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6.3.2013 B7-0082/201 

Poprawka  201 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0082/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 57 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(57) Zasada wzajemnej zgodności nakłada 

pewne ograniczenia administracyjne 

zarówno na beneficjentów jak i na organy 

administracji krajowej, wynikające z 

konieczności – w stosownych przypadkach 

– prowadzenia odpowiedniej 

dokumentacji, przeprowadzania kontroli 

oraz stosowania kar. Wspomniane kary 

powinny być proporcjonalne, obiektywne i 

stopniowalne. Kary te naleŜy stosować bez 

uszczerbku dla kar ustanowionych w 

ramach innych przepisów prawa Unii lub 

prawa krajowego. W celu zapewnienia 

spójności właściwe jest połączenie 

odpowiednich przepisów unijnych w jeden 

jednolity instrument prawny. W przypadku 

rolników uczestniczących w systemie dla 

drobnych producentów rolnych, o którym 

mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr 

xxx/xxx [DP], obciąŜenia wynikające ze 

stosowania zasady wzajemnej zgodności 

moŜna uznać za przekraczające korzyści 

wynikające z uczestnictwa tych rolników 

we wspomnianym systemie. W celu 

uproszczenia, wspomniani rolnicy 

powinni zostać zatem zwolnieni z 

obowiązków wynikających z zasady 

wzajemnej zgodności, a w szczególności z 

(57) Zasada wzajemnej zgodności nakłada 

pewne ograniczenia administracyjne 

zarówno na beneficjentów jak i na organy 

administracji krajowej, wynikające z 

konieczności – w stosownych przypadkach 

– prowadzenia odpowiedniej 

dokumentacji, przeprowadzania kontroli 

oraz stosowania kar. Wspomniane kary 

powinny być proporcjonalne, obiektywne i 

stopniowalne. Kary te naleŜy stosować bez 

uszczerbku dla kar ustanowionych w 

ramach innych przepisów prawa Unii lub 

prawa krajowego. W celu zapewnienia 

spójności właściwe jest połączenie 

odpowiednich przepisów unijnych w jeden 

jednolity instrument prawny. 
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podlegania systemowi kontroli oraz 

naraŜenia na stosowanie odnośnych kar. 

Takie zwolnienie naleŜy jednak stosować 

bez uszczerbku dla obowiązku 

przestrzegania odnośnych przepisów 

sektorowego prawodawstwa rolnego oraz 

moŜliwości przeprowadzenia kontroli i 

nałoŜenia kar na podstawie 

wspomnianego prawodawstwa. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/202 

Poprawka  202 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0082/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/253 1(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Nie naruszając przepisów art. 30 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr RD/xxx, 

dotyczących kwalifikowalności do 

otrzymania wsparcia, wydatki 

finansowane w ramach EFRROW nie 

podlegają Ŝadnemu innemu finansowaniu z 

budŜetu Unii 

Wydatki finansowane w ramach EFRROW 

nie podlegają Ŝadnemu innemu 

finansowaniu z budŜetu Unii. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/203 

Poprawka  203 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0082/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 61 – ustęp 2 – punkt 1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1) dobrowolne poddanie się systemom 

zarządzania certyfikowanym w oparciu o 

normy uznane na szczeblu 

międzynarodowym; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/204 

Poprawka  204 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0082/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wszystkie działki rolne w gospodarstwie 

jak równieŜ obszar pozarolniczy, którego 

dotyczy wniosek o wsparcie, w którym 

mowa w art. 68 ust. 2; 

a) wszystkie działki rolne w gospodarstwie 

jak równieŜ obszar pozarolniczy, którego 

dotyczy wniosek o wsparcie, w którym 

mowa w art. 68 ust. 2; jednak walory 

krajobrazowe stref buforowych nie muszą 

być deklarowane; beneficjent podaje 

jednak we wniosku, Ŝe posiada działki 

rolne o walorach krajobrazowych lub ze 

strefami buforowymi i na Ŝądanie 

właściwych organów wskazuje ich 

lokalizację; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/205 

Poprawka  205 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0082/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 92 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakŜe 

do beneficjentów uczestniczących w 

systemie dla drobnych producentów 

rolnych, o którym mowa w tytule V 

rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP] oraz 

beneficjentów otrzymujących pomoc na 

podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 

(UE) nr RD/xxx. 

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakŜe 

do beneficjentów otrzymujących pomoc na 

podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 

(UE) nr RD/xxx. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/206 

Poprawka  206 

James Nicholson 

w imieniu grupy ECR 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0082/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 110 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 110a 

 Rozdział IV Regionalizacja 

 W stosownych przypadkach oraz zgodnie z 

przyjętymi postanowieniami 

konstytucyjnymi państwa członkowskie 

mogą wdraŜać przepisy wspólnej polityki 

rolnej na szczeblu regionalnym. 

Or. en 

 

 


