzystały z tego 
odstępstwa. Aby kontynuować proces 
zmierzający do bardziej sprawiedliwego 
podziału płatności bezpośrednich, państwa 
członkowskie mogą nadal stosować 
ujednolicenie do średniej krajowej lub 
regionalnej po 2019 r. zamiast stosowania 
jednolitej stawki zryczałtowanej lub 
zachowania wartości uprawnień na 
poziomie z 2019 r. Powinny one corocznie 
powiadamiać o swojej decyzji dotyczącej 
kolejnego roku.

(28) Mechanizm ujednolicenia 
wewnętrznego to podstawowy proces 
bardziej sprawiedliwego podziału między 
rolników podstawowego wsparcia 
dochodu. Znaczne różnice indywidualne 
oparte na danych historycznych stają się 
coraz trudniejsze do uzasadnienia. 
W rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 
podstawowy model ujednolicenia 
wewnętrznego polega na stosowaniu przez 
państwa członkowskie jednolitej stawki 
zryczałtowanej dla wszystkich uprawnień 
do płatności na poziomie krajowym lub 
regionalnym począwszy od 2015 r. 
Jednakże w celu zapewnienia 
łagodniejszego przejścia do jednolitej 
wartości wprowadzono odstępstwo 
umożliwiające państwom członkowskim 
różnicowanie wartości uprawnień do 
płatności przez zastosowanie częściowego 
ujednolicenia, zwanego również „modelem 
tunelu”, w latach 2015–2019. Niektóre 
państwa członkowskie skorzystały z tego 
odstępstwa. Aby kontynuować proces 
zmierzający do bardziej sprawiedliwego 
podziału płatności bezpośrednich, państwa 
członkowskie mogą nadal stosować 
ujednolicenie do średniej krajowej lub 
regionalnej po 2019 r. zamiast stosowania 
jednolitej stawki zryczałtowanej. Powinny 
one corocznie powiadamiać o swojej 
decyzji dotyczącej kolejnego roku.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W art. 30 rozporządzenia (UE) (29) W art. 30 rozporządzenia (UE) 
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nr 1307/2013 przewidziano roczne 
stopniowe zmiany wartości uprawnień do 
płatności przydzielonych z rezerwy, aby 
odzwierciedlić roczne zmiany krajowego 
pułapu określonego w załączniku II do 
tego rozporządzenia, wynikające z 
„wieloletniego” zarządzania rezerwą. 
Przepisy te należy dostosować w taki 
sposób, aby uwzględnić możliwość zmiany 
zarówno wartości wszystkich 
przydzielonych uprawnień, jak i rezerwy, 
w celu dostosowania się do zmiany kwoty 
z załącznika II między dwoma latami. 
Ponadto w niektórych państwach 
członkowskich, które do 2019 r. nie 
osiągnęły równej stawki, ujednolicenie 
wewnętrzne jest wdrażane corocznie. 
W odniesieniu do lat kalendarzowych 2020 
i 2021 w roku przydziału konieczne jest 
tylko ustalenie wartości uprawnień do 
płatności za bieżący rok. Wartość 
jednostkową uprawnień, które mają zostać 
przydzielone z rezerwy w danym roku, 
powinno się obliczać po ewentualnym 
dostosowaniu rezerwy zgodnie z art. 22 
ust. 5 tego rozporządzenia. W każdym 
kolejnym roku wartość uprawnień do 
płatności przydzielonych z rezerwy 
powinna zostać dostosowana zgodnie 
z art. 22 ust. 5.

nr 1307/2013 przewidziano roczne 
stopniowe zmiany wartości uprawnień do 
płatności przydzielonych z rezerwy, aby 
odzwierciedlić roczne zmiany krajowego 
pułapu określonego w załączniku II do 
tego rozporządzenia, wynikające z 
„wieloletniego” zarządzania rezerwą. 
Przepisy te należy dostosować w taki 
sposób, aby uwzględnić możliwość zmiany 
zarówno wartości wszystkich 
przydzielonych uprawnień, jak i rezerwy, 
w celu dostosowania się do zmiany kwoty 
z załącznika II między dwoma latami. 
Ponadto w niektórych państwach 
członkowskich, które do 2019 r. nie 
osiągnęły równej stawki, ujednolicenie 
wewnętrzne jest wdrażane corocznie. 
W odniesieniu do lat kalendarzowych 2020 
i 2021 oraz, w stosownych przypadkach, 
roku kalendarzowego 2022 w roku 
przydziału konieczne jest tylko ustalenie 
wartości uprawnień do płatności za bieżący 
rok. Wartość jednostkową uprawnień, 
które mają zostać przydzielone z rezerwy 
w danym roku, powinno się obliczać po 
ewentualnym dostosowaniu rezerwy 
zgodnie z art. 22 ust. 5 tego 
rozporządzenia. W każdym kolejnym roku 
wartość uprawnień do płatności 
przydzielonych z rezerwy powinna zostać 
dostosowana zgodnie z art. 22 ust. 5.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Art. 36 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 przewiduje stosowanie 
systemu jednolitej płatności obszarowej 
(SAPS) do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Rozporządzenie (UE) w sprawie planu 
strategicznego .../... [rozporządzenie 
w sprawie planu strategicznego WPR] 
umożliwia państwom członkowskim 
wdrożenie podstawowego wsparcia 

(30) Art. 36 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 przewiduje stosowanie 
systemu jednolitej płatności obszarowej 
(SAPS) do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Rozporządzenie (UE) w sprawie planu 
strategicznego .../... [rozporządzenie 
w sprawie planu strategicznego WPR] 
umożliwia państwom członkowskim 
wdrożenie podstawowego wsparcia 
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dochodu na tych samych warunkach, tj. 
bez przydziału uprawnień do płatności na 
podstawie danych historycznych. Należy 
zatem zezwolić na przedłużenie SAPS 
w 2021 r.

dochodu na tych samych warunkach, tj. 
bez przydziału uprawnień do płatności na 
podstawie danych historycznych. Należy 
zatem zezwolić na przedłużenie SAPS w 
2021 r. oraz, w stosownych przypadkach, 
w 2022 r.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Ze względu na swoje położenie 
geograficzne (oddalenie, wyspiarski 
charakter, mniejszy rozmiar, trudną 
topografię i wymagający klimat) regiony 
najbardziej oddalone borykają się ze 
szczególnymi problemami społeczno-
gospodarczymi związanymi z 
zaopatrzeniem w żywność i produkty rolne 
niezbędne do konsumpcji lub produkcji 
rolnej. W rozporządzeniu (UE) 
nr 228/2013 ustanowiono szczególne 
środki w dziedzinie rolnictwa, aby 
zaradzić trudnościom spowodowanym 
wyjątkową sytuacją tych regionów, o 
których mowa w art. 349 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Ponadto zmiany do rozporządzeń 
(UE) nr 228/2013 i (UE) nr 229/2013 
powinny mieć zastosowanie od dnia 1 
stycznia 2021 r. zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027],

(34) Przydziały środków finansowych 
przewidziane w rozporządzeniach (UE) 
nr 228/2013 i (UE) nr 229/2013 powinny 
mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 
2021 r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
.../... [rozporządzenie określające 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
2027],
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Organizacje międzybranżowe 
uznane na mocy art. 157 rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013 są podmiotami 
gospodarczymi o zasadniczym znaczeniu 
dla rozwoju zdywersyfikowanych sektorów 
rolnictwa w regionach najbardziej 
oddalonych, w szczególności w sektorach 
produkcji zwierzęcej. Ze względu na ich 
niewielki rozmiar i wyspiarski charakter 
lokalne rynki w regionach najbardziej 
oddalonych są szczególnie narażone na 
wahania cen związane z napływem 
towarów importowanych z pozostałych 
części Unii lub z krajów trzecich. Te 
organizacje międzybranżowe skupiają 
wszystkie podmioty gospodarcze działające 
na rynku na wszystkich szczeblach i, jako 
takie, podejmują wspólne działania, w 
szczególności w zakresie gromadzenia 
danych lub rozpowszechniania 
informacji, umożliwiające utrzymanie 
konkurencyjności lokalnych upraw na 
danym rynku. W tym celu, niezależnie od 
postanowień art. 28, 29 i 110 TFUE oraz z 
zastrzeżeniem art. 164 i 165 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, należy 
zezwolić, aby w kontekście rozszerzonych 
umów międzybranżowych dane państwo 
członkowskie mogło, po konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami, nałożyć 
obowiązek zapłaty podatku na 
poszczególne podmioty gospodarcze lub 
grupy podmiotów gospodarczych, które 
nie są członkami organizacji i które 
działają na rynku lokalnym, niezależnie 
od ich pochodzenia, również w 
przypadkach, gdy wpływy z tych składek 
finansują działania mające na celu 
utrzymanie wyłącznie produkcji lokalnej 
lub gdy składki te są pobierane na innym 
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etapie wprowadzania do obrotu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1
1. Do celów niniejszego 
rozporządzenia „okres przejściowy” 
oznacza okres rozpoczynający się dnia 1 
stycznia 2021 r. i kończący się dnia 31 
grudnia 2021 r.
2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
niniejszego artykułu i wyłącznie w 
przypadku, gdyby wniosek dotyczący 
rozporządzenia Rady określającego 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
2027 oraz wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
przepisy dotyczące wsparcia na podstawie 
planów strategicznych sporządzanych 
przez państwa członkowskie w ramach 
wspólnej polityki rolnej (planów 
strategicznych WPR) i finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 
uchylającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 
nie zostały przyjęte i opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
do dnia 30 października 2020 r., do celów 
niniejszego rozporządzenia okres 
przejściowy zostaje przedłużony do dnia 
31 grudnia 2022 r.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które 
z powodu braku środków finansowych 
mogą nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, 
mogą przedłużyć okres przewidziany 
w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 do dnia 31 grudnia 2021 r.

W odniesieniu do programów wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) państwa członkowskie, które 
z powodu braku środków finansowych 
mogą nie być w stanie podjąć nowych 
zobowiązań prawnych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013, 
mogą przedłużyć okres przewidziany 
w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 do dnia 31 grudnia 2021 r. 
oraz, w stosownych przypadkach, do dnia 
31 grudnia 2022 r.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej 
w akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 10 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz 
o odpowiednim przydziale na 2021 r. 
środków budżetowych w ramach rocznego 
podziału, jak określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Państwa członkowskie, które decydują się 
skorzystać z możliwości przewidzianej 
w akapicie pierwszym, powiadamiają 
Komisję o swojej decyzji w ciągu 20 dni 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli państwa 
członkowskie przedłożyły zbiór 
programów regionalnych zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
powiadomienie zawiera również 
informacje na temat tego, które programy 
regionalne mają zostać przedłużone, oraz o 
odpowiednim przydziale na okres 
przejściowy środków budżetowych w 
ramach rocznego podziału, jak określono w 
załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, że przedłużenie 
okresu na mocy akapitu pierwszego nie jest 
uzasadnione, informuje o tym dane 
państwo członkowskie w terminie 6 
tygodni od otrzymania powiadomienia, 
o którym mowa w akapicie drugim.

Jeżeli na podstawie jasnych i 
obiektywnych kryteriów Komisja uzna, że 
przedłużenie okresu na mocy akapitu 
pierwszego nie jest uzasadnione, informuje 
o tym dane państwo członkowskie 
w terminie 6 tygodni od otrzymania 
powiadomienia, o którym mowa 
w akapicie drugim.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie, o którym mowa 
w akapicie drugim, pozostaje bez 
uszczerbku dla konieczności złożenia 
wniosku o zatwierdzenie zmian 
w programie rozwoju obszarów wiejskich 
na rok 2021, o czym mowa w art. 11 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 
Zmiana taka ma mieć na celu utrzymanie 
co najmniej takiego samego ogólnego 
poziomu wydatków EFRROW na 
działania, o których mowa w art. 59 ust. 6 
tego rozporządzenia.

Powiadomienie, o którym mowa 
w akapicie drugim, pozostaje bez 
uszczerbku dla konieczności złożenia 
wniosku o zatwierdzenie zmian 
w programie rozwoju obszarów wiejskich 
na rok 2021 i, jeżeli zastosowanie ma art.-
1 niniejszego rozporządzenia, na rok 
2022, o czym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 
Zmiana taka ma mieć na celu utrzymanie 
co najmniej takiego samego ogólnego 
poziomu wydatków EFRROW na 
działania, o których mowa w art. 59 ust. 6 
tego rozporządzenia.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie decydują się skorzystać 
z możliwości przewidzianej w ust. 1 
niniejszego artykułu, do przydziału 
niewykorzystanego na rok 2021, jak 
określono w załączniku I do 

W odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie decydują się skorzystać 
z możliwości przewidzianej w ust. 1 
niniejszego artykułu, do przydziału 
niewykorzystanego na rok 2021 i, jeżeli 
zastosowanie ma art.-1 niniejszego 
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rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, stosuje 
się art. [8] rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027].

rozporządzenia, na rok 2022, jak 
określono w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, stosuje 
się art. [8] rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie określające wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2021–2027].

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie decyduje się 
skorzystać z możliwości przewidzianej 
w ust. 1 wyłącznie w odniesieniu do 
niektórych programów regionalnych, 
przydział, o którym mowa w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu, będzie 
równy kwocie określonej dla tego państwa 
członkowskiego na 2021 r. w załączniku I 
do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 
pomniejszonej o środki budżetowe 
zgłoszone zgodnie z ust. 2 akapit pierwszy 
w odniesieniu do programów regionalnych, 
które są przedłużane.

Jeżeli państwo członkowskie decyduje się 
skorzystać z możliwości przewidzianej 
w ust. 1 wyłącznie w odniesieniu do 
niektórych programów regionalnych, 
przydział, o którym mowa w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu, będzie 
równy kwocie określonej dla tego państwa 
członkowskiego na 2021 r. i, jeżeli 
zastosowanie ma art.-1 niniejszego 
rozporządzenia, na 2022 r., w załączniku I 
do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 
pomniejszonej o środki budżetowe 
zgłoszone zgodnie z ust. 2 akapit pierwszy 
w odniesieniu do programów regionalnych, 
które są przedłużane.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku programów, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
odniesienia do okresów czasu i terminów 
w art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2, 
art. 65 ust. 2 i 4 oraz art. 76 akapit 
pierwszy rozporządzenia (UE) 

2. W przypadku programów, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
odniesienia do okresów czasu i terminów 
w art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2, 
art. 65 ust. 2 i 4 oraz art. 76 akapit 
pierwszy rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 przedłuża się o czas trwania 
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nr 1303/2013 przedłuża się o jeden rok. okresu przejściowego.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do państw 
członkowskich, które podejmują decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
umowa o partnerstwie sporządzona na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1303/2013 jest nadal stosowana 
jako dokument strategiczny sporządzony 
przez państwa członkowskie i Komisję 
w odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na rok 2021.

3. W odniesieniu do państw 
członkowskich, które podejmują decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
umowa o partnerstwie sporządzona na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1303/2013 jest nadal stosowana 
jako dokument strategiczny sporządzony 
przez państwa członkowskie i Komisję 
w odniesieniu do wdrażania wsparcia 
przyznanego z EFRROW na czas trwania 
okresu przejściowego.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikowalność niektórych rodzajów 
wydatków w 2021 r.

Kwalifikowalność niektórych rodzajów 
wydatków w okresie przejściowym.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 65 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, art. 2 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia ani 
art. 38 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1310/2013 

Nie naruszając przepisów art. 65 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, art. 2 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia ani 
art. 38 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, 
wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1310/2013 
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i w art. 16 rozporządzenia delegowanego 
(UE) nr 807/2014, kwalifikują się do 
wkładu EFRROW w ramach przydziału 
na 2021 r. przeznaczonego na programy 
wspierane z EFRROW, w przypadku 
których państwa członkowskie podejmują 
decyzję o przedłużeniu okresu 2014–2020 
zgodnie z art. 1 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, z zastrzeżeniem 
następujących warunków:

i w art. 16 rozporządzenia delegowanego 
(UE) nr 807/2014, kwalifikują się do 
wkładu EFRROW w ramach przydziału na 
okres przejściowy przeznaczonego na 
programy wspierane z EFRROW, 
w przypadku których państwa 
członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
z zastrzeżeniem następujących warunków:

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) takie wydatki zostały przewidziane 
w odpowiednim programie rozwoju 
obszarów wiejskich na 2021 r.;

a) takie wydatki zostały przewidziane 
w odpowiednim programie rozwoju 
obszarów wiejskich na czas trwania 
okresu przejściowego;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 
beneficjentów poniesione w ramach 
środków, o których mowa w art. 23, 39 
i 43 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/200519, otrzymujących wsparcie 
na podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013, nadal kwalifikują się do 
wkładu EFRROW w okresie 2022–2027 
objętym planem strategicznym WPR, 
z zastrzeżeniem następujących warunków:

1. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 
beneficjentów otrzymujących wsparcie na 
podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013, poniesione w ramach 
środków, o których mowa w art. 23, 39 
i 43 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/200519, nadal kwalifikują się do 
wkładu EFRROW w okresie 2022–2027 
lub, jeżeli zastosowanie ma art. -1 
niniejszego rozporządzenia, w okresie 
2023–2027 objętym planem strategicznym 
WPR, z zastrzeżeniem następujących 
warunków:

__________________ __________________
19 Rozporządzenie Rady (WE) 19 Rozporządzenie Rady (WE) 
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nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
1).

nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
1).

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wydatki takie są przewidziane 
w odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie 
w sprawie planu WPR] i są zgodne 
z rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne];

a) wydatki takie są przewidziane 
w odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 lub, jeżeli 
zastosowanie ma art.-1 niniejszego 
rozporządzenia, na okres 2023–2027, 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu WPR] i 
są zgodne z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne];

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 
beneficjentów poniesione w ramach 
działań wieloletnich, o których mowa 
w art. 28, 29, 33 i 34 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013, oraz wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi za okres po 
dniu 1 stycznia 2024 r. lub po dniu 1 
stycznia 2025 r. w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
które to wydatki zostały poniesione na 
podstawie art. 14–18, art. 19 ust. 1 lit. a) i 
b), art. 20, art. 22–27, art. 35, 38, 39 i 39a 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz na 

2. Wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi wobec 
beneficjentów poniesione w ramach 
działań wieloletnich, o których mowa 
w art. 28, 29, 33 i 34 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013, oraz wydatki związane ze 
zobowiązaniami prawnymi za okres po 
dniu 1 stycznia 2024 r. lub po dniu 1 
stycznia 2025 r. w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
które to wydatki zostały poniesione na 
podstawie art. 14–18, art. 19 ust. 1 lit. a) i 
b), art. 20, art. 22–27, art. 35, 38, 39 i 39a 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz na 
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podstawie art. 35 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013, kwalifikują się do wkładu 
EFRROW w okresie 2022–2027 objętym 
planem strategicznym WPR, 
z zastrzeżeniem następujących warunków:

podstawie art. 35 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013, kwalifikują się do wkładu 
EFRROW w okresie 2022–2027 lub, jeżeli 
zastosowanie ma art.-1 niniejszego 
rozporządzenia, w okresie 2023–2027 
objętym planem strategicznym WPR, 
z zastrzeżeniem następujących warunków:

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wydatki takie są przewidziane 
w odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie 
w sprawie planu strategicznego WPR] i są 
zgodne z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie horyzontalne];

a) wydatki takie są przewidziane 
w odpowiednim planie strategicznym WPR 
na okres 2022–2027 lub, jeżeli 
zastosowanie ma art.-1 niniejszego 
rozporządzenia, na okres 2023–2027 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
[rozporządzenie w sprawie planu 
strategicznego WPR] i są zgodne 
z rozporządzeniem (UE) [rozporządzenie 
horyzontalne];

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wydatki związane z 
zobowiązaniami prawnymi na rzecz 
beneficjentów poniesione w ramach 
środków, o których mowa w 
rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013, mogą 
kwalifikować się do otrzymania wkładu z 
EFRROW w latach 2022–2027 lub, w 
stosownych przypadkach, w latach 2023–
2027:
a) w odniesieniu do płatności, których 
należy dokonać między dniem 1 stycznia 
2022 r. a dniem 31 grudnia 2023 r. lub 
dniem 31 grudnia 2024 r. w państwach 
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członkowskich, które podjęły decyzję o 
przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie z 
art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w 
przypadku gdy alokacja finansowa na 
odpowiedni środek odnośnego programu, 
przyjęta zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1305/2013 i, w stosownych 
przypadkach, art. 1 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, została już wykorzystana; 
oraz
b) w odniesieniu do płatności, których 
należy dokonać po dniu 31 grudnia 
2023 r. lub 31 grudnia 2024 r. w 
państwach członkowskich, które podjęły 
decyzję o przedłużeniu okresu 2014–2020 
zgodnie z art. 1 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Programy prac mające na celu 
wsparcie sektora oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, o których mowa w art. 29 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r., zostają 
przedłużone i kończą się w dniu 31 
grudnia 2021 r. Odpowiednie organizacje 
producentów uznane na podstawie art. 152 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
odpowiednie zrzeszenia organizacji 
producentów uznane na podstawie art. 156 
tego rozporządzenia oraz odpowiednie 
organizacje międzybranżowe uznane na 
podstawie art. 157 tego rozporządzenia 
zmieniają swoje programy prac w celu 
uwzględnienia tego przedłużenia. 
Zmienione programy prac zgłaszane są 
Komisji do dnia 31 grudnia 2020 r.

1. Programy prac mające na celu 
wsparcie sektora oliwy z oliwek i oliwek 
stołowych, o których mowa w art. 29 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
sporządzone na okres od dnia 1 kwietnia 
2018 r. do dnia 31 marca 2021 r., zostają 
przedłużone i kończą się wraz z upływem 
okresu przejściowego. Odpowiednie 
organizacje producentów uznane na 
podstawie art. 152 rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013, odpowiednie zrzeszenia 
organizacji producentów uznane na 
podstawie art. 156 tego rozporządzenia 
oraz odpowiednie organizacje 
międzybranżowe uznane na podstawie 
art. 157 tego rozporządzenia zmieniają 
swoje programy prac w celu uwzględnienia 
tego przedłużenia. Zmienione programy 
prac zgłaszane są Komisji do dnia 31 
grudnia 2020 r. lub, jeżeli zastosowanie 
ma art. -1 niniejszego rozporządzenia, do 
dnia 31 grudnia 2021 r.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznana organizacja producentów 
w sektorze owoców i warzyw mająca 
program operacyjny, o którym mowa 
w art. 33 rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013, zatwierdzony przez państwo 
członkowskie na okres wykraczający poza 
31 grudnia 2021 r., przedkłada temu 
państwu członkowskiemu do dnia 15 
września 2021 r. wniosek potwierdzający, 
że jej program operacyjny:

Uznana organizacja producentów 
w sektorze owoców i warzyw mająca 
program operacyjny, o którym mowa 
w art. 33 rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013, zatwierdzony przez państwo 
członkowskie na okres wykraczający poza 
okres przejściowy, może przedłożyć temu 
państwu członkowskiemu wniosek 
potwierdzający, że jej program operacyjny:

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli uznana organizacja producentów nie 
złoży takiego wniosku do dnia 15 września 
2021 r., jej program operacyjny 
zatwierdzony na podstawie rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013 zakończy się dnia 31 
grudnia 2021 r.

Jeżeli uznana organizacja producentów nie 
złoży takiego wniosku, jej program 
operacyjny zatwierdzony na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nadal 
będzie podlegał właściwym przepisom tego 
rozporządzenia do czasu zakończenia 
programu operacyjnego.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy wsparcia w sektorze 
wina, o których mowa w art. 40 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 15 października 2023 r. Art. 39–

3. Programy wsparcia w sektorze 
wina, o których mowa w art. 40 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 15 października 2023 r. Art. 39–
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54 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
stosuje się nadal po dniu 31 grudnia 
2021 r. w odniesieniu do wydatków 
poniesionych i płatności dokonanych na 
rzecz operacji wdrażanych na mocy tego 
rozporządzenia przed dniem 16 
października 2023 r. w ramach programu 
pomocy, o którym mowa w art. 39–52 tego 
rozporządzenia.

54 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
stosuje się nadal po upływie okresu 
przejściowego w odniesieniu do wydatków 
poniesionych i płatności dokonanych na 
rzecz operacji wdrażanych na mocy tego 
rozporządzenia przed dniem 16 
października 2023 r. w ramach programu 
pomocy, o którym mowa w art. 39–52 tego 
rozporządzenia.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Programy krajowe w sektorze 
pszczelarskim, o których mowa w art. 55 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 31 lipca 2022 r. Art. 55, 56 i 57 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stosuje 
się nadal po dniu 31 grudnia 2021 r. 
w odniesieniu do wydatków poniesionych 
i płatności dokonanych na rzecz operacji 
wdrażanych na mocy tego rozporządzenia 
przed dniem 1 sierpnia 2022 r. w ramach 
programu pomocy, o którym mowa 
w art. 55 tego rozporządzenia.

4. Programy krajowe w sektorze 
pszczelarskim, o których mowa w art. 55 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, kończą 
się w dniu 31 lipca 2022 r. Art. 55, 56 i 57 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 stosuje 
się nadal po upływie okresu przejściowego 
w odniesieniu do wydatków poniesionych 
i płatności dokonanych na rzecz operacji 
wdrażanych na mocy tego rozporządzenia 
przed dniem 1 sierpnia 2022 r. lub, w 
przypadku gdy zastosowanie ma art. -1 
niniejszego rozporządzenia, przed dniem 1 
sierpnia 2023 r. w ramach programu 
pomocy, o którym mowa w art. 55 tego 
rozporządzenia.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku programów pomocy, 
o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu, art. 7 ust. 3, art. 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102 ust. 2, 110 i 111 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013 oraz odpowiednie przepisy 
aktów delegowanych i wykonawczych 

6. W przypadku programów pomocy, 
o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu, art. 7 ust. 3, art. 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70–75, 77, 91–97, 99, 100, 
102 ust. 2, 110 i 111 rozporządzenia (UE) 
nr 1306/2013 oraz odpowiednie przepisy 
aktów delegowanych i wykonawczych 
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odnoszące się do tych artykułów nadal 
stosuje się po dniu 31 grudnia 2021 r. 
w odniesieniu do wydatków poniesionych 
i płatności dokonanych na rzecz operacji 
realizowanych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1308/2013 po tej dacie i do czasu 
zakończenia programów pomocy, 
o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu.

odnoszące się do tych artykułów nadal 
stosuje się po upływie okresu 
przejściowego w odniesieniu do wydatków 
poniesionych i płatności dokonanych na 
rzecz operacji realizowanych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 po 
tej dacie i do czasu zakończenia 
programów pomocy, o których mowa 
w ust. 3 i 4 niniejszego artykułu.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 1
 Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 28 – ustęp 5 – akapit 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do trzech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od roku 2021 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
jednego roku. Od 2021 r. w przypadku 
nowych zobowiązań następujących 
bezpośrednio po wypełnieniu 
zobowiązania w okresie początkowym 
państwa członkowskie określają okres 
jednego roku w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich.,

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte począwszy od 2021 r. 
oraz, w przypadku gdy zastosowanie ma 
art. –1 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie w sprawie przepisów 
przejściowych dotyczących WPR], od 
2022 r., państwa członkowskie określają 
w swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich okres od jednego roku do 
czterech lat. Jeżeli państwa członkowskie 
przedłużają czas realizacji zobowiązań o 
rok po zakończeniu okresu początkowego 
zgodnie z akapitem pierwszym, od roku 
2021 przedłużenie takie nie może 
przekraczać jednego roku. Od 2021 r. w 
przypadku nowych zobowiązań 
następujących bezpośrednio po 
wypełnieniu zobowiązania w okresie 
początkowym państwa członkowskie 
ustalają w swoich programach rozwoju 
obszarów wiejskich okres wynoszący jeden 
rok.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2



PE646.753v02-00 130/156 RR\1204899PL.docx

PL

Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do trzech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od roku 2021 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
jednego roku. Od 2021 r. w przypadku 
nowych zobowiązań następujących 
bezpośrednio po wypełnieniu 
zobowiązania w okresie początkowym 
państwa członkowskie określają okres 
jednego roku w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich.; 

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie ustalają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
okres od jednego roku do czterech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od roku 2021 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
jednego roku. Od 2021 r. w przypadku 
nowych zobowiązań dotyczących 
utrzymania, które następują bezpośrednio 
po wypełnieniu zobowiązania w okresie 
początkowym, państwa członkowskie 
ustalają w swoich programach rozwoju 
obszarów wiejskich okres wynoszący jeden 
rok.;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do trzech lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przewidują 
przedłużenie czasu na realizację 
zobowiązań o rok po zakończeniu okresu 
początkowego zgodnie z akapitem 
pierwszym, od 2021 r. przedłużenie takie 
nie może przekraczać jednego roku.;

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie ustalają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres wynoszący od jednego roku 
do czterech lat. Jeżeli państwa 
członkowskie przewidują przedłużenie 
czasu na realizację zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od 2021 r. 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
czasu trwania okresu przejściowego.;
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 6 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla ust. 5, 6 i 7, całkowita 
kwota wsparcia unijnego na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem na okres od dnia 1 
stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
wynosi maksymalnie 11 258 707 816 EUR 
w cenach bieżących, zgodnie 
z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 
2021–2027.;

Bez uszczerbku dla ust. 5, 6 i 7, całkowita 
kwota wsparcia unijnego na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem na okres od dnia 1 
stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
oraz, w przypadku gdy zastosowanie ma 
art. -1 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie w sprawie przepisów 
przejściowych dotyczących WPR], od dnia 
1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 
2022 r. wynosi maksymalnie XXX*EUR 
w cenach bieżących, zgodnie 
z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 
2021–2027.;

__________________
*W swojej rezolucji z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiada się za utrzymaniem 
finansowania wspólnej polityki rolnej w 
UE-27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym (przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej), tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty do uzgodnienia w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli nie zostaną one 
przyjęte na czas, w oparciu o pułapy i 
przepisy obowiązujące w 2020 r., 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 4 
TFUE.

Poprawka 53
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
Artykuł 25 – ustęp 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na 2021 r. kwota rezerwy wynosi 400 mln 
EUR (w cenach z 2011 r.) i jest ujęta 
w dziale 3 wieloletnich ram finansowych 
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 
Rady (UE) [xxxx/xxxx]* [WRF].

Na każdy rok okresu przejściowego, o 
którym mowa w art. -1 rozporządzenia 
(UE) .../... [rozporządzenie w sprawie 
przepisów przejściowych dotyczących 
WPR] kwota rezerwy wynosi 400 mln 
EUR (w cenach z 2011 r.) i jest ujęta 
w dziale 3 wieloletnich ram finansowych 
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 
Rady (UE) [xxxx/xxxx]* [WRF].

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
Artykuł 25 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 25 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„W drodze odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. 
d) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046* środki z rezerwy, na które nie 
zaciągnięto zobowiązań, są przenoszone 
bez ograniczeń czasowych na 
finansowanie rezerwy w kolejnych latach 
budżetowych.
___________________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
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223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 
1).”;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku programów, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
[XXXX/XXXX] [niniejsze 
rozporządzenie], nie udziela się 
prefinansowania dla przydziału na 2021 r.;

5. W przypadku programów, 
w odniesieniu do których państwa 
członkowskie podejmują decyzję 
o przedłużeniu okresu 2014–2020 zgodnie 
z art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
[XXXX/XXXX] [niniejsze 
rozporządzenie], nie udziela się 
prefinansowania dla przydziałów na okres 
przejściowy.;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – nagłówek
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 
nr 1307/2013

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 
nr 1307/20131a

___________________
1aWszystkie dane liczbowe zostaną 
zaktualizowane zgodnie ze stanowiskiem 
PE w WRF. W swojej rezolucji z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiada się za utrzymaniem 
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finansowania wspólnej polityki rolnej w 
UE-27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym (przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej), tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty do uzgodnienia w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli nie zostaną one 
przyjęte na czas, w oparciu o pułapy i 
przepisy obowiązujące w 2020 r., których 
obowiązywanie zostanie przedłużone 
zgodnie z art. 312 ust. 4 TFUE.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 11 – ustęp 6 – akapit 4 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2021 państwa członkowskie stosujące 
ust. 1 akapit pierwszy powiadamiają 
Komisję do dnia 1 sierpnia 2020 r. 
o decyzjach, o których mowa w ust. 2 i 3.;

W odniesieniu do każdego roku okresu 
przejściowego, o którym mowa w art. -1 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie przepisów przejściowych 
dotyczących WPR] państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję do dnia 1 sierpnia 
roku poprzedniego o decyzjach podjętych 
zgodnie z niniejszym artykułem oraz 
o każdej szacunkowej kwocie zmniejszeń.;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 15 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 a Artykuł 15 a

Powiadomienia dotyczące roku Powiadomienia dotyczące lat 
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kalendarzowego 2021 kalendarzowych w trakcie okresu 
przejściowego

W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2021 państwa członkowskie do dnia 1 
sierpnia 2020 r. zgłaszają wielkości 
procentowe rocznego pułapu krajowego, 
o których mowa w art. 22 ust. 2, art. 42 
ust.1, art. 49 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 53 
ust. 6.;

W odniesieniu do każdego roku 
kalendarzowego okresu przejściowego, o 
którym mowa w art. -1 rozporządzenia 
(UE) .../... [rozporządzenie w sprawie 
przepisów przejściowych dotyczących 
WPR] państwa członkowskie do dnia 1 
sierpnia roku poprzedniego zgłaszają 
wielkości procentowe rocznego pułapu 
krajowego, o których mowa w art. 22 
ust. 2, art. 42 ust.1, art. 49 ust. 1, art. 51 
ust. 1 i art. 53 ust. 6.;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2021, jeżeli pułap dla państwa 
członkowskiego ustanowiony przez 
Komisję zgodnie z ust. 1 różni się od 
pułapu z roku poprzedniego z powodu 
zmiany kwoty określonej w załączniku II 
lub w wyniku jakiejkolwiek decyzji 
podjętej przez to państwo członkowskie 
zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, 
art. 14 ust. 1 lub 2, art. 42 ust. 1, art. 49 
ust. 1, art. 51 ust. 1 lub art. 53, dane 
państwo członkowskie dokonuje liniowego 
zmniejszenia lub podwyższenia wartości 
wszystkich uprawnień do płatności lub 
zmniejszenia lub podwyższenia rezerwy 
krajowej lub rezerw regionalnych, aby 
zapewnić zgodność z ust. 4 niniejszego 
artykułu.;

W odniesieniu do każdego roku 
kalendarzowego okresu przejściowego, o 
którym mowa w art. -1 rozporządzenia 
(UE) .../... [rozporządzenie w sprawie 
przepisów przejściowych dotyczących 
WPR], jeżeli pułap dla państwa 
członkowskiego ustanowiony przez 
Komisję zgodnie z ust. 1 różni się od 
pułapu z roku poprzedniego z powodu 
zmiany kwoty określonej w załączniku II 
lub w wyniku jakiejkolwiek decyzji 
podjętej przez to państwo członkowskie 
zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, 
art. 14 ust. 1 lub 2, art. 42 ust. 1, art. 49 
ust. 1, art. 51 ust. 1 lub art. 53, dane 
państwo członkowskie dokonuje liniowego 
zmniejszenia lub podwyższenia wartości 
wszystkich uprawnień do płatności lub 
zmniejszenia lub podwyższenia rezerwy 
krajowej lub rezerw regionalnych, aby 
zapewnić zgodność z ust. 4 niniejszego 
artykułu.;
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 23 – ustęp 6 – akapit 3 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2021 państwa członkowskie stosujące 
ust. 1 akapit pierwszy powiadamiają 
Komisję do dnia 1 sierpnia 2020 r. 
o decyzjach, o których mowa w ust. 2 i 3.;

W odniesieniu do każdego roku 
kalendarzowego okresu przejściowego 
państwa członkowskie stosujące ust. 1 
akapit pierwszy powiadamiają Komisję do 
dnia 1 sierpnia roku poprzedniego 
o decyzjach, o których mowa w ust. 2 i 3.;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 11 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zastosowaniu dostosowania, o którym 
mowa w art. 22 ust. 5, państwa 
członkowskie, które skorzystały 
z odstępstwa przewidzianego w ust. 4 
niniejszego artykułu, mogą zdecydować, że 
w przypadku uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolników w dniu 31 
grudnia 2019 r. o wartości niższej od 
krajowej lub regionalnej wartości 
jednostkowej na rok 2020, obliczonej 
zgodnie z akapitem drugim niniejszego 
ustępu, wartość jednostkową tych 
uprawnień zwiększa się do krajowej lub 
regionalnej wartości jednostkowej 
w 2020 r. Wzrost wartości oblicza się 
z zachowaniem następujących warunków:

Po zastosowaniu dostosowania, o którym 
mowa w art. 22 ust. 5, państwa 
członkowskie, które skorzystały 
z odstępstwa przewidzianego w ust. 4 
niniejszego artykułu, mogą zdecydować, że 
w przypadku uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolników w dniu 31 
grudnia 2019 r. oraz, w przypadku gdy 
zastosowanie ma art. -1 rozporządzenia 
(UE) .../... [rozporządzenie w sprawie 
przepisów przejściowych dotyczących 
WPR], w dniu 31 grudnia 2020 r., 
o wartości niższej od krajowej lub 
regionalnej wartości jednostkowej na 
rok 2020 lub, w przypadku gdy 
zastosowanie ma art. -1 rozporządzenia 
(UE) .../... [rozporządzenie w sprawie 
przepisów przejściowych dotyczących 
WPR], na rok 2021 r., obliczonej zgodnie 
z akapitem drugim niniejszego ustępu, 
wartość jednostkową tych uprawnień 
zwiększa się do krajowej lub regionalnej 
wartości jednostkowej w odnośnym roku. 
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Wzrost wartości oblicza się z zachowaniem 
następujących warunków:

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6 b
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 11 – akapit 1 – punkt b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w celu sfinansowania wzrostu 
obniża się wartość całości lub części 
uprawnień do płatności posiadanych 
w dniu 31 grudnia 2019 r. przez rolników, 
na własność lub w formie dzierżawy, 
o wartości wyższej niż krajowa lub 
regionalna wartość jednostkowa w roku 
2020, zgodnie z obliczeniem w akapicie 
drugim. Obniżka ta ma zastosowanie do 
różnicy między wartością tych uprawnień 
a krajową lub regionalną wartością 
jednostkową w 2020 r. Zastosowanie tej 
obniżki opiera się na obiektywnych 
i niedyskryminujących kryteriach, które 
mogą obejmować ustalenie maksymalnej 
wartości obniżki.

b) w celu sfinansowania wzrostu 
obniża się wartość całości lub części 
uprawnień do płatności posiadanych przez 
rolników, na własność lub w formie 
dzierżawy, w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz, 
w przypadku gdy zastosowanie ma art. -1 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie przepisów przejściowych 
dotyczących WPR, w dniu 31 grudnia 
2020 r., o wartości wyższej niż krajowa lub 
regionalna wartość jednostkowa 
w kolejnym roku okresu przejściowego, 
zgodnie z obliczeniem w akapicie drugim. 
Obniżka ta ma zastosowanie do różnicy 
między wartością tych uprawnień 
a krajową lub regionalną wartością 
jednostkową w 2020 r. Zastosowanie tej 
obniżki opiera się na obiektywnych 
i niedyskryminujących kryteriach, które 
mogą obejmować ustalenie maksymalnej 
wartości obniżki.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 6 – akapit 2
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 25 – ustęp 11 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajową lub regionalną wartość 
jednostkową na rok 2020, o której mowa 
w akapicie pierwszym, oblicza się przez 
podzielenie pułapu krajowego lub 

Krajową lub regionalną wartość 
jednostkową na lata okresu przejściowego, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
oblicza się przez podzielenie pułapu 
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regionalnego dla systemu płatności 
podstawowej, ustalonego zgodnie z art. 22 
ust. 1 lub art. 23 ust. 2 na rok 2020, 
z wyłączeniem kwoty rezerw krajowych 
lub regionalnych, przez liczbę uprawnień 
do płatności posiadanych przez rolników 
w dniu 31 grudnia 2019 r., na własność lub 
w formie dzierżawy.

krajowego lub regionalnego dla systemu 
płatności podstawowej, ustalonego zgodnie 
z art. 22 ust. 1 lub art. 23 ust. 2 na odnośny 
rok, z wyłączeniem kwoty rezerw 
krajowych lub regionalnych, przez liczbę 
uprawnień do płatności posiadanych przez 
rolników w dniu 31 grudnia roku 
poprzedniego, na własność lub w formie 
dzierżawy.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 25 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. W odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2021 państwa 
członkowskie mogą zdecydować 
o dalszym stosowaniu ujednolicenia 
wewnętrznego poprzez zastosowanie 
ust. 11 w odniesieniu do tego roku.;

12. W odniesieniu do lat 
kalendarzowych okresu przejściowego 
państwa członkowskie mogą zdecydować 
o dalszym stosowaniu ujednolicenia 
wewnętrznego poprzez zastosowanie 
ust. 11 w odniesieniu do tego roku.;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 30 – ustęp 8 – akapit 3 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku przydziałów z rezerwy 
w 2021 r. kwotę rezerwy, która ma zostać 
wyłączona zgodnie z akapitem drugim, 
dostosowuje się zgodnie z art. 22 ust. 5 
akapit drugi. W przypadku przydziałów 
z rezerwy w 2021 r. akapit trzeci 
niniejszego ustępu nie ma zastosowania.;

 W przypadku przydziałów z rezerwy 
w 2021 r. oraz, w przypadku gdy 
zastosowanie ma art. -1 rozporządzenia 
(UE) .../... [rozporządzenie w sprawie 
przepisów przejściowych dotyczących 
WPR], przydziałów z rezerwy w 2022 r. 
kwotę rezerwy, która ma zostać wyłączona 
zgodnie z akapitem drugim, dostosowuje 
się zgodnie z art. 22 ust. 5 akapit drugi. 
W przypadku przydziałów z rezerwy 
w 2021 r. oraz, w przypadku gdy 
zastosowanie ma art. -1 rozporządzenia 
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(UE) .../... [rozporządzenie w sprawie 
przepisów przejściowych dotyczących 
WPR], przydziałów z rezerwy w 2022 r., 
akapit trzeci niniejszego ustępu nie ma 
zastosowania.;

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) w art. 37 ust. 1 dodaje się 
następujący akapit:
„Państwa członkowskie, które przyznają 
przejściowe wsparcie krajowe w 2020 r., 
mogą to nadal czynić do końca okresu 
przejściowego, o którym mowa w art. -1 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie przepisów przejściowych 
dotyczących WPR].”
W art. 37 ust. 4 dodaje się tiret w 
brzmieniu: 
- 50 % w 2021 r.,
- 50 % w 2022 r., jeżeli zastosowanie 
ma art. -1 rozporządzenia (UE) .../.... 
[rozporządzenie w sprawie przepisów 
przejściowych dotyczących WPR].”

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwotę płatności specyficznej 
w odniesieniu do bawełny na hektar 
kwalifikującego się obszaru oblicza się 
za 2021 r. przez pomnożenie wielkości 

Kwotę płatności specyficznej 
w odniesieniu do bawełny na hektar 
kwalifikującego się obszaru oblicza się za 
każdy rok okresu przejściowego przez 
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plonów ustanowionej w ust. 2 przez 
następujące kwoty referencyjne:

pomnożenie wielkości plonów 
ustanowionej w ust. 2 przez następujące 
kwoty referencyjne:

– Bułgaria: 624,11 EUR, – Bułgaria: XXX EUR;
– Grecja: 225,04 EUR, – Grecja: XXX EUR;
– Hiszpania: 348,03 EUR, – Hiszpania: XXX EUR;
– Portugalia: 219,09 EUR. – Portugalia: XXX EUR;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 
nr 1308/2013

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 
nr 1308/20131a

___________________
1aWszystkie dane liczbowe zostaną 
zaktualizowane zgodnie ze stanowiskiem 
PE w WRF.W swojej rezolucji z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiada się za utrzymaniem 
finansowania wspólnej polityki rolnej w 
UE-27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym (przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej), tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty do uzgodnienia w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli nie zostaną one 
przyjęte na czas, w oparciu o pułapy i 
przepisy obowiązujące w 2020 r., których 
obowiązywanie zostanie przedłużone 
zgodnie z art. 312 ust. 4 TFUE.
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 10 666 000 EUR dla Grecji; a) XXX EUR dla Grecji;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 554 000 EUR dla Francji; b) XXX EUR dla Francji;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 34 590 000 EUR dla Włoch.; c) XXX EUR dla Włoch.;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach wkład 
finansowy Unii w programy prac, 
o których mowa w ust. 1, wynosi 
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na 2022 r.:
a) XXX EUR dla Grecji;
b) XXX EUR dla Francji; oraz
c) XXX EUR dla Włoch.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 58 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie przez Unię pomocy 
organizacjom producentów przewidzianej 
w ust. 1 wynosi dla Niemiec na 2020 r. 
2 277 000 EUR.

Finansowanie przez Unię pomocy dla 
organizacji producentów przewidzianej w 
ust. 1 wynosi dla Niemiec na 2020 r. XXX 
EUR.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 214 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) W art. 214 po akapicie pierwszym 
dodaje się akapit w brzmieniu:
„W drodze odstępstwa od ust. 1 oraz pod 
warunkiem uzyskania zgody Komisji 
Finlandia może w trakcie okresu 
przejściowego przewidzianego w art. -1 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie przepisów przejściowych 
dotyczących WPR] nadal przyznawać 
pomoc krajową, którą przyznawała 
producentom w 2020 r. na podstawie tego 
artykułu.”

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 
nr 228/2013

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 
nr 228/20131a

___________________
1aWszystkie dane liczbowe zostaną 
zaktualizowane zgodnie ze stanowiskiem 
PE w WRF. W swojej rezolucji z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiada się za utrzymaniem 
finansowania wspólnej polityki rolnej w 
UE-27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym (przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej), tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty do uzgodnienia w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli nie zostaną one 
przyjęte na czas, w oparciu o pułapy i 
przepisy obowiązujące w 2020 r., których 
obowiązywanie zostanie przedłużone 
zgodnie z art. 312 ust. 4 TFUE.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po artykule 22 dodaje się następujący 
artykuł:

Artykuł 22a 
Organizacje międzybranżowe
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1. Z zastrzeżeniem art. 164 i 165 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w 
przypadku gdy dana organizacja 
międzybranżowa uznana na mocy art. 157 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 działa 
w regionie najbardziej oddalonym i 
uważana jest za reprezentatywną dla 
produkcji, handlu lub przetwarzania 
danego produktu lub produktów tego 
regionu, dane państwo członkowskie 
może, na wniosek tej organizacji, 
wprowadzić na okres jednego roku, z 
możliwością przedłużenia, obowiązek 
przestrzegania porozumień, decyzji lub 
uzgodnionych praktyk przyjętych w 
ramach tej organizacji przez inne 
podmioty gospodarcze w danym regionie 
najbardziej oddalonym niebędące 
członkami tej organizacji, bez względu na 
to, czy są to osoby fizyczne, czy też grupy.
2. W przypadku gdy przepisy uznanej 
organizacji międzybranżowej zostają 
rozszerzone na podstawie ust. 1 i gdy 
działalność objęta tymi przepisami leży w 
ogólnym interesie gospodarczym 
podmiotów, których działalność jest 
związana z produktami przeznaczonymi 
wyłącznie na rynek lokalny w tym samym 
najbardziej oddalonym regionie, państwo 
członkowskie, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, może podjąć 
decyzję, że poszczególne podmioty 
gospodarcze lub grupy podmiotów 
gospodarczych niebędące członkami 
organizacji, lecz działające na danym 
rynku są zobowiązane do wpłat na rzecz 
tej organizacji całości lub części wkładów 
finansowych wpłacanych przez jej 
członków, o ile są one przeznaczone na 
pokrycie kosztów bezpośrednio 
związanych z prowadzeniem danej 
działalności.
3. Państwo członkowskie informuje 
Komisję o wszelkich porozumieniach, 
których zakres został rozszerzony na mocy 
niniejszego artykułu.
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Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 267 580 000 EUR,

— dla francuskich departamentów 
zamorskich: 278 410 000 EUR,

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Azorów i Madery: 102 080 000 
EUR,

— dla Azorów i Madery: 106 210 000 
EUR,

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Wysp Kanaryjskich: 
257 970 000 EUR.

— dla Wysp Kanaryjskich: 
268 420 000 EUR.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dla francuskich departamentów – dla francuskich departamentów 
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zamorskich: 25 900 000 EUR, zamorskich: 35 000 000 EUR,

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— dla Azorów i Madery: 20 400 000 
EUR,

— dla Azorów i Madery: 21 200 000 
EUR,

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 228/2013
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dla Wysp Kanaryjskich: 69 900 000 
EUR,

– dla Wysp Kanaryjskich: 72 700 000 
EUR,

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 
nr 229/2013

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 
nr 229/20131a

___________________
1aWszystkie dane liczbowe zostaną 
zaktualizowane zgodnie ze stanowiskiem 
PE w WRF. W swojej rezolucji z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
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Europejski opowiada się za utrzymaniem 
finansowania wspólnej polityki rolnej w 
UE-27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym (przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej), tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty do uzgodnienia w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli nie zostaną one 
przyjęte na czas, w oparciu o pułapy i 
przepisy obowiązujące w 2020 r., 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 4 
TFUE.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 229/2013
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
kwoty 23 000 000 EUR.

2. Unia finansuje działania 
przewidziane w rozdziałach III i IV do 
kwoty XXX EUR.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 229/2013
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwota przyznawana na szczególne 
uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 
mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać 6 830 000 EUR.”

3. Kwota przyznawana na szczególne 
uzgodnienia w sprawie dostaw, o których 
mowa w rozdziale III, nie może 
przekraczać XXX EUR.”.

Poprawka 86
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik I Załącznik I1a

___________________
1aWszystkie dane liczbowe zostaną 
zaktualizowane zgodnie ze stanowiskiem 
PE w WRF. W swojej rezolucji z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiada się za utrzymaniem 
finansowania wspólnej polityki rolnej w 
UE-27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym (przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej), tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty do uzgodnienia w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli nie zostaną one 
przyjęte na czas, w oparciu o pułapy i 
przepisy obowiązujące w 2020 r., 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 4 
TFUE.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Załącznik 1 – tytuł 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Część druga: Podział wsparcia unijnego 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
(2021)

„Część druga: Podział wsparcia unijnego 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (w 
pierwszym roku okresu przejściowego)
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Załącznik 1 – część 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ceny bieżące w EUR) (ceny bieżące w EUR)

2021 2021 

Belgia 67 178 046 Belgia X 
Bułgaria 281 711 396 Bułgaria X 
Czechy 258 773 203 Czechy X 
Dania 75 812 623 Dania X 
Niemcy 989 924 996 Niemcy X 
Estonia 87 875 887 Estonia X 
Irlandia 264 670 951 Irlandia X 
Grecja 509 591 606 Grecja X 
Hiszpania 1 001 202 880 Hiszpania X 
Francja 1 209 259 199 Francja X 
Chorwacja 281 341 503 Chorwacja X 
Włochy 1 270 310 371 Włochy X 
Cypr 15 987 284 Cypr X 
Łotwa 117 307 269 Łotwa X 
Litwa 195 182 517 Litwa X 
Luksemburg 12 290 956 Luksemburg X 
Węgry 416 202 472 Węgry X 
Malta 12 207 322 Malta X 
Niderlandy 73 151 195 Niderlandy X 
Austria 480 467 031 Austria X 
Polska 1 317 890 530 Polska X 
Portugalia 493 214 858 Portugalia X 
Rumunia 965 503 339 Rumunia X 
Słowenia 102 248 788 Słowenia X 
Słowacja 227 682 721 Słowacja X 
Finlandia 292 021 227 Finlandia X 
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Szwecja 211 550 876 Szwecja X 
Razem EU 11 230 561 046 Razem w UE X 
Pomoc techniczna 28 146 770 Pomoc techniczna X 
Razem 11 258 707 816 Razem X 

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik II Załącznik II1a

___________________
1aWszystkie dane liczbowe zostaną 
zaktualizowane zgodnie ze stanowiskiem 
PE w WRF. W swojej rezolucji z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiada się za utrzymaniem 
finansowania wspólnej polityki rolnej w 
UE-27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym (przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej), tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty do uzgodnienia w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli nie zostaną one 
przyjęte na czas, w oparciu o pułapy i 
przepisy obowiązujące w 2020 r., 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 4 
TFUE.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik III Załącznik III1a

___________________
1aWszystkie dane liczbowe zostaną 
zaktualizowane zgodnie ze stanowiskiem 
PE w WRF. W swojej rezolucji z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 – 
stanowisko Parlamentu z myślą o 
osiągnięciu porozumienia 
(P8_TA(2018)0449) Parlament 
Europejski opowiada się za utrzymaniem 
finansowania wspólnej polityki rolnej w 
UE-27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym (przy 
jednoczesnym ujęciu w budżecie 
początkowej kwoty rezerwy rolnej), tj. 
383 255 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(431 946 mln EUR w cenach bieżących). 
Kwoty do uzgodnienia w niniejszym 
rozporządzeniu należy zatem obliczyć w 
oparciu o kwoty uzgodnione w WRF 
2021–2027, a jeżeli nie zostaną one 
przyjęte na czas, w oparciu o pułapy i 
przepisy obowiązujące w 2020 r., 
przedłużone zgodnie z art. 312 ust. 4 
TFUE.
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