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6.3.2013 B7-0082/207 

Poprawka  207 

George Lyon 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 54 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(54) W przypadku dyrektywy 2000/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiającej ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie 

polityki wodnej, przepisy dotyczące 

stosowania zasady wzajemnej zgodności 

będą w pełni obowiązywać dopiero 

wówczas, gdy wszystkie państwa 

członkowskie wdroŜą je w pełni, w 

szczególności w zakresie jasnych 

wymogów obowiązujących rolników. 

Zgodnie z dyrektywą, wspomniane 

wymogi na szczeblu gospodarstw będą 

stosowane najpóźniej od dnia 1stycznia 

2013 r. 

(54) W przypadku dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 

23 października 2000 r. ustanawiającej 

ramy wspólnotowego działania w 

dziedzinie polityki wodnej przepisy 

dotyczące stosowania zasady wzajemnej 

zgodności mogłyby zacząć w pełni 

obowiązywać dopiero wówczas, gdy 

wszystkie państwa członkowskie wdroŜą je 

w pełni, w szczególności w zakresie 

jasnych wymogów obowiązujących 

rolników. Włączenie nowych przepisów 

dotyczących zasady wzajemnej zgodności 

naleŜy poprzedzić analizą moŜliwości ich 

stosowania w ramach zasady wzajemnej 

zgodności oraz skutków wynikających z 

przewidzianego w nich systemu kontroli 

na miejscu, a analizę naleŜy 

przeprowadzić najpóźniej do dnia 1 

stycznia 2015 r. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/208 

Poprawka  208 

George Lyon 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 110 b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 110b 

Próg 

skreślony 

JeŜeli kwota pomocy otrzymanej w ciągu 

jednego roku przez beneficjenta jest 

mniejsza od kwoty lub równa kwocie 

ustalonej przez państwo członkowskie na 

podstawie art. 49 rozporządzenia (UE) nr 

DP/xxx przedmiotowe państwo 

członkowskie nie publikuje nazwy tego 

beneficjenta, jak przewidziano w 

niniejszym rozporządzeniu art. 110a ust. 1 

akapit pierwszy lit. a). 

 

Kwoty ustalone przez państwo 

członkowskie na podstawie art. 49 

rozporządzenia (UE) nr DP/xxx oraz 

zgłoszone Komisji na mocy tego 

rozporządzenia podawane są do 

publicznej wiadomości przez Komisję 

zgodnie z przepisami przyjętymi na mocy 

art. 110d. 

 

W przypadku, gdy zastosowanie ma 

niniejszy artykuł ust. 1, państwo 

członkowskie publikuje informacje, o 

których mowa w art. 110a ust. 1 akapit 

pierwszy lit. b), c) i d) i beneficjent jest 

identyfikowany przy pomocy kodu. 
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Państwa członkowskie określają format 

tego kodu. 

Or. en 

 

 


