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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji jest promowanie zrównoważonego i zorientowanego na rynek 
sektora rolniczego, bez ustanawiania reformy rolnej. 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje dotychczasowe wnioski dotyczące procesu reform 
i uważa, że konieczna jest przyspieszona realizacja procesu otwarcia na rynek i upraszczania 
WPR do 2013 r. Niemniej jednak należy zagwarantować dokończenie reform 
zapoczątkowanych w 2003 r. przed podjęciem rewolucyjnych, nowych rozwiązań w ramach 
WPR. 

Modulacja i dygresja: sprawozdawca podkreśla potrzebę stabilności planowania przez 
europejskich rolników. Nieuzasadniona jest dodatkowa modulacja w przypadku wzrostu cen 
surowców. Dlatego zasadniczo sprawozdawca nie przychyla się do dalszej progresywnej 
modulacji: wniosek ten spowodowałby zwiększenie biurokracji, co mogłoby doprowadzić do 
podziału większych gospodarstw rolnych oraz obciążeń drobnych rolników. 

Zasada współzależności: sprawozdawca odrzuca możliwość poszerzenia zakresu 
współzależności. Dlatego też, sprawozdawca uznaje, że dodatkowe kryteria nie powinny być 
obowiązujące, ponieważ nie prowadzi to do zmniejszenia biurokracji i uniknięcia zbędnego 
obciążania. 

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ponadto, by uniknąć porzucania 
gruntów rolnych i zapewnić utrzymanie 
gruntów zgodnie z zasadami dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
ustanowiło wspólnotowe ramy prawne, na 
mocy których państwa członkowskie 
przyjmują standardy uwzględniające 
szczególny charakter odnośnych obszarów, 

(3) Ponadto, by uniknąć porzucania 
gruntów rolnych i zapewnić utrzymanie 
gruntów zgodnie z zasadami dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
ustanowiło wspólnotowe ramy prawne, na 
mocy których państwa członkowskie 
przyjmują standardy uwzględniające 
szczególny charakter odnośnych obszarów, 
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w tym warunki glebowe i klimatyczne, 
istniejące systemy gospodarowania 
(wykorzystanie gruntów, zmianowanie 
upraw, metody uprawy roli) oraz strukturę 
gospodarstw.. Zniesienie obowiązkowego 
odłogowania w ramach systemu płatności 
jednolitej może mieć w niektórych 
przypadkach niekorzystne skutki dla 
środowiska, w szczególności w odniesieniu 
do niektórych cech krajobrazu. Zatem 
właściwe jest wzmocnienie 
obowiązujących obecnie przepisów 
wspólnotowych mających na celu 
zachowanie, w stosownych przypadkach, 
określonych cech krajobrazu.

w tym warunki glebowe i klimatyczne, 
istniejące systemy gospodarowania 
(wykorzystanie gruntów, zmianowanie 
upraw, metody uprawy roli) oraz strukturę 
gospodarstw.. Zniesienie obowiązkowego 
odłogowania w ramach systemu płatności 
jednolitej może mieć w niektórych 
przypadkach niekorzystne skutki dla 
środowiska, w szczególności w odniesieniu 
do niektórych cech krajobrazu. Zatem 
właściwe jest wzmocnienie 
obowiązujących obecnie przepisów 
wspólnotowych mających na celu
zachowanie, w stosownych przypadkach, 
określonych cech krajobrazu. 
uwzględniając potrzeby stosowania 
najwyższych standardów w celu 
zapewnienia jakości wody zgodnie z 
przepisami prawa wspólnotowego, nie 
należy nakładać dodatkowych ograniczeń 
stanowiących przeszkodę dla pożądanego 
rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4  ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy otrzymujący płatności 
bezpośrednie przestrzegają podstawowych 
wymogów w zakresie zarządzania 
wymienionych w załączniku II oraz zasad 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowionych na mocy art. 6.

1. Rolnicy otrzymujący płatności 
bezpośrednie przestrzegają podstawowych 
wymogów w zakresie zarządzania 
wymienionych w załączniku II oraz zasad 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowionych na mocy art. 6,
chyba że są one niewykonalne lub 
niewspółmierne np. w przypadku 
poważniejszych klęsk żywiołowych

Uzasadnienie

Zasada upraszczania procedur poprzez współzależność jest sprzeczna z niniejszym 
zaleceniem, które ponownie wprowadza niepotrzebne obciążenia i biurokrację. Większość 
wymaganych kryteriów objęta jest istniejącymi wspólnotowymi uregulowaniami prawnymi.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ krajowy dostarcza 
rolnikom wykaz wymogów podstawowych 
w zakresie zarządzania oraz zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, których należy przestrzegać.

2. Właściwy organ krajowy dostarcza 
rolnikowi wykaz wymogów podstawowych 
w zakresie zarządzania oraz zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki 2 (dawna 1).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie płatności bezpośrednie, 
których kwota przewyższa 5000 EUR
przyznawane rolnikom w danym roku 
kalendarzowym zmniejsza się w każdym 
roku do 2012 r. o następujące wielkości 
procentowe:

1. Wszystkie płatności bezpośrednie, 
których kwota przewyższa 10 000 EUR
przyznawane rolnikom w danym roku 
kalendarzowym zmniejsza się w każdym 
roku do 2012 r. o następujące wielkości 
procentowe:

(a) 2009: 7%,
(b) 2010: 9%,
(c) 2011: 11%,
(d) 2012: 13%.

(a) 2009: 7%,
(b) 2010: 9%,
(c) 2011: 11%,
(d) 2012: 13%.

2. Redukcje, o których mowa w ust. 1, 
zwiększa się w następujący sposób:
(a) dla kwot od 100 000 do 199 999 EUR o 
3 punkty procentowe,
(b) dla kwot od 200 000 do 299 999 EUR o 
6 punkty procentowe,
(c) dla kwot w wysokości 300 000 EUR i 
więcej o 9 punktów procentowych.
3. Ustępy 1 i 2 nie ma zastosowania do 
płatności bezpośrednich przyznawanych 
rolnikom we francuskich departamentach 
zamorskich, na Azorach i Maderze, na 
Wyspach Kanaryjskich oraz na wyspach 

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
płatności bezpośrednich przyznawanych 
rolnikom we francuskich departamentach 
zamorskich, na Azorach i Maderze, na 
Wyspach Kanaryjskich oraz na wyspach 



AD\739013PL.doc 6/9 PE409.507v02-00

PL

Morza Egejskiego. Morza Egejskiego.

Uzasadnienie

Nieuzasadniona jest dodatkowa modulacja w przypadku wzrostu cen surowców. Należy 
wykluczyć stopniowe modulacje, ponieważ powodują one dyskryminacje oraz penalizację 
wielkoobszarowych, wydajnych rolników opierających się na ekonomii skali oraz wzroście 
rozwoju obszarów wiejskich. Równocześnie nie należy nakładać na drobnych rolników 
dodatkowych obciążeń. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pozostałe kwoty wynikające ze 
stosowania art. 7 ust. 1 i kwoty wynikające 
ze stosowania art. 7 ust. 2 przekazuje się 
państwom członkowskim, w których 
zostały one uzyskane, zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 128 ust. 2. Kwoty te 
wykorzystuje się zgodnie z art. 69 ust. 5a 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

4. Wszelkie kwoty wynikające ze 
stosowania art. 7 przekazuje się w całości
państwu członkowskiemu, w którym 
zostały one uzyskane, zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 128 ust. 2. Kwoty te 
wykorzystuje się zgodnie z art. 69 ust. 5a 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Uzasadnienie
Celem wprowadzenia poprawki jest zagwarantowanie spójności tekstu w wyniku 
zatwierdzenia poprawki 4 (dawny 3).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 –ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jakiekolwiek kwoty wynikające z 
stosowania art. 7 ust. 1 oraz ust. 2
przekazuje się państwom członkowskim, w 
których zostały one uzyskane, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 128 ust. 2. 
Kwoty te wykorzystuje się zgodnie z art. 
69 ust. 5a rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005

4. Jakiekolwiek kwoty wynikające ze 
stosowania art. 7 ust. 1 przekazuje się 
państwom członkowskim, w których 
zostały one uzyskane, zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 128 ust. 2. Kwoty te 
wykorzystuje się zgodnie z art. 69 ust. 5a 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005
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Uzasadnienie

Celem wprowadzenia poprawki jest zagwarantowanie spójności tekstu w wyniku 
zatwierdzenia poprawki 4 (dawny 3).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają regiony 
zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, takimi 
jak ich struktura instytucjonalna albo 
administracyjna lub regionalny potencjał 
rolny.

2. Państwa członkowskie określają regiony 
zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, takimi 
jak ich struktura instytucjonalna albo 
administracyjna lub regionalny potencjał 
rolny, lub niekorzystne warunki   
strukturalne, z jakimi borykają się ubogie 
regiony.

Państwa członkowskie posiadające mniej 
niż trzy miliony kwalifikujących się 
hektarów mogą zostać uznane za jeden 
jednolity region.

Państwa członkowskie posiadające mniej 
niż trzy miliony kwalifikujących się 
hektarów mogą zostać uznane za jeden 
jednolity region. Komisja rozważy 
możliwość ustanowienia mechanizmu 
odwołania w przypadku wystąpienia 
sporu. 

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania by nie utrzymały się istniejące i nie wystąpiły nowe formy 
dyskryminacji. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nowe państwa członkowskie określają 
regiony zgodnie z obiektywnymi i
niedyskryminacyjnymi kryteriami..

2. Nowe państwa członkowskie określają 
regiony zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami. 
Komisja rozważy możliwość ustanowienia 
mechanizmu odwołania w przypadku 
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wystąpienia sporu..

Uzasadnienie

Celem zagwarantowania nie wystąpienia nowych dyskryminacji na poziomie regionalnym.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona zasobów wodnych i gospodarka 
wodna
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem i 
odpływem oraz zarządzanie 
wykorzystaniem wód
- Ustalanie stref buforowych wzdłuż 
cieków wodnych,
-postępowanie zgodne z procedurami 
wydawania zezwoleń na wykorzystanie 
wody w celu nawadniania.

skreślony

Uzasadnienie

Działanie ukierunkowane jest na uproszczenie kryteriów zasady współzależności. Niniejszy 
wniosek zwiększa natomiast  zakres kompetencji.  Większość wymaganych kryteriów objętych 
istniejącymi wspólnotowymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi np. ochrony roślin oraz 
użyźniania ziemi. 
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PROCEDURA

Tytuł systemy wsparcia dla rolników w ramach WPR 
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