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Poprawka  148 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych B7-0081/2013 

w postaci poprawek ustawodawczych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Płatności 

rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 

jedynie te zobowiązania, które wykraczają 

poza odpowiednie obowiązkowe normy 

ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 

VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne 

odpowiednie obowiązki ustanowione na 

mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 

(UE) nr DP/2012, jak równieŜ 

odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 

stosowania nawozów i środków ochrony 

roślin oraz inne odpowiednie wymogi 

obowiązkowe ustanowione 

ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 

obowiązkowe wymogi określa się w 

programie. 

3. Płatności 

rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 

jedynie te zobowiązania, które wykraczają 

poza odpowiednie obowiązkowe normy 

ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 

VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i 

wszystkie obowiązki ustanowione na mocy 

rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia (UE) 

nr DP/2012, jak równieŜ odpowiednie 

minimalne wymogi dotyczące stosowania 

nawozów i środków ochrony roślin oraz 

inne odpowiednie wymogi obowiązkowe 

ustanowione ustawodawstwem krajowym. 

Wszystkie te obowiązkowe wymogi 

określa się w programie. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/149 

Poprawka  149 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych B7-0081/2013 

w postaci poprawek ustawodawczych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Nie udziela się wsparcia z EFRROW z 

tytułu zobowiązań, o których mowa w 

rozdziale 2 tytułu III rozporządzenia (UE) 

nr .../... [DPR]. 

Or. en 



 

AM\929551PL.doc  PE503.602v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

6.3.2013 B7-0081/150 

Poprawka  150 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych B7-0081/2013 

w postaci poprawek ustawodawczych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 64 – ustęp 4  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 

dokonuje podziału kwot, o których mowa 

w ust. 1, na poszczególne lata według 

państw członkowskich, po odliczeniu 

kwoty, o której mowa w ust. 2, i z 

uwzględnieniem przesunięcia funduszy, o 

którym mowa w art. 14 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr DP/2012. Przy 

podziale kwot na poszczególne lata 

Komisja uwzględnia: 

4. Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 

dokonuje podziału kwot, o których mowa 

w ust. 1, na poszczególne lata według 

państw członkowskich, po odliczeniu 

kwoty, o której mowa w ust. 2, i z 

uwzględnieniem przesunięcia funduszy, o 

którym mowa w art. 14 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr DP/2012. Przy 

podziale kwot na poszczególne lata 

Komisja uwzględnia:  

a) obiektywne kryteria związane z celami, 

o których mowa w art. 4; oraz 

a) obiektywne kryteria związane z celami, 

o których mowa w art. 4.  

(b) wyniki w przeszłości.  

Or. en 

 

 


