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Poprawka 315
Isabel Carvalhais

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 rozporządzeniu (UE) .../... 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
[rozporządzenie przejściowe]. Wnioski o 
wsparcie, które zostały złożone przed 2021 
r. i nie zostały zatwierdzone ze względu na 
brak przydziału środków finansowych na 
ten środek w ramach danego programu, w 
dalszym ciągu kwalifikują się do wsparcia 
w danym okresie przejściowym.”;

Or. en

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

Uzasadnienie

W przedmiotowym rozporządzeniu należy wyjaśnić 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 316
Álvaro Amaro

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 

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
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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.

członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
okres od pięciu do siedmiu lat. Dokonuje 
się tego w sytuacji, gdy – o ile przepisy 
określone w rozporządzeniu (UE) .../... 
[rozporządzenie w sprawie planów WPR] 
stają się skuteczne i odnośne wydatki są 
przewidziane w odpowiednim planie 
strategicznym WPR na lata [2022–2027] – 
osoby podejmujące się przeprowadzenia 
operacji, o których mowa w niniejszym 
artykule, dostosowują swoje praktyki 
zgodnie z nowymi przepisami. Jeżeli 
wsparcie udzielane beneficjentom spadnie 
poniżej poziomu przyznanego w 
poprzednim okresie planowania, 
beneficjenci mają możliwość wycofania 
się ze zobowiązania prawnego przed jego 
pierwotną datą ustania.

Or. en

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

Poprawka 317
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

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.
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państwa członkowskie określają okres 
jednego roku w swoich programach 
rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en

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

Poprawka 318
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

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 od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do pięciu 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 od 
jednego do pięciu lat w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en

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

Uzasadnienie

Poprawka ustanawiająca w 2021 r. okres zobowiązań krótszy niż pięć lat powoduje 
nadmierne obciążenie administracyjne, zwłaszcza w połączeniu z równolegle trwającymi 
pracami nad planem strategicznym. Zobowiązania w zakresie rolnictwa, środowiska, klimatu 
i ekologii w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 mają 
charakter wieloletni. Najlepszym rozwiązaniem jest umożliwienie państwom członkowskim 
określenia czasu trwania realizacji zobowiązań podjętych w 2021 r. w wymiarze od jednego 
do pięciu lat.
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Poprawka 319
Eric Andrieu

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 2021 r., państwa 
członkowskie mogą określić 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.

Or. fr

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

Uzasadnienie

Skrócenie czasu trwania działania rolno-środowiskowo-klimatycznego obniża poziom ambicji 
tego instrumentu w wymiarze środowiska i jest utrudnieniem dla państw członkowskich, 
zmuszając je do tworzenia nowych środków. Wniosek Komisji nie chroni przed ryzykiem 
pokrywania się z zobowiązaniami zewnętrznymi. Koncepcja klauzuli przeglądowej art. 48 
rozporządzenia nr 1305/2013 stanowi odpowiednie rozwiązanie w celu dostosowania 
zobowiązań do przyszłych ram prawnych. Jednak klauzula ta nie ma zastosowania do 
wszystkich wcześniejszych zobowiązań, w szczególności tych, które nie zostały zawarte w 
przyszłym programie ekologicznym.

Poprawka 320
Ivan David
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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 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 
trzech lat. Od 2021 r. w przypadku nowych 
zobowiązań następujących bezpośrednio 
po wypełnieniu zobowiązania w okresie 
początkowym państwa członkowskie 
określają okres trzech lat w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en

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

Poprawka 321
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

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 

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 pięciu 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 
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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.

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.

Or. it

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

Uzasadnienie

Uważa się za stosowne, aby państwa członkowskie miały możliwość zdecydowania o czasie 
trwania nowych zobowiązań, które mają zostać podjęte od 2021 r., przez określenie okresu od 
jednego do pięciu lat w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 322
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

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 od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do pięciu 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.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Poprawka 323
Ivan David

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 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 
dwóch lat. Od 2021 r. w przypadku 
nowych zobowiązań następujących 
bezpośrednio po wypełnieniu 
zobowiązania w okresie początkowym 
państwa członkowskie określają okres 
dwóch lat w swoich programach rozwoju 
obszarów wiejskich.

Or. en

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

Poprawka 324
Nicola Procaccini

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. 

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
okres od pięciu do siedmiu lat. Jeżeli 
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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.

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.

Or. en

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

Poprawka 325
Paolo De Castro, Pina Picierno

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 od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
okres od jednego do siedmiu 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.

Or. it

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

Celem poprawki jest, aby państwa członkowskie miały możliwość zdecydowania w sprawie 
czasu trwania nowych zobowiązań, które mają zostać podjęte od 2021 r., przez określenie 
okresu od jednego do siedmiu lat w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 326
Anne Sander

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 2021 r., państwa 
członkowskie mogą określić w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres. 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.

Or. fr

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

Poprawka 327
Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 28 – ustęp 5 – akapit 2
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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 mogą określić w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres. 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.

Or. fr

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

Uzasadnienie

Skrócenie czasu trwania działania rolno-środowiskowo-klimatycznego przyczynia się do 
obniżenia poziomu ambicji tego instrumentu w wymiarze środowiska. Ponadto środki te 
często opierają się na stopniowych zmianach w praktykach rolnych (na przykład stopniowym 
ograniczaniu stosowania pestycydów), które nie są dostosowane do okresów krótszych niż 5 
lat.

Poprawka 328
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2
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 

Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji utrzymania rolnictwa 
ekologicznego o rok po zakończeniu 
okresu początkowego zgodnie z akapitem 
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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.

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.

Or. en

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

Poprawka 329
Álvaro Amaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2
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 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 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
okres od pięciu do siedmiu lat. Dokonuje 
się tego w sytuacji, gdy – o ile przepisy 
określone w rozporządzeniu (UE) .../...  
[rozporządzenie w sprawie planów WPR] 
stają się skuteczne i odnośne wydatki są 
przewidziane w odpowiednim planie 
strategicznym WPR na lata [2022–2027] – 
osoby podejmujące się przeprowadzenia 
operacji, o których mowa w niniejszym 
artykule, dostosowują swoje praktyki 
zgodnie z nowymi przepisami. Jeżeli 
wsparcie udzielane beneficjentom spadnie 
poniżej poziomu przyznanego w 
poprzednim okresie planowania, 
beneficjenci mają możliwość wycofania 
się ze zobowiązania prawnego przed jego 
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pierwotną datą ustania.
Or. en

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

Poprawka 330
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2
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 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 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do pięciu 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 od jednego do pięciu lat w 
swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich.

Or. en

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

Uzasadnienie

Poprawka ustanawiająca w 2021 r. okres zobowiązań krótszy niż pięć lat powoduje 
nadmierne obciążenie administracyjne, zwłaszcza w połączeniu z równolegle trwającymi 
pracami nad planem strategicznym. Zobowiązania w zakresie rolnictwa, środowiska, klimatu 
i ekologii w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 mają 
charakter wieloletni. Najlepszym rozwiązaniem jest umożliwienie państwom członkowskim 
określenia czasu trwania realizacji zobowiązań podjętych w 2021 r. w wymiarze od jednego 
do pięciu lat.
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Poprawka 331
Eric Andrieu

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 2021 r., państwa 
członkowskie mogą określić 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.

Or. fr

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

Uzasadnienie

Skrócenie czasu trwania działania rolno-środowiskowo-klimatycznego obniża poziom ambicji 
tego instrumentu w wymiarze środowiska i jest utrudnieniem dla państw członkowskich, 
zmuszając je do tworzenia nowych środków. Wniosek Komisji nie chroni przed ryzykiem 
pokrywania się z zobowiązaniami zewnętrznymi. Koncepcja klauzuli przeglądowej art. 48 
rozporządzenia nr 1305/2013 stanowi odpowiednie rozwiązanie w celu dostosowania 
zobowiązań do przyszłych ram prawnych. Jednak klauzula ta nie ma zastosowania do 
wszystkich wcześniejszych zobowiązań, w szczególności tych, które nie zostały zawarte w 
przyszłym programie ekologicznym.

Poprawka 332
Ivan David
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2
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 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 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 trzech lat. Od 
2021 r. w przypadku nowych zobowiązań 
dotyczących utrzymania następujących 
bezpośrednio po wypełnieniu 
zobowiązania w okresie początkowym 
państwa członkowskie określają okres 
trzech lat w swoich programach rozwoju 
obszarów wiejskich.

Or. en

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

Poprawka 333
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2
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 utrzymania rolnictwa 
ekologicznego o rok po zakończeniu 

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 pięciu lat. 
Jeżeli państwa członkowskie przedłużają 
czas realizacji utrzymania rolnictwa 
ekologicznego o rok po zakończeniu 
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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.

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.

Or. it

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

Uzasadnienie

Stosowne jest umożliwienie państwom członkowskim decydowania o czasie trwania nowych 
zobowiązań, które mają zostać podjęte od 2021 r., przez zapewnienie im dłuższego okresu 
stosowania.

Poprawka 334
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

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

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 

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 pięciu 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 
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programach rozwoju obszarów wiejskich. programach rozwoju obszarów wiejskich.
Or. it

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

Uzasadnienie

Uważa się za stosowne, aby państwa członkowskie miały możliwość zdecydowania w sprawie 
czasu trwania nowych zobowiązań, które mają zostać podjęte od 2021 r., przez określenie 
okresu od jednego do pięciu lat w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 335
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2
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 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 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 dwóch lat. Od 
2021 r. w przypadku nowych zobowiązań 
dotyczących utrzymania następujących 
bezpośrednio po wypełnieniu 
zobowiązania w okresie początkowym 
państwa członkowskie określają okres 
dwóch lat w swoich programach rozwoju 
obszarów wiejskich.

Or. en

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

Poprawka 336
Nicola Procaccini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2
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 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 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
okres od pięciu do siedmiu 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.

Or. en

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

Poprawka 337
Paolo De Castro, Pina Picierno

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 2
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 utrzymania rolnictwa 
ekologicznego o rok po zakończeniu 
okresu początkowego zgodnie z akapitem 

W przypadku nowych zobowiązań, które 
mają zostać podjęte od 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
okres od jednego do siedmiu lat. Jeżeli 
państwa członkowskie przedłużają czas 
realizacji utrzymania rolnictwa 
ekologicznego o rok po zakończeniu 
okresu początkowego zgodnie z akapitem 
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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.

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.

Or. it

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

Uzasadnienie

Celem poprawki jest, aby państwa członkowskie miały możliwość zdecydowania w sprawie 
czasu trwania nowych zobowiązań, które mają zostać podjęte od 2021 r., przez określenie 
okresu od jednego do siedmiu lat w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 338
Irène Tolleret

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 2021 r., państwa 
członkowskie mogą określić w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres. 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.
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Or. fr

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

Uzasadnienie

Skrócenie czasu trwania środków na rzecz rolnictwa ekologicznego przyczynia się do 
obniżenia poziomu ambicji tego instrumentu w wymiarze środowiska. Ponadto środki te 
często opierają się na stopniowych zmianach w praktykach rolnych (na przykład stopniowym 
ograniczaniu stosowania pestycydów), które nie są dostosowane do okresów krótszych niż 5 
lat.

Poprawka 339
Anne Sander

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 2021 r., państwa 
członkowskie mogą określić w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres. 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.

Or. fr

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

Poprawka 340
Asim Ademov, Atidzhe Alieva-Veli, Daniel Buda, Michaela Šojdrová
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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 z 
końcem okresu przejściowego, o którym 
mowa w rozporządzeniu (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 
rozporządzeniu (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.”;

Or. en

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

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 341
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 przedłużają 
czas realizacji zobowiązań o rok po 
zakończeniu okresu początkowego zgodnie 
z akapitem pierwszym, od roku 2021 
przedłużenie takie nie może przekraczać 
jednego roku.

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 
długości okresu przejściowego.

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

Poprawka 342
Eric Andrieu

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 2021 r., państwa 
członkowskie mogą określić 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.

Or. fr

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

Uzasadnienie

Skrócenie czasu trwania działania rolno-środowiskowo-klimatycznego obniża poziom ambicji 
tego instrumentu w wymiarze środowiska i jest utrudnieniem dla państw członkowskich, 
zmuszając je do tworzenia nowych środków. Wniosek Komisji nie chroni przed ryzykiem 
pokrywania się z zobowiązaniami zewnętrznymi. Koncepcja klauzuli przeglądowej art. 48 
rozporządzenia nr 1305/2013 stanowi odpowiednie rozwiązanie w celu dostosowania 
zobowiązań do przyszłych ram prawnych. Jednak klauzula ta nie ma zastosowania do 
wszystkich wcześniejszych zobowiązań, w szczególności tych, które nie zostały zawarte w 
przyszłym programie ekologicznym.

Poprawka 343
Ivan David

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

Or. en

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

Poprawka 344
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

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 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 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres od jednego do pięciu 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.

Or. it

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

Poprawka 345
Ivan David
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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 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 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 
dwóch lat.

Or. en

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

Poprawka 346
Nicola Procaccini

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 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 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
okres od jednego do siedmiu 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.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Poprawka 347
Paolo De Castro, Pina Picierno

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 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 2021 r., państwa 
członkowskie określają w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
okres od jednego do siedmiu 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.

Or. it

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

Uzasadnienie

Celem poprawki jest, aby państwa członkowskie miały możliwość zdecydowania w sprawie 
czasu trwania nowych zobowiązań, które mają zostać podjęte od 2021 r., przez określenie 
okresu od jednego do siedmiu lat w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 348
Anne Sander

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 

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

rok po zakończeniu okresu początkowego 
zgodnie z akapitem pierwszym, od roku 
2021 przedłużenie takie nie może 
przekraczać jednego roku.

Or. fr

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

Poprawka 349
Irène Tolleret

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 2021 r., państwa 
członkowskie mogą określić w swoich 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
krótszy okres. 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.

Or. fr

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

Uzasadnienie

Skrócenie czasu trwania środków na rzecz dobrostanu zwierząt przyczynia się do obniżenia 
poziomu ambicji tego instrumentu w wymiarze środowiska. Ponadto środki te często opierają 
się na stopniowych zmianach w praktykach rolnych (na przykład stopniowym ograniczaniu 
stosowania pestycydów), które nie są dostosowane do okresów krótszych niż 5 lat.

Poprawka 350
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
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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.”;

Or. fr

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

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.

Poprawka 351
Paolo De Castro, Pina Picierno

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

3a) art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.  Wsparcie na mocy art. 36 ust. 1 lit. c) 
przyznaje się jedynie w przypadku, gdy 
spadek dochodu przekracza 30 % 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat 
obliczonej na podstawie pięciu 
wcześniejszych 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 jedynie w przypadku, gdy 
spadek dochodu przekracza 20 % 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat 
obliczonej na podstawie pięciu 
wcześniejszych 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.”;

Or. it

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

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zrównanie progów utraty dochodów (20 %) we wszystkich narzędziach 
stabilizacji dochodów i dostosowanie ich do przepisów wniosku dotyczącego rozporządzenia 
w sprawie planów strategicznych.

Poprawka 352
Anne Sander

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:
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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.

„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.”;

Or. fr

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

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.

Poprawka 353
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) w art. 51 po akapicie drugim 
dodaje się akapit w brzmieniu:
„W 2021 r. w ramach okresu 
przejściowego, o którym mowa w 
rozporządzeniu (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe] , państwa członkowskie mogą 
finansować zadania związane z realizacją 
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działań objętych EFRG, które dotyczą 
okresu programowania 2021–2027, z 
wykorzystaniem pomocy technicznej w 
ramach EFRROW przewidzianej na okres 
programowania 2014–2020.”;

Or. en

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

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość zastosowania pomocy technicznej przewidzianej na lata 2014–
2020 w odniesieniu do działań związanych z wdrożeniem w okresie przejściowym 
instrumentów pierwszego filaru WPR na lata 2012–2027. Powinna istnieć możliwość 
sfinansowania z wykorzystaniem pomocy technicznej działań wdrożeniowych EFRROW na 
lata 2014–2020 w ramach pierwszego filaru na lata 2021–2027.

Poprawka 354
Isabel Carvalhais

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 przejściowy 
wynosi maksymalnie X EUR* w cenach 
bieżących, zgodnie z wieloletnimi ramami 
finansowymi na lata 2021–2027.

______________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Poprawka 355
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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. 
wynosi maksymalnie X EUR* w cenach 
bieżących, zgodnie z wieloletnimi ramami 
finansowymi na lata 2021–2027.

__________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

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

Poprawka 356
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 59 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

6a) art. 59 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Co najmniej 5 %, a w przypadku 
Chorwacji – 2,5 % całkowitego wkładu 
EFRROW w program rozwoju obszarów 
wiejskich rezerwuje się dla LEADER.

„5. Co najmniej 5 %, a w przypadku 
Chorwacji – 2,5 % całkowitego wkładu 
EFRROW w program rozwoju obszarów 
wiejskich może zostać zarezerwowane dla 
LEADER.”;

Or. en

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

Poprawka 357
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 6 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 59 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

6b) art. 59 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Co najmniej 5 %, a w przypadku 
Chorwacji – 2,5 % całkowitego wkładu 
EFRROW w program rozwoju obszarów 
wiejskich rezerwuje się dla LEADER.

„5. Co najmniej 5 %, a w przypadku 
Chorwacji – 2,5 % całkowitego wkładu 
EFRROW w program rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2014–2020 rezerwuje się 
dla LEADER.”;

Or. en

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

Poprawka 358
Martin Hlaváček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Artykuł 59 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

6a) art. 59 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Co najmniej 5 %, a w przypadku 
Chorwacji – 2,5 % całkowitego wkładu 
EFRROW w program rozwoju obszarów 
wiejskich rezerwuje się dla LEADER.

„5. Co najmniej 5 %, a w przypadku 
Chorwacji – 2,5 % całkowitego wkładu 
EFRROW w program rozwoju obszarów 
wiejskich może zostać zarezerwowane dla 
LEADER.”;

Or. en

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

Uzasadnienie

Należy zezwolić państwom członkowskim na decydowanie o tym, czy istnieje potrzeba 
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wykorzystania nowego wkładu na LEADER zgodnie z przepisami przejściowymi.

Poprawka 359
Anne Sander

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
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.”;

Or. fr

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

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przygotowanie do stosowania nowego przepisu zaproponowanego w 
ramach rozporządzenia COM(2018)0392 dotyczącego planów strategicznych w ramach 
wspólnej polityki rolnej w art. 133, przyjętego przez Komisję Rolnictwa w kwietniu 2019 r. 
Ma ona umożliwić rolnikom zapobiegawcze gromadzenie oszczędności bez objęcia systemem 
pomocy państwa.
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Poprawka 360
Anne Sander

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 
(„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.

Na wypadek poważnych kryzysów 
mających wpływ na produkcję lub 
dystrybucję rolną ustanawia się rezerwę 
przeznaczoną do dostarczania 
dodatkowego wsparcia dla sektora rolnego 
(„rezerwa na wypadek kryzysów w 
sektorze rolnym”); rezerwę tę ustanawia 
się na początku każdego roku w ramach 
EFRG.

Całkowita kwota rezerwy wynosi 2 800 
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 2 800 
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) [xxxx/xxxx]* [WRF].
Na początku kolejnych lat kwota rezerwy 
jest co najmniej równa początkowej 
kwocie przyznanej w 2021 r. i jest 
dostosowywana w ramach rocznej 
procedury budżetowej lub w ciągu roku, 
jeżeli jest to właściwe w związku z sytuacją 



AM\1199800PL.docx 37/127 PE648.384v01-00

PL

kryzysową na rynku lub perspektywami w 
bieżącym lub kolejnym roku oraz z 
uwzględnieniem dostępnych dochodów 
przeznaczonych na EFRG lub dostępnych 
środków w ramach podpułapu EFRG.
W przypadku gdy dostępne środki są 
niewystarczające, w celu ustanowienia 
rezerwy można zastosować w 
ostateczności mechanizm dyscypliny 
finansowej do wysokości kwoty na rok 
2021, o której mowa w akapicie trzecim.
W drodze odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. 
d) rozporządzenia finansowego środki z 
rezerwy, na które nie zaciągnięto 
zobowiązań, są przenoszone bez 
ograniczeń czasowych na finansowanie 
rezerwy w kolejnych latach 
budżetowych.”;

Or. fr

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

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 361
Anne Sander

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 
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w dziale 3 wieloletnich ram finansowych 
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 
Rady (UE) [xxxx/xxxx]* [WRF].
____________
*    Rozporządzenie Rady (UE) […] z dnia 
[…] r. [określające wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021–2027 (Dz.U. 
…..)].”;

Or. fr

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

Poprawka 362
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
Artykuł 25 – akapit 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 lata 2021 i 2022 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].

Or. en

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

Poprawka 363
Ivan David

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

Na lata 2021, 2022 i 2023 kwota rezerwy 
wynosi 400 mln EUR (w cenach z 2011 r.) 
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dziale 3 wieloletnich ram finansowych 
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 
Rady (UE) [xxxx/xxxx]* [WRF].

i jest ujęta w dziale 3 wieloletnich ram 
finansowych zgodnie z załącznikiem do 
rozporządzenia Rady (UE) [xxxx/xxxx]* 
[WRF].

Or. en

Poprawka 364
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst obowiązujący Poprawka

-1) art. 1 akapit pierwszy lit. b) ppkt 
(iii) otrzymuje brzmienie:

(iii) dobrowolnej płatności 
redystrybucyjnej;

„(iii) obowiązkowej płatności 
redystrybucyjnej;”;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)

Poprawka 365
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit -1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ix

Tekst obowiązujący Poprawka

-1a) art. 1 akapit pierwszy lit. b) ppkt 
(ix) otrzymuje brzmienie:

(ix) dobrowolnego uproszczonego systemu 
dla małych gospodarstw;

„(ix) obowiązkowego uproszczonego 
systemu dla małych gospodarstw;”;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)
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Poprawka 366
Manuel Bompard

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

Tekst obowiązujący Poprawka

-1b) art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Państwa członkowskie zmniejszają 
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
tytułu III rozdział 1 za dany rok 
kalendarzowy, o co najmniej 5 % w 
odniesieniu do części kwoty 
przekraczającej 150 000 EUR.

„1. Państwa członkowskie zmniejszają 
kwotę płatności bezpośrednich, która ma 
zostać przyznana rolnikowi na podstawie 
tytułu III rozdział 1 za dany rok 
kalendarzowy, o 100 % w odniesieniu do 
części kwoty przekraczającej 60 000 
EUR.”;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)

Poprawka 367
Manuel Bompard

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

Tekst obowiązujący Poprawka

-1c) art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Przed zastosowaniem ust. 1 państwa 
członkowskie mogą odjąć wynagrodzenia 
związane z działalnością rolniczą 
faktycznie wypłacone i zadeklarowane 
przez rolnika w poprzednim roku 
kalendarzowym, w tym podatki i składki 
na zabezpieczenie społeczne związane z 
zatrudnieniem, od kwoty płatności 
bezpośrednich, które mają zostać 
przyznane danemu rolnikowi w danym 
roku kalendarzowym na podstawie tytułu 
III rozdział 1. W przypadku braku danych 
na temat wynagrodzeń faktycznie 

„2. Przed zastosowaniem ust. 1 państwa 
członkowskie mogą odjąć, w granicach 5 
rocznych jednostek roboczych 
zadeklarowanych przez danego rolnika, 
wynagrodzenia związane z działalnością 
rolniczą faktycznie wypłacone i 
zadeklarowane przez rolnika w 
poprzednim roku kalendarzowym, w tym 
podatki i składki na zabezpieczenie 
społeczne związane z zatrudnieniem, od 
kwoty płatności bezpośrednich, które mają 
zostać przyznane danemu rolnikowi w 
danym roku kalendarzowym na podstawie 
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wypłaconych i zadeklarowanych przez 
rolnika w poprzednim roku 
kalendarzowym, wykorzystuje się 
najbardziej aktualne dostępne dane.

tytułu III rozdział 1. W przypadku braku 
danych na temat wynagrodzeń faktycznie 
wypłaconych i zadeklarowanych przez 
rolnika w poprzednim roku 
kalendarzowym, wykorzystuje się 
najbardziej aktualne dostępne dane.”;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)

Poprawka 368
Manuel Bompard

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1d) w art. 11 skreśla się ust. 3;
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Poprawka 369
Ivan David

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

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 roku 2021 państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję do 
dnia 1 sierpnia 2020 r., a w odniesieniu do 
roku 2022 – do dnia 1 sierpnia 2021 r. o 
decyzjach podjętych zgodnie z niniejszym 
artykułem oraz o każdej szacunkowej 
kwocie zmniejszeń.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
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20190301&from=EN)

Poprawka 370
Ivan David

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

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 roku 2021 państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję do 
dnia 1 sierpnia 2020 r., w odniesieniu do 
roku 2022 – do dnia 1 sierpnia 2021 r., a 
w odniesieniu do roku 2023 – do dnia 1 
sierpnia 2022 r. o decyzjach podjętych 
zgodnie z niniejszym artykułem oraz o 
każdej szacunkowej kwocie zmniejszeń.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 371
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 6 a

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 

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 
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bezpośrednich. O takiej decyzji 
powiadamia się Komisję do dnia 1 sierpnia 
2020 r. i określa się w niej wybraną 
wartość procentową.

bezpośrednich. O takiej decyzji 
powiadamia się Komisję do dnia 31 
grudnia 2020 r. i określa się w niej 
wybraną wartość procentową.

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Uzasadnienie

Nie ma możliwości zamknięcia wymaganej procedury stanowienia prawa do dnia 1 sierpnia 
2020 r.

Poprawka 372
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu: 
„Do dnia 1 sierpnia 2021 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 1 
sierpnia 2021 r. i określa się w niej 
wybraną wartość procentową.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)
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Poprawka 373
Norbert Lins, Christine Schneider, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Jeżeli zastosowanie znajduje art. -1 ust. 2 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe], państwa członkowskie mogą 
do dnia 31 grudnia 2021 r. 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 
grudnia 2021 r. i określa się w niej 
wybraną wartość procentową.”;

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 374
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 – litera a b (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Do dnia 1 sierpnia 2022 r. państwa 
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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 2023 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 2022 r. i określa się w niej 
wybraną wartość procentową.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 375
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 6 a

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 

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 
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sierpnia 2020 r. i określa się w niej 
wybraną wartość procentową.

31 grudnia 2020 r. i określa się w niej 
wybraną wartość procentową.

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Uzasadnienie

Nie ma możliwości zamknięcia wymaganej procedury stanowienia prawa do dnia 1 sierpnia 
2020 r.

Poprawka 376
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 2 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Do dnia 1 sierpnia 2021 r. państwa 
członkowskie, które nie podjęły decyzji, o 
której mowa w ust. 1 odnośnie do roku 
budżetowego 2023, mogą podjąć decyzję o 
udostępnieniu w formie płatności 
bezpośrednich do 15 % lub – w przypadku 
Bułgarii, Estonii, Hiszpanii, Łotwy, Litwy, 
Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, 
Finlandii i Szwecji – do 25 % kwoty 
przydzielonej na wsparcie finansowane w 
ramach EFRROW w roku budżetowym 
2023 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 2021 r. i określa się w niej 
wybraną wartość procentową.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
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20190301&from=EN)

Poprawka 377
Norbert Lins, Christine Schneider, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 2 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Jeżeli zastosowanie znajduje art. -1 ust. 2 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe], państwa członkowskie, które 
odnośnie do roku budżetowego 2023 nie 
podjęły decyzji, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, mogą do dnia 31 
grudnia 2021 r. podjąć decyzję o 
udostępnieniu w formie płatności 
bezpośrednich do 15 % bądź – 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 mocy przepisów 
unijnych wydanych 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 2021 r. i 
określa się w niej wybraną wartość 
procentową.”;

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 378
Ivan David
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 – litera b b (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) w ust. 2 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Do dnia 1 sierpnia 2022 r. państwa 
członkowskie, które nie podjęły decyzji, o 
której mowa w ust. 1 odnośnie do roku 
budżetowego 2024, mogą podjąć decyzję o 
udostępnieniu w formie płatności 
bezpośrednich do 15 % lub – w przypadku 
Bułgarii, Estonii, Hiszpanii, Łotwy, Litwy, 
Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, 
Finlandii i Szwecji – do 25 % kwoty 
przydzielonej na wsparcie finansowane w 
ramach EFRROW w roku budżetowym 
2024 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 2022 r. i określa się w niej 
wybraną wartość procentową.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 379
Ivan David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia dotyczące roku 
kalendarzowego 2021

Powiadomienia dotyczące lat 
kalendarzowych 2021 i 2022

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 380
Ivan David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienia dotyczące roku 
kalendarzowego 2021

Powiadomienia dotyczące lat 
kalendarzowych 2021, 2022 i 2023

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 381
Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 15 a – 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 roku kalendarzowego 
2022 państwa członkowskie do dnia 1 
sierpnia 2021 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.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 382
Ivan David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2023 państwa członkowskie do dnia 1 
sierpnia 2022 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.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 383
Ivan David

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 lat kalendarzowych 
2021 i 2022, 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.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
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Poprawka 384
Ivan David

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 lat kalendarzowych 
2021, 2022 i 2023, 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.

Or. en

Poprawka 385
Ivan David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) w art. 23 ust. 6 dodaje się akapit w 
brzmieniu: 
„W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2022 państwa członkowskie stosujące ust. 
1 akapit pierwszy powiadamiają Komisję 
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do dnia 1 sierpnia 2021 r. o decyzjach, o 
których mowa w ust. 2 i 3.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 386
Ivan David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b) w art. 23 ust. 6 dodaje się akapit w 
brzmieniu: 
„W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2023 państwa członkowskie stosujące ust. 
1 akapit pierwszy powiadamiają Komisję 
do dnia 1 sierpnia 2022 r. o decyzjach, o 
których mowa w ust. 2 i 3.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 387
Luke Ming Flanagan

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 

Po zastosowaniu dostosowania, o którym 
mowa w art. 22 ust. 5, państwa 
członkowskie, które skorzystały z 
odstępstwa przewidzianego w ust. 4 
niniejszego artykułu, zapewniają, by w 
przypadku uprawnień do płatności 
posiadanych przez rolników w dniu 31 
grudnia 2019 r. o wartości niższej od 
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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:

krajowej lub regionalnej wartości 
jednostkowej na rok 2020, obliczonej 
zgodnie z akapitem drugim niniejszego 
ustępu, wartość jednostkowa tych 
uprawnień została zwiększona do krajowej 
lub regionalnej wartości jednostkowej w 
okresie przejściowym. Wzrost wartości 
oblicza się z zachowaniem następujących 
warunków:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Uzasadnienie

Pełna konwergencja płatności na hektar jest celem wyższego rzędu WPR; decyzja w sprawie 
pozwolenia państwom członkowskim na zdecydowanie o tym, że uprawnienia do płatności 
posiadane przez rolników w dniu 31 grudnia 2019 r. nie będą w pełni konwergentne, 
stanowiła odstępstwo od tego celu, przewidziane w art. 25 ust. 4 rozporządzenia UE nr 
1307/2013. Osiągnięcie tego celu prowadzące do zatrzymania procesu konwergencji w 
okresie przejściowym byłoby niespójne ze stanowiskiem Parlamentu.

Poprawka 388
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)
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Poprawka 389
Luke Ming Flanagan

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Uzasadnienie

Pełna konwergencja płatności na hektar jest celem wyższego rzędu WPR; decyzja w sprawie 
pozwolenia państwom członkowskim na zdecydowanie o tym, że uprawnienia do płatności 
posiadane przez rolników w dniu 31 grudnia 2019 r. nie będą w pełni konwergentne, 
stanowiła odstępstwo od tego celu, przewidziane w art. 25 ust. 4 rozporządzenia UE nr 
1307/2013. Osiągnięcie tego celu prowadzące do zatrzymania procesu konwergencji w 
okresie przejściowym byłoby niespójne ze stanowiskiem Parlamentu.

Poprawka 390
Herbert Dorfmann

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 

12. W całym okresie stosowania 
niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie muszą stosować 
ujednolicenie wewnętrzne poprzez 
zastosowanie ust. 11 w odniesieniu do 
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odniesieniu do tego roku. danego roku.
Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 391
Ivan David

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 2021 i 2022 państwa 
członkowskie mogą zdecydować o 
dalszym stosowaniu ujednolicenia 
wewnętrznego poprzez zastosowanie ust. 
11 w odniesieniu do tego roku.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 392
Ivan David

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 2021, 2022 i 2023 
państwa członkowskie mogą zdecydować o 
dalszym stosowaniu ujednolicenia 
wewnętrznego poprzez zastosowanie ust. 
11 w odniesieniu do tego roku.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)
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Poprawka 393
Luke Ming Flanagan

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 okresie przejściowym państwa 
członkowskie stosują nadal ujednolicenie 
wewnętrzne poprzez zastosowanie ust. 11 
w odniesieniu do tego roku lub tych lat.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Uzasadnienie

Pełna konwergencja płatności na hektar jest celem wyższego rzędu WPR; decyzja w sprawie 
pozwolenia państwom członkowskim na zdecydowanie o tym, że uprawnienia do płatności 
posiadane przez rolników w dniu 31 grudnia 2019 r. nie będą w pełni konwergentne, 
stanowiła odstępstwo od tego celu, przewidziane w art. 25 ust. 4 rozporządzenia UE nr 
1307/2013. Osiągnięcie tego celu prowadzące do zatrzymania procesu konwergencji w 
okresie przejściowym byłoby niespójne ze stanowiskiem Parlamentu.

Poprawka 394
Ivan David

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

W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2022 państwa członkowskie powiadamiają 
o swoich decyzjach, o których mowa w art. 
25 ust. 12, do dnia 1 sierpnia 2021 r.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 395
Ivan David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do roku kalendarzowego 
2023 państwa członkowskie powiadamiają 
o swoich decyzjach, o których mowa w art. 
25 ust. 12, do dnia 1 sierpnia 2022 r.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 396
Ivan David

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 
latach 2021 i 2022 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 latach 2021 i 
2022 akapit trzeci niniejszego ustępu nie 
ma zastosowania.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)
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Poprawka 397
Ivan David

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 
latach 2021, 2022 i 2023 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 latach 2021, 
2022 i 2023 akapit trzeci niniejszego 
ustępu nie ma zastosowania.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 398
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

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

Tekst obowiązujący Poprawka

10a) art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Państwa członkowskie stosujące system 
jednolitej płatności obszarowej zgodnie z 
art. 36 mogą podjąć decyzję o przyznaniu 
przejściowego wsparcia krajowego w 
latach 2015–2020.

„1. Państwa członkowskie stosujące 
system jednolitej płatności obszarowej 
zgodnie z art. 36 mogą podjąć decyzję o 
przyznaniu przejściowego wsparcia 
krajowego w latach 2015–2021. ”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Uzasadnienie

Przepisy przejściowe powinny umożliwiać kontynuowanie stosowania obecnego 
przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 
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1307/2013.

Poprawka 399
Daniel Buda, Michaela Šojdrová

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:
„Państwa członkowskie, które przyznają 
przejściowe wsparcie krajowe w 2020 r., 
mogą to kontynuować w okresie 
przejściowym, o którym mowa w art. -1 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe], i mogą przedłużyć 
przejściowe wsparcie krajowe po wejściu 
w życie nowego rozporządzenia w sprawie 
WPR. Państwa członkowskie mogą 
dostosowywać przydziały finansowe dla 
poszczególnych sektorów, zmieniać 
sektory oraz modyfikować warunki 
przyznawania indywidualnego wsparcia.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 400
Ivan David

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:
„Państwa członkowskie, które przyznają 
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przejściowe wsparcie krajowe w 2020 r., 
mogą to kontynuować do końca okresu 
przejściowego, o którym mowa w art. -1 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe].
Państwa członkowskie mogą 
dostosowywać przydziały finansowe dla 
poszczególnych sektorów, zmieniać 
sektory oraz modyfikować warunki 
przyznawania indywidualnego wsparcia.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 401
Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Daniel Buda, Asim Ademov, Martin Hlaváček, 
Atidzhe Alieva-Veli

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:
„Państwa członkowskie, które przyznają 
przejściowe wsparcie krajowe w 2020 r., 
mogą to kontynuować w okresie 
przejściowym, o którym mowa w art. -1 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
przejściowe]. Państwa członkowskie mogą 
dostosowywać przydziały finansowe dla 
poszczególnych sektorów, zmieniać 
sektory oraz modyfikować warunki 
przyznawania indywidualnego wsparcia.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 402
Carmen Avram
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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:
„Państwa członkowskie, które przyznają 
przejściowe wsparcie krajowe w 2020 r., 
mogą to kontynuować do końca okresu 
przejściowego, o którym mowa w art. -1 
rozporządzenia, i mogą mieć możliwość 
utrzymania krajowego wsparcia 
przejściowego po zakończeniu okresu 
przejściowego, po wejściu w życie nowych 
rozporządzeń WPR.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 403
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10b) w art. 37 ust. 4 dodaje się tiret w 
brzmieniu:
„– 50 % w 2021 r.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Uzasadnienie

Przepisy przejściowe powinny umożliwiać kontynuowanie stosowania obecnego 
przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013.
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Poprawka 404
Daniel Buda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10b)  w art. 37 ust. 4 dodaje się tiret w 
brzmieniu:
„– 50 % w 2021 r.”;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 405
Daniel Buda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10c) w art. 37 ust. 4 dodaje się tiret w 
brzmieniu:
„– 50 % w 2022 r., jeżeli istnieje taka 
konieczność.”;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 406
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 41 – ustęp 4
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Tekst obowiązujący Poprawka

11a) art. 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Płatność redystrybucyjna obliczana jest 
co roku przez państwa członkowskie 
poprzez pomnożenie liczby, która ma być 
ustalona przez państwo członkowskie i 
która nie może przekraczać 65 % średniej 
krajowej lub regionalnej płatności na 
hektar, przez liczbę uprawnień do 
płatności aktywowanych przez rolnika 
zgodnie z art. 33 ust. 1 lub przez liczbę 
kwalifikowalnych hektarów 
zadeklarowanych przez rolnika zgodnie z 
art. 36 ust. 2. Liczba takich uprawnień do 
płatności lub hektarów nie może 
przekraczać wielkości maksymalnej, która 
ma być ustalona przez państwa 
członkowskie i która nie może przekraczać 
30 hektarów lub średniej wielkości 
gospodarstwa rolnego określonej w 
załączniku VIII, jeżeli ta średnia wielkość 
przekracza 30 hektarów w danym państwie 
członkowskim.

„4. Płatność redystrybucyjna obliczana jest 
co roku przez państwa członkowskie 
poprzez pomnożenie liczby, która ma być 
ustalona przez państwo członkowskie, 
przez liczbę uprawnień do płatności 
aktywowanych przez rolnika zgodnie z art. 
33 ust. 1 lub przez liczbę kwalifikowalnych 
hektarów zadeklarowanych przez rolnika 
zgodnie z art. 36 ust. 2. Liczba takich 
uprawnień do płatności lub hektarów nie 
może przekraczać wielkości maksymalnej, 
która ma być ustalona przez państwa 
członkowskie i która nie może przekraczać 
30 hektarów lub średniej wielkości 
gospodarstwa rolnego określonej w 
załączniku VIII, jeżeli ta średnia wielkość 
przekracza 30 hektarów w danym państwie 
członkowskim.”;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Poprawka 407
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 11 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

11b) art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W celu sfinansowania płatności 
redystrybucyjnej, państwa członkowskie 
mogą zadecydować do dnia, o którym 
mowa w art. 41 ust. 1, o wykorzystaniu do 
30 % rocznego pułapu krajowego 
ustalonego w załączniku II. Powiadamiają 

„1. W celu sfinansowania płatności 
redystrybucyjnej, państwa członkowskie 
mogą zadecydować do dnia, o którym 
mowa w art. 41 ust. 1, o wykorzystaniu 
części wynoszącej co najmniej 30 % 
rocznego pułapu krajowego ustalonego w 
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one Komisję o każdej takiej decyzji do 
tego dnia.

załączniku II. Powiadamiają one Komisję o 
każdej takiej decyzji do tego dnia.”;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Poprawka 408
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera a

Tekst obowiązujący Poprawka

12a) art. 43 ust. 2 lit. a) otrzymuje 
brzmienie:

a) dywersyfikacja upraw; „a) płodozmian;”;
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Poprawka 409
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 12 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera c

Tekst obowiązujący Poprawka

12b) art. 43 ust. 2 lit. c) otrzymuje 
brzmienie:

c) utrzymywanie na użytkach rolnych 
obszaru proekologicznego.

„c) utrzymywanie na użytkach rolnych 
infrastruktury agroekologicznej.”;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)
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Poprawka 410
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 43 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) w art. 43 dodaje się nowy ustęp w 
brzmieniu:
„3a. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić interwencje wspierające 
rolników w przyjmowaniu praktyk 
przyczyniających się do znacznego 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Wśród takich praktyk 
jako praktykę odpowiednią do 
zapewnienia równoważności środków, 
które zostaną przewidziane w ramach 
warunkowości lub zazieleniania, a także 
jako bardziej godną naśladowania w 
porównaniu z innymi równoważnymi 
praktykami zazieleniania, należy uznać 
cyfrowy system rolnictwa (rolnictwo 
precyzyjne). W takim przypadku przyznaje 
się dodatkową płatność rolnikom, którzy 
stosują tę praktykę.”;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Uzasadnienie

Rolnicy uprawnieni do płatności w ramach systemu płatności podstawowej lub systemu 
jednolitej płatności obszarowej, którzy przyczyniają się do znacznego ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, aby osiągnąć neutralność emisyjną lub zapewnić sekwestrację węgla, 
powinni mieć możliwość skorzystania z dodatkowej płatności. W tym celu konieczne byłoby 
ustanowienie wykazu praktyk przyczyniających się do takiego ograniczenia, w tym systemu 
rolnictwa precyzyjnego, który powinien być uznany za odpowiednią praktykę uprawy.

Poprawka 411
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 43 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) w art. 43 dodaje się nowy ustęp w 
brzmieniu:
„3a. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić interwencje wspierające 
rolników w przyjmowaniu praktyk 
przyczyniających się do znacznego 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. System rolnictwa 
cyfrowego (rolnictwo precyzyjne) nie tylko 
zapewnia spełnienie wymogu 
równoważności w stosunku do działań, 
które zostaną przewidziane w ramach 
warunkowości lub zazieleniania, ale jest 
również uznawany za skuteczniejszą 
praktykę pod względem osiągania i 
przekraczania celów. W związku z 
powyższym beneficjentom, którzy stosują 
tę praktykę, przyznawana jest dodatkowa 
płatność.”;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Uzasadnienie

Należy uznać system rolnictwa precyzyjnego jako praktykę odpowiednią do zapewnienia 
równoważności środków, które zostaną przewidziane w ramach warunkowości lub 
zazieleniania lub jako bardziej godną naśladowania w porównaniu z innymi równoważnymi 
praktykami zazieleniania. W związku z tym należy przyznać dodatkową płatność rolnikom, 
którzy stosują tę praktykę.

Poprawka 412
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 43 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) w art. 43 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„4a. Programy, których celem jest 
neutralność emisyjna i które obejmują 
praktyki rolnicze wymienione w 
załączniku IXa, są równorzędne z 
praktykami, o których mowa w ust. 2.
Przy ustalaniu tych programów państwa 
członkowskie mogą zastosować dodatkowe 
równorzędne praktyki, które muszą zostać 
ocenione i zatwierdzone przez Komisję.
Poziom płatności różni się w zależności od 
poziomu ambicji poszczególnych praktyk 
w oparciu o kryteria niedyskryminacji, co 
ma zapewnić skuteczną zachętę do 
udziału.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Uzasadnienie

Przeciwdziałanie zmianie klimatu wymaga podjęcia pilnych działań w celu wypełnienia 
zobowiązań Unii wynikających z Zielonego Ładu oraz utorowania drogi ku dalszemu 
ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych z myślą o osiągnięciu neutralności emisyjnej. 
Dlatego celem tej poprawki jest przyjęcie ambitniejszych przepisów dotyczących ekologizacji 
i poprawa sposobu zarządzania unijnymi gruntami i zasobami naturalnymi oraz użytkowania 
ich przez rolników, biorąc pod uwagę fakt, że rolnictwo i leśnictwo, na które przypada łącznie 
ponad 80 % gruntów unijnych, mogą odegrać kluczową rolę w tym procesie, ponieważ są 
jedynymi sektorami, które są w stanie wychwytywać CO2 i zapewnić tak bardzo potrzebne 
pochłaniacze CO2.

Poprawka 413
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 12 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 44
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Tekst obowiązujący Poprawka

12c) art. 44 otrzymuje brzmienie :
Płodozmian „Płodozmian

[…] W przypadku gdy grunty orne rolnika 
obejmują więcej niż 10 hektarów i nie są 
w całości objęte uprawami rosnącymi pod 
wodą przez znaczącą część roku lub przez 
znaczącą część cyklu uprawowego, na 
gruntach tych stosuje się płodozmian i na 
danej działce muszą występować co 
najmniej cztery różne uprawy w okresie 7 
lat, w tym co najmniej jedna uprawa 
roślin białkowych, z wyjątkiem 
krótkotrwałych użytków zielonych i upraw 
wieloletnich.”; 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Poprawka 414
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 12 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

12d) art. 46 ust. 1 akapit 1 otrzymuje 
brzmienie:

1. W przypadku gdy grunty orne 
gospodarstwa rolnego obejmują więcej niż 
15 hektarów, rolnik zapewnia, aby od dnia 
1 stycznia 2015 r. obszar odpowiadający 
przynajmniej 5 % gruntów ornych 
gospodarstwa rolnego, które rolnik 
zadeklarował zgodnie z art. 72 ust. 1 akapit 
1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 
oraz, jeżeli są one uznawane za obszary 
proekologiczne przez państwo 
członkowskie zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu, z uwzględnieniem obszarów 
wymienionych lit. c), d), g) i h) tego 

„1. W przypadku gdy grunty orne 
gospodarstwa rolnego obejmują więcej niż 
15 hektarów, rolnik zapewnia, aby od dnia 
1 stycznia 2015 r. obszar odpowiadający 
przynajmniej 5 % gruntów ornych 
gospodarstwa rolnego, które rolnik 
zadeklarował zgodnie z art. 72 ust. 1 akapit 
1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 
oraz, jeżeli są one uznawane za 
infrastrukturę agroekologiczną przez 
państwo członkowskie zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu, z uwzględnieniem 
obszarów wymienionych lit. c), d), g) i h) 
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ustępu, był obszarem proekologicznym. tego ustępu, był infrastrukturą 
agroekologiczną.”;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Poprawka 415
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 12 e (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

12e) art. 46 ust. 2 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

2. Do dnia 1 sierpnia 2014 r. państwa 
członkowskie zadecydują, że jeden lub 
większa liczba następujących obszarów 
mają być uważane za obszary 
proekologiczne:

„2. Do dnia 1 października 2020 r. 
państwa członkowskie zadecydują, że 
jeden lub większa liczba następujących 
obszarów mają być uważane za 
infrastruktury agroekologiczne:

a) grunty ugorowane; a) grunty ugorowane;

b) tarasy; b) miododajne grunty ugorowane;

c) elementy krajobrazu, w tym takie 
elementy przylegające do gruntów ornych 
gospodarstwa, które w drodze odstępstwa 
od art. 43 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia mogą obejmować 
elementy krajobrazu, które nie zostały 
uwzględnione w obszarze kwalifikującym 
się zgodnie z art. 76 ust. 2 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013;

c) grupy drzew, zagajniki;

d) strefy buforowe, w tym strefy buforowe 
pod trwałymi użytkami zielonymi, pod 
warunkiem że różnią się one od 
przylegającej kwalifikującej się 
powierzchni użytków rolnych;

d) sadzawki;

e) hektary rolno-leśne, które otrzymują 
lub otrzymywały wsparcie na mocy art. 44 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub 
art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013;

e) powierzchnie zalesione;
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f) pasy kwalifikujących się hektarów 
wzdłuż obrzeży lasu;

f) pojedyncze drzewa;

g) obszary z zagajnikami o krótkiej rotacji 
bez stosowania nawozów mineralnych lub 
środków ochrony roślin;

g) żywopłoty lub pasy zalesione;

h) obszary zalesione, o których mowa w 
art. 32 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) niniejszego 
rozporządzenia;

h) rzędy drzew;

i) obszary z międzyplonami lub pokrywą 
zieloną utworzone poprzez sadzenie i 
kiełkowanie nasion, do których stosuje się 
współczynniki ważenia, o których mowa w 
ust. 3 niniejszego artykułu;

i) rowy;

j) obszary objęte uprawami wiążącymi 
azot;

j) tradycyjne murki kamienne.

Infrastruktura agroeokologiczna znajduje 
się na gruntach ornych gospodarstwa. Nie 
może być objęta stosowaniem środków 
ochrony roślin ani nawozów.”;

k) obszary z miskantem (Miscanthus);
l) obszary z rożnikiem przerośniętym 
(Silphium perfoliatum);
m) grunty ugorowane z roślinami 
miododajnymi (bogatymi w pyłek i 
nektar).

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Poprawka 416
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 12 f (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

12f) art. 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Aby uprościć administrację i uwzględnić 
charakterystykę poszczególnych rodzajów 
obszarów proekologicznych 

„3. Aby uprościć administrację i 
uwzględnić charakterystykę 
poszczególnych rodzajów infrastruktury 
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wymienionych w ust. 2 akapit 1, a także 
ułatwić ich pomiar, państwa członkowskie 
mogą, przy obliczaniu łącznej liczby 
hektarów stanowiących obszary 
proekologiczne danego gospodarstwa 
rolnego, wykorzystać współczynniki 
przekształcenia lub współczynniki ważenia 
określone w załączniku X. Jeżeli państwo 
członkowskie za obszary proekologiczne 
postanowi uznawać obszary wymienione 
w ust. 2 akapit 1 lit. i) lub jakikolwiek 
inny obszar, dla którego współczynnik 
ważenia wynosi mniej niż 1, stosowanie 
współczynników ważenia określonych w 
załączniku X jest obowiązkowe.

agroekologicznej wymienionych w ust. 2 
akapit 1, a także ułatwić ich pomiar, 
państwa członkowskie mogą, przy 
obliczaniu łącznej liczby hektarów 
stanowiących obszar gospodarstwa, na 
którym znajduje się infrastruktura 
agroekologiczna, wykorzystać 
współczynniki przekształcenia lub 
współczynniki ważenia określone w 
załączniku X.”;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Poprawka 417
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 12 g (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 46 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12g) w art. 46 skreśla się ust. 4;
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Poprawka 418
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 12 h (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 46 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12h) w art. 46 skreśla się ust. 5;



PE648.384v01-00 72/127 AM\1199800PL.docx

PL

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Poprawka 419
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 12 i (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 46 – ustęp 8

Tekst obowiązujący Poprawka

12i) art. 46 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8.  Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o decyzjach, o których mowa w 
ust. 2, do dnia 1 sierpnia 2014 r., a o 
wszelkich decyzjach, o których mowa w 
ust. 3, 5, 6 lub 7 – do dnia 1 sierpnia roku 
poprzedzającego ich stosowanie.

„8. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o decyzjach, o których mowa w 
ust. 2, do dnia 1 października 2020 r., a o 
wszelkich decyzjach, o których mowa w 
ust. 3, 6 lub 7 – do dnia 1 października 
roku poprzedzającego ich stosowanie. ”;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Poprawka 420
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 12 j (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 46 – ustęp 9

Tekst obowiązujący Poprawka

12j) art. 46 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
9.  Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 70 aktów 
delegowanych:

„9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 70 aktów 
delegowanych:

a) ustanawiających dalsze kryteria dla 
rodzajów obszarów, o których mowa w ust. 
2 niniejszego artykułu, aby mogły 
kwalifikować się jako obszary 
proekologiczne;

a) ustanawiających zasady realizacji, o 
których mowa w ust. 6, w tym minimalne 
wymogi takiej realizacji;
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b) dodających inne rodzaje obszarów niż 
te, o których mowa w ust. 2, i które można 
brać pod uwagę w celu wypełniania 
wielkości procentowej, o której mowa w 
ust. 1;

b) ustanawiających ramy, w których 
państwa członkowskie mają określić 
kryteria uznania gospodarstw rolnych za 
znajdujące się w bliskiej odległości do 
celów ust. 6;

c) dostosowujących załącznik X w celu 
ustanowienia współczynników 
przekształcenia i współczynników 
ważenia, o których mowa w ust. 3, oraz w 
celu uwzględnienia kryteriów lub 
rodzajów obszarów, które mają zostać 
określone przez Komisję na mocy lit. a) i 
b) niniejszego ustępu;

c) ustanawiających metody określania 
wielkości procentowej całkowitej 
powierzchni obszarów pokrytych lasem 
oraz stosunku obszarów leśnych do 
gruntów rolnych, o którym mowa w ust. 
7.”;

d) określających zasady realizacji, o 
których mowa w ust. 5 i 6, w tym 
minimalne wymogi takiej realizacji;
e) ustanawiających ramy, w których 
państwa członkowskie mają określić 
kryteria uznania gospodarstw rolnych za 
znajdujące się w bliskiej odległości do 
celów ust. 6;
f) ustanawiających metody określania 
wielkości procentowej całkowitej 
powierzchni obszarów pokrytych lasem 
oraz stosunku obszarów leśnych do 
gruntów rolnych, o którym mowa w ust. 7.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Poprawka 421
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 12 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

12b) art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Aby sfinansować płatność, o której 
mowa w niniejszym rozdziale, państwa 
członkowskie wykorzystują 30 % rocznego 
pułapu krajowego określonego w 

„1. Aby sfinansować płatność z tytułu 
praktyk rolniczych korzystnych dla 
klimatu i środowiska, państwa 
członkowskie wykorzystują 30 % rocznego 
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załączniku II. pułapu krajowego określonego w 
załączniku II i mogą wykorzystać 
dodatkowo maksymalnie 3 % tego pułapu 
na sfinansowanie płatności z tytułu 
praktyk, których celem jest neutralność 
emisyjna, będących przedmiotem art. 43 
ust. 4a.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Uzasadnienie

Przeciwdziałanie zmianie klimatu wymaga podjęcia pilnych działań w celu wypełnienia 
zobowiązań Unii wynikających z Zielonego Ładu oraz utorowania drogi ku dalszemu 
ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych z myślą o osiągnięciu neutralności emisyjnej. 
Dlatego celem tej poprawki jest przyjęcie ambitniejszych przepisów dotyczących ekologizacji 
i poprawa sposobu zarządzania unijnymi gruntami i zasobami naturalnymi oraz użytkowania 
ich przez rolników, biorąc pod uwagę fakt, że rolnictwo i leśnictwo, na które przypada łącznie 
ponad 80 % gruntów unijnych, mogą odegrać kluczową rolę w tym procesie, ponieważ są 
jedynymi sektorami, które są w stanie wychwytywać CO2 i zapewnić tak bardzo potrzebne 
pochłaniacze CO2.

Poprawka 422
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Bułgaria: 649,45 EUR, – Bułgaria: X EUR*,

________________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027. 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)
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Poprawka 423
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Grecja: 234,18 EUR, – Grecja: X EUR*,

________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 424
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Hiszpania: 362,15 EUR, – Hiszpania: X EUR*,

______________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 425
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 58 – ustęp 3 – akapit 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Portugalia: 228,00 EUR. – Portugalia: X EUR*.

___________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 426
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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*,

___________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 427
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13
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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*,

_____________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 428
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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*,

_______________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 429
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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

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

_________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Poprawka 430
Manuel Bompard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

13a) art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system dla małych gospodarstw zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszym 
tytule („system dla małych gospodarstw”). 
Rolnicy, którzy w 2015 r., posiadają, na 
własność lub w formie dzierżawy, 
uprawnienia do płatności lub, w państwach 
członkowskich stosujących art. 36, 
składają wnioski w ramach systemu 
jednolitej płatności obszarowej oraz 
spełniają minimalne wymogi przewidziane 
w art. 10 ust. 1, mogą wybrać uczestnictwo 
w systemie dla małych gospodarstw.

„1. Państwa członkowskie powinny 
ustanowić system dla małych gospodarstw 
zgodnie z warunkami określonymi w 
niniejszym tytule („system dla małych 
gospodarstw”). Rolnicy, którzy w 2015 r., 
posiadają, na własność lub w formie 
dzierżawy, uprawnienia do płatności lub, w 
państwach członkowskich stosujących art. 
36, składają wnioski w ramach systemu 
jednolitej płatności obszarowej oraz 
spełniają minimalne wymogi przewidziane 
w art. 10 ust. 1, mogą wybrać uczestnictwo 
w systemie dla małych gospodarstw.”;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Poprawka 431
Manuel Bompard
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 13 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Artykuł 63

Tekst obowiązujący Poprawka

13b) art. 63 otrzymuje brzmienie :
Artykuł 63 „Artykuł 63

Kwota płatności Kwota płatności

1. Państwa członkowskie ustalają kwotę 
rocznej płatności dla każdego rolnika 
uczestniczącego w systemie dla małych 
gospodarstw na jednym z następujących 
poziomów:

Państwa członkowskie ustalają kwotę 
rocznej płatności dla każdego rolnika 
uczestniczącego w systemie dla małych 
gospodarstw na poziomie nie niższym niż 
500 EUR i nie wyższym niż 5000 EUR.”;

a) kwota nieprzekraczająca 25 % średniej 
płatności krajowej na beneficjenta, która 
ustalana jest przez państwa członkowskie 
na podstawie pułapu krajowego 
określonego w załączniku II na rok 
kalendarzowy 2019 oraz na podstawie 
liczby rolników, którzy zadeklarowali 
kwalifikujące się hektary, zgodnie z art. 
33 ust. 1 lub art. 36 ust. 2, w 2015 r.;
b) kwota odpowiadająca średniej płatności 
krajowej na hektar pomnożona przez 
liczbę odpowiadającą liczbie hektarów 
nieprzekraczającej pięciu, która ma być 
ustalona przez państwa członkowskie. 
Średnia płatność krajowa na hektar jest 
ustalana przez państwa członkowskie na 
podstawie krajowego pułapu określonego 
w załączniku II na rok kalendarzowy 2019 
oraz liczby kwalifikujących się hektarów 
zadeklarowanych zgodnie z art. 33 ust. 1 
lub art. 36 ust. 2 w 2015 r.
Kwota, o której mowa w akapicie 
pierwszym lit. a) lub b), nie może być 
niższa niż 500 EUR i nie może być wyższa 
niż 1 250 EUR.
W przypadku gdy zastosowanie akapitu 
pierwszego lit. a) i b) powoduje, że kwota 
wynosi mniej niż 500 EUR lub więcej niż 
1 250 EUR, kwotę zaokrągla się 
odpowiednio w górę lub w dół do tej kwoty 
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minimalnej lub maksymalnej.
2. W drodze odstępstwa od ust. 1 państwo 
członkowskie może zadecydować o 
przyznaniu rolnikom uczestniczącym w 
systemie:
a) kwoty równej łącznej wartości płatności 
bezpośrednich, które mają zostać 
przydzielone danemu rolnikowi każdego 
roku na mocy tytułu III i IV; lub
b) kwoty równej łącznej wartości płatności 
bezpośrednich, które mają zostać 
przydzielone danemu rolnikowi w 2015 r. 
na mocy tytułu III i IV, którą państwo 
członkowskie może dostosować w 
kolejnych latach, aby proporcjonalnie 
uwzględnić zmiany w pułapie krajowym 
określonym w załączniku II.
Kwota, o której mowa w akapicie 
pierwszym lit. a) lub b), nie może być 
wyższa niż kwota ustalona przez dane 
państwo członkowskie, która mieści się w 
przedziale między 500 EUR a 1 250 EUR.
W przypadku gdy zastosowanie akapitu 
pierwszego lit. a) lub b), powoduje, że 
uzyska się kwotę niższą niż 500 EUR, 
dane państwo członkowskie może 
zadecydować o zaokrągleniu tej kwoty w 
górę do 500 EUR.
3. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2, na 
Cyprze, w Chorwacji, na Malcie i w 
Słowenii kwota, o której mowa w tych 
ustępach, może zostać ustalona na 
poziomie niższym niż 500 EUR; poziom 
ten nie może być jednak niższy niż 200 
EUR, a w przypadku Malty – niż 50 EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Poprawka 432
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 11 098 000 EUR dla Grecji; a) X EUR* dla Grecji;

______________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

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

Poprawka 433
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 576 000 EUR dla Francji; b) X EUR* dla Francji;

_____________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

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

Poprawka 434
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 35 991 000 EUR dla Włoch. c) X EUR* dla Włoch.

___________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

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

Poprawka 435
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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;

_____________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

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

Poprawka 436
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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

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

________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

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

Poprawka 437
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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.

____________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

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

Poprawka 438
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 58 – ustęp 2 – akapit 1
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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 
organizacjom producentów przewidzianej 
w ust. 1 wynosi dla Niemiec na 2020 r. X 
EUR*.

__________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

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

Poprawka 439
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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*.

_________________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

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

Poprawka 440
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

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

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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 
2020 r.

„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 
2024 r.”;

Or. it

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

Uzasadnienie

Ta możliwość stanowi ważny środek zapewniający więcej czasu na korzystanie z praw do 
sadzenia uzyskanych przez przedsiębiorstwa winiarskie, które zamierzają wzmocnić i 
zracjonalizować swój potencjał uprawy winorośli.

Poprawka 441
Nicola Procaccini

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:
1.  Prawa do sadzenia przyznane „1. Prawa do sadzenia przyznane 



PE648.384v01-00 86/127 AM\1199800PL.docx

PL

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 
2020 r.

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 
2027 r.”;

Or. en

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

Uzasadnienie

Należy wydłużyć możliwość przekształcenia praw do sadzenia w zezwolenia w celu ochrony 
obecnego potencjału uprawy winorośli i zapewnienia jego pełnego wykorzystania.

Poprawka 442
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

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:
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 

„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 
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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.

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 
2027 r.”;

Or. it

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

Uzasadnienie

Proponuje się rozszerzenie możliwości przekształcania praw do sadzenia w zezwolenia, by 
chronić istniejący potencjał upraw winorośli i zapewnić jego pełne wykorzystanie.

Poprawka 443
Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, Pina Picierno

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

Tekst obowiązujący Poprawka

2b) art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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 
2020 r.

„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 
2027 r.”;

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

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności w 
zarządzaniu prawami do sadzenia winnic przyznanymi przed dniem 31 grudnia 2015 r., które 
nie utraciły jeszcze ważności. Ta możliwość stanowi ważny środek przejściowy zapewniający 
więcej czasu na korzystanie z praw do sadzenia uzyskanych przez przedsiębiorstwa 
winiarskie, które zamierzają wzmocnić i zracjonalizować swój potencjał uprawy winorośli.

Poprawka 444
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

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

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) 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 
dane państwo członkowskie podjęło 
decyzję, o której mowa w ust. 1 akapit 
drugi, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 
r.

„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 
dane państwo członkowskie podjęło 
decyzję, o której mowa w ust. 1 akapit 
drugi, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 
r.”;

Or. it

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

Uzasadnienie

Ta możliwość stanowi ważny środek zapewniający więcej czasu na korzystanie z praw do 
sadzenia uzyskanych przez przedsiębiorstwa winiarskie, które zamierzają wzmocnić i 
zracjonalizować swój potencjał uprawy winorośli.

Poprawka 445
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso
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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 
dane państwo członkowskie podjęło 
decyzję, o której mowa w ust. 1 akapit 
drugi, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 
r.

„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 
dane państwo członkowskie podjęło 
decyzję, o której mowa w ust. 1 akapit 
drugi, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2030 
r.”;

Or. it

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

Uzasadnienie

Proponuje się rozszerzenie możliwości przekształcania praw do sadzenia w zezwolenia, by 
chronić istniejący potencjał upraw winorośli i zapewnić jego pełne wykorzystanie.

Poprawka 446
Nicola Procaccini

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 2030 
r.”;

Or. en

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

Uzasadnienie

Należy wydłużyć możliwość przekształcenia praw do sadzenia w zezwolenia w celu ochrony 
obecnego potencjału uprawy winorośli i zapewnienia jego pełnego wykorzystania.

Poprawka 447
Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, Pina Picierno

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 
dane państwo członkowskie podjęło 
decyzję, o której mowa w ust. 1 akapit 
drugi, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 
r.

„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 
dane państwo członkowskie podjęło 
decyzję, o której mowa w ust. 1 akapit 
drugi, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2030 
r.”;

Or. it

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

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności w 
zarządzaniu prawami do sadzenia winnic przyznanymi przed dniem 31 grudnia 2015 r., które 
nie utraciły jeszcze ważności. Ta możliwość stanowi ważny środek przejściowy zapewniający 
więcej czasu na korzystanie z praw do sadzenia uzyskanych przez przedsiębiorstwa 
winiarskie, które zamierzają wzmocnić i zracjonalizować swój potencjał uprawy winorośli.
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Poprawka 448
Paolo De Castro, Pina Picierno

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – punkt 2 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013
Artykuł 154 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c) w art. 154 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2a. Państwa członkowskie mogą uznać 
za organizację producentów grupę 
producentów, o której mowa w art. 3 i 45 
rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. W 
takich przypadkach »obszarem 
gospodarczym« jest obszar geograficzny 
określony w specyfikacji produktu.”;

Or. en

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

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyraźne zapewnienie grupom producentów produktów posiadających 
oznaczenie geograficzne możliwości, by państwa członkowskie uznawały je za organizacje 
producentów, jeżeli spełniają one warunki określone w art. 152 rozporządzenia nr 1038/2013, 
biorąc pod uwagę konwergentne cele, do których dążą.

Poprawka 449
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Robert 
Hajšel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d) w tytule II rozdział III sekcja 4 
dodaje się artykuł w brzmieniu:



PE648.384v01-00 92/127 AM\1199800PL.docx

PL

„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. Przepisy 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.
2. O przepisach, o których mowa w ust. 1, 
należy informować podmioty gospodarcze 
przez opublikowanie ich w pełnym 
brzmieniu w organie promulgacyjnym 
danego państwa członkowskiego.
3. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich decyzjach podjętych 
na mocy niniejszego artykułu.”;

Or. en

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

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.
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Poprawka 450
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) 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 
opodatkowania, w tym przez odroczenie 
rozliczenia części podstaw opodatkowania 
– lub umożliwiając wyłączenie kwot 
zdeponowanych na specjalnym rolniczym 
rachunku oszczędnościowym.”;

Or. en

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

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 451
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro
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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)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) w załączniku VIII część I sekcja D 
dodaje się punkt w brzmieniu:
„W drodze 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.”;

Or. it

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

Poprawka 452
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

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:
„Na terenach uprawy winorośli 
położonych na granicy między dwiema 
strefami uprawy winorośli oraz przy 
jednorodnej produkcji i warunkach 
środowiskowych, państwa członkowskie, w 
drodze 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 
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użyte do produkcji.”.
Or. it

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

Poprawka 453
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 22a Porozumienia 
międzybranżowe
1. W drodze odstępstwa od art. 164 i 165 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w 
przypadku organizacji producentów 
uznanej na podstawie art. 157 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 
działającej w regionie najbardziej 
oddalonym i uważanej za reprezentatywną 
dla produkcji lub przetwarzania danego 
produktu lub produktów lub handlu nimi, 
odnośne państwo członkowskie może 
postanowić, na wniosek tej organizacji, że 
przez okres jednego roku, z możliwością 
odnowienia, niektóre 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 gospodarczych, których 
działalność jest związana z produktami 
przeznaczonymi wyłącznie na rynek 
lokalny w tym samym najbardziej 
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oddalonym regionie, państwo 
członkowskie może podjąć decyzję, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami, 
że poszczególne podmioty gospodarcze lub 
grupy podmiotów gospodarczych 
niebędące członkami organizacji 
działające na danym rynku są 
zobowiązane do wpłat na rzecz organizacji 
całości lub części wkładów finansowych 
wpłacanych przez członków, o ile są one 
przeznaczone na pokrycie kosztów 
bezpośrednio związanych z prowadzeniem 
danej działalności.
3. Państwo członkowskie informuje 
Komisję o wszelkich porozumieniach 
przedłużonych na podstawie niniejszego 
artykułu.”;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest rozszerzenie przepisów międzybranżowych na branże w regionach 
najbardziej oddalonych, których rynki są szczególnie narażone na wahania cen i import 
produktów, co może osłabiać produkcję lokalną. Organizacje międzybranżowe wdrażają 
porozumienia dotyczące gromadzenia lub rozpowszechniania danych, a państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość rozszerzenia składek pobieranych w ramach tych 
porozumień na wszystkie produkty rolne wprowadzane na rynek lokalny, niezależnie od ich 
pochodzenia.

Poprawka 454
Álvaro Amaro
w imieniu grupy PPE

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,

Or. pt
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Poprawka 455
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

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,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zachowanie obecnych przepisów finansowych przedmiotowego 
rozporządzenia.

Poprawka 456
Eric Andrieu

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,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)

Uzasadnienie

W tej poprawce proponuje się utrzymanie aktualnego poziomu wsparcia. Tytułem 
przypomnienia, w poprzedniej kadencji Komisja Rolnictwa przegłosowała decyzję o jego 
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utrzymaniu. Ponadto Komisarz Hogan złożył obietnicę dotyczącą jego utrzymania.

Poprawka 457
Isabel Carvalhais

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,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Uzasadnienie

Program POSEI ma kluczowe znaczenie dla podjęcia szczególnych wyzwań związanych ze 
szczególnym położeniem geograficznym regionów najbardziej oddalonych zdefiniowanych w 
art. 349 TFUE. Przydziały finansowe należy utrzymać co najmniej na poziomach obecnie 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 228/2013. Celem tej poprawki jest zachowanie 
obecnych przepisów finansowych.

Poprawka 458
Anne Sander

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,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)
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Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu przywrócenie kwot przyznanych francuskim departamentom 
zamorskim w ramach POSEI, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko 
Parlamentu w sprawie porozumienia i zobowiązań podjętych przez przewodniczącego 
Komisji Jeana-Claude’a Junckera w Cayenne w dniu 27 października 2017 r.

Poprawka 459
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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: X EUR*,

________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Poprawka 460
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

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,

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zachowanie obecnych przepisów finansowych przedmiotowego 
rozporządzenia.

Poprawka 461
Álvaro Amaro

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,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Poprawka 462
Isabel Carvalhais

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,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Uzasadnienie

Program POSEI ma kluczowe znaczenie dla podjęcia szczególnych wyzwań związanych ze 
szczególnym położeniem geograficznym regionów najbardziej oddalonych zdefiniowanych w 
art. 349 TFUE. Przydziały finansowe należy utrzymać co najmniej na poziomach obecnie 
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przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 228/2013. Celem tej poprawki jest zachowanie 
obecnych przepisów finansowych.

Poprawka 463
Eric Andrieu

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,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)

Uzasadnienie

W tej poprawce proponuje się utrzymanie aktualnego poziomu wsparcia. Tytułem 
przypomnienia, w poprzedniej kadencji Komisja Rolnictwa przegłosowała decyzję o jego 
utrzymaniu. Ponadto Komisarz Hogan złożył obietnicę dotyczącą jego utrzymania.

Poprawka 464
Anne Sander

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,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu przywrócenie kwot przyznanych Azorom i Maderze w ramach 
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POSEI, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu w sprawie 
porozumienia i zobowiązań podjętych przez przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a 
Junckera w Cayenne w dniu 27 października 2017 r.

Poprawka 465
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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: X EUR*,

___________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Poprawka 466
Eric Andrieu

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.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)
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Uzasadnienie

W tej poprawce proponuje się utrzymanie aktualnego poziomu wsparcia. Tytułem 
przypomnienia, w poprzedniej kadencji Komisja Rolnictwa przegłosowała decyzję o jego 
utrzymaniu. Ponadto Komisarz Hogan złożył obietnicę dotyczącą jego utrzymania.

Poprawka 467
Álvaro Amaro

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,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Poprawka 468
Isabel Carvalhais

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.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Uzasadnienie

Program POSEI ma kluczowe znaczenie dla podjęcia szczególnych wyzwań związanych ze 
szczególnym położeniem geograficznym regionów najbardziej oddalonych zdefiniowanych w 
art. 349 TFUE. Przydziały finansowe należy utrzymać co najmniej na poziomach obecnie 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 228/2013. Celem tej poprawki jest zachowanie 
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obecnych przepisów finansowych.

Poprawka 469
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

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.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zachowanie obecnych przepisów finansowych przedmiotowego 
rozporządzenia.

Poprawka 470
Anne Sander

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.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu przywrócenie kwot przyznanych Wyspom Kanaryjskim w ramach 
POSEI, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
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wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu w sprawie 
porozumienia i zobowiązań podjętych przez przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a 
Junckera w Cayenne w dniu 27 października 2017 r.

Poprawka 471
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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: X EUR*.

__________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

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

Poprawka 472
Isabel Carvalhais

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 
zamorskich: 25 900 000 EUR,

– dla francuskich departamentów 
zamorskich: 35 000 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zwiększenie obecnych pułapów finansowych w odniesieniu do 
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szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw dotyczących francuskich regionów najbardziej 
oddalonych. Poprawka nie ma wpływu na ogólny budżet programu.

Poprawka 473
Anne Sander

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 
zamorskich: 25 900 000 EUR,

– dla francuskich departamentów 
zamorskich: 35 000 000 EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu przywrócenie kwot przyznanych w ramach programu POSEI zgodnie 
z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 i zobowiązaniami podjętymi przez przewodniczącego Komisji 
Jeana-Claude'a Junckera w Cayenne w dniu 27 października 2017 r. Proponuje się również 
podniesienie progu dla francuskich departamentów zamorskich w odniesieniu do 
szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw. Podniesienie to jest odpowiedzią na 
prognozowany wzrost zapotrzebowania łańcuchów produkcji paszy i nie prowadzi do 
zwiększenia ogólnego budżetu POSEI.

Poprawka 474
Eric Andrieu

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 
zamorskich: 25 900 000 EUR,

– dla francuskich departamentów 
zamorskich: 35 000 000 EUR,

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)

Uzasadnienie

W tej poprawce proponuje się podniesienie progu kwot, które można wykorzystać w ramach 
szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw, w odpowiedzi na prognozowany wzrost 
zapotrzebowania w ramach lokalnej hodowli zwierząt, nie prowadząc do zwiększenia 
ogólnego budżetu POSEI ani wycofania finansowania dla regionów najbardziej oddalonych 
w Hiszpanii i Portugalii. W ostatnich latach wzrosła produkcja zwierzęca w departamentach 
zamorskich, co oznacza, że należy również zapewnić nieco większą ilość paszy na potrzeby tej 
dodatkowej hodowli zwierząt. Podnosi się próg szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw, 
aby zmniejszyć koszt importu tych pasz.

Poprawka 475
Álvaro Amaro

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 
zamorskich: 25 900 000 EUR,

– dla francuskich departamentów 
zamorskich: 26 900 000 EUR,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Poprawka 476
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

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 
zamorskich: 25 900 000 EUR,

– dla francuskich departamentów 
zamorskich: 35 000 000 EUR,

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zwiększenie pułapu w odniesieniu do szczególnych uzgodnień w 
sprawie dostaw dotyczących francuskich departamentów zamorskich i nie skutkuje ona 
zwiększeniem ogólnego budżetu POSEI.

Poprawka 477
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
zamorskich: 25 900 000 EUR,

– dla francuskich departamentów 
zamorskich: X EUR*,

____________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Poprawka 478
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

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,

– dla Azorów i Madery: 21 200 000 
EUR,

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zachowanie pułapu w odniesieniu do szczególnych uzgodnień w 
sprawie dostaw określonych w przedmiotowym rozporządzeniu.

Poprawka 479
Eric Andrieu

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,

– dla Azorów i Madery: 21 200 000 
EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)

Uzasadnienie

W tej poprawce proponuje się utrzymanie aktualnego poziomu wsparcia. Tytułem 
przypomnienia, w poprzedniej kadencji Komisja Rolnictwa przegłosowała decyzję o jego 
utrzymaniu. Ponadto Komisarz Hogan złożył obietnicę dotyczącą jego utrzymania.

Poprawka 480
Anne Sander

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,

– dla Azorów i Madery: 21 200 000 
EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu przywrócenie kwot przyznanych Azorom i Maderze w ramach 
POSEI, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu w sprawie 
porozumienia i zobowiązań podjętych przez przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a 
Junckera w Cayenne w dniu 27 października 2017 r.

Poprawka 481
Isabel Carvalhais

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,

– dla Azorów i Madery: 21 200 000 
EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zachowanie obecnych pułapów finansowych w odniesieniu do 
szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw.

Poprawka 482
Álvaro Amaro

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,

– dla Azorów i Madery: 21 200 000 
EUR,

Or. pt
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Poprawka 483
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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,

– dla Azorów i Madery: X EUR*,

___________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Poprawka 484
Isabel Carvalhais

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,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zachowanie obecnych pułapów finansowych w odniesieniu do 
szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw.



PE648.384v01-00 112/127 AM\1199800PL.docx

PL

Poprawka 485
Eric Andrieu

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.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)

Uzasadnienie

W tej poprawce proponuje się utrzymanie aktualnego poziomu wsparcia. Tytułem 
przypomnienia, w poprzedniej kadencji Komisja Rolnictwa przegłosowała decyzję o jego 
utrzymaniu. Ponadto Komisarz Hogan złożył obietnicę dotyczącą jego utrzymania.

Poprawka 486
Anne Sander

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.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=PL)

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu przywrócenie kwot przyznanych Wyspom Kanaryjskim w ramach 
POSEI, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu w sprawie 
porozumienia i zobowiązań podjętych przez przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a 
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Junckera w Cayenne w dniu 27 października 2017 r.

Poprawka 487
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

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,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zachowanie pułapu w odniesieniu do szczególnych uzgodnień w 
sprawie dostaw określonych w przedmiotowym rozporządzeniu.

Poprawka 488
Álvaro Amaro

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,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Poprawka 489
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE
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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: X EUR*.

__________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Poprawka 490
Isabel Carvalhais

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 23 930 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zachowanie obecnych przepisów finansowych zawartych w 
rozporządzeniu (UE) nr 229/2013.

Poprawka 491
Anne Sander
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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 23 930 000 EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=pl)

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu przywrócenie kwot przyznanych mniejszym wyspom Morza 
Egejskiego, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w 
sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu w 
sprawie porozumienia.

Poprawka 492
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, Robert Hajšel

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 23 930 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zachowanie obecnych przepisów finansowych przedmiotowego 
rozporządzenia.
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Poprawka 493
Álvaro Amaro

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 23 930 000 EUR.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Poprawka 494
Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

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 X EUR*.

___________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Poprawka 495
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, Robert Hajšel
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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 7 110 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zachowanie obecnych przepisów finansowych przedmiotowego 
rozporządzenia.

Poprawka 496
Isabel Carvalhais

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 7 110 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zachowanie obecnych pułapów finansowych w odniesieniu do 
szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw.
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Poprawka 497
Álvaro Amaro

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 7 110 000 EUR.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Poprawka 498
Anne Sander

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 7 110 000 EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=pl)

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu przywrócenie kwot przyznanych mniejszym wyspom Morza 
Egejskiego, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w 
sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu w 
sprawie porozumienia.

Poprawka 499
Bronis Ropė
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w imieniu grupy Verts/ALE

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 X EUR*.

________
* Kwota zostanie podana na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Poprawka 500
Bronis Ropė

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

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 (roczny)*

Belgia X

Bułgaria X

Czechy X

Dania X

Niemcy X

Estonia X
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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

__________

* Kwoty zostaną podane na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

Poprawka 501
Bronis Ropė
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Załącznik II – tabela – kolumna 7 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2021 Okres przejściowy (roczny)*
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
506 000 X

672 761 X

____________
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* Kwoty zostaną podane na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en

Poprawka 502
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2021 2021*

–––––––––––––––––
*łącznie z kwotami uwzględniającymi 
wydatki związane z działaniami 
uruchomionymi w ramach poprzedniego 
pięcioletniego okresu programowania, w 
odniesieniu do których płatności zostaną 
dokonane w trakcie obecnego okresu 
programowania pięcioletniego:

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=PL)

Uzasadnienie

Istotnym jest, by zobowiązania podjęte w programach uprawy winorośli przed 16 
października 2023 r. mogły nadal być wypłacane po tej dacie;

Poprawka 503
Bronis Ropė

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

2021 Okres przejściowy (roczny)*

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

4 823,1 X
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

______________

* Kwoty zostaną podane na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.
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Or. en

Poprawka 504
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013
Załącznik IX a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 
dodaje się załącznik w brzmieniu:
„Załącznik IXa
Wykaz praktyk korzystnych dla klimatu i 
środowiska, o których mowa w art. 43 ust. 
4a
1) Rozkład beztlenowy
2) Lepszy harmonogram nawożenia
3) Inhibitory nitryfikacji
4) Rolnictwo precyzyjne
5) Technologia zmiennego dawkowania
6) Zwiększenie udziału roślin 
strączkowych w długoterminowej uprawie 
polowej trawy
7) Działania dotyczące ryżu
8) Odłogowanie histosoli
9) Pasza o niskiej zawartości azotu
10) Dodatki paszowe mające na celu 
ograniczenie emisji metanu z fermentacji 
jelitowej
11) Zwiększenie mleczności krów 
mlecznych przez doskonalenie genetyczne
12) Zwiększenie wydajności paszy dla 
przeżuwaczy przez doskonalenie 
genetyczne
13) Dodatki paszowe mające na celu 
ograniczenie emisji metanu z fermentacji 
jelitowej
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14) Szczepienie przeciwko bakteriom 
metanogenicznym w żwaczu.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza niewyczerpujący wykaz technologicznych (tj. opartych na technologii i 
zarządzaniu) możliwości ograniczania emisji, którą mogą stosować unijni rolnicy, na 
podstawie sprawozdania JRC pt. „An economic assessment of GHG mitigation policy options 
for EU agriculture” [Ocena ekonomiczna możliwości przewidzianych w polityce 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych dla rolnictwa UE] 
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101396/jrc101396_ecampa2_fi
nal_report.pdf).

Poprawka 505
Anne Sander

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 okresu programowania 
pięcioletniego. 

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta jest spójna z poprawką przedstawioną do art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia 
dotyczącą krajowych programów uprawy winorośli.
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Poprawka 506
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III
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

– –

_______________________
* Kwoty zostaną podane na podstawie 
uzgodnionych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027.

Or. en


