
AM\727226PL.doc PE407.776v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2008/0103(CNS)

1.9.2008

POPRAWKI
133 - 242

Projekt sprawozdania
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE407.775v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego 
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla 
rolników

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2008) 306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))



PE407.776v01-00 2/100 AM\727226PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\727226PL.doc 3/100 PE407.776v01-00

PL

Poprawka 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 36, 37 oraz art. 299 ust. 2,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 2, art. 3 ust.2, art. 34 ust.2, art. 
36, 37, 82 oraz art. 299 ust. 2, 

Or. pl

Uzasadnienie

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Poprawka 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Akt przystąpienia 
Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, 
Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i 
Słowacji oraz Akt przystąpienia Bułgarii i 
Rumunii uznaje się, że niższy poziom 
subwencji rolnych dla nowych państw 
członkowskich nie ma dalszego 
uzasadnienia po zakończeniu okresów 
przejściowych ,
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Uzasadnienie

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Poprawka 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Doświadczenie wyniesione z 
wprowadzania w życie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 
września 2003 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającego określone 
systemy wsparcia dla rolników oraz 
zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 
2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 
1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 
1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 
1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 
2358/71 i (WE) nr 2529/2001 pokazuje, że 
niektóre elementy mechanizmów wsparcia 
wymagają dostosowania. W szczególności
należy rozszerzyć oddzielenie wsparcia 
bezpośredniego od wielkości produkcji 
oraz uprościć funkcjonowanie systemu 
płatności jednolitej. Należy zauważyć, że 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
podlegało znaczącym zmianom od daty 
jego wejścia w życie. W świetle rozwoju 
sytuacji oraz celem zachowania 
przejrzystości należy je uchylić i zastąpić 
nowym rozporządzeniem.

(1) Doświadczenie wyniesione z 
wprowadzania w życie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 
września 2003 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającego określone 
systemy wsparcia dla rolników oraz 
zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 
2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 
1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 
1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 
1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 
2358/71 i (WE) nr 2529/2001 pokazuje, że 
niektóre elementy mechanizmów wsparcia 
wymagają dostosowania. W szczególności
można byłoby rozszerzyć oddzielenie 
wsparcia bezpośredniego od wielkości 
produkcji oraz uprościć funkcjonowanie 
systemu płatności jednolitej. Należy 
zauważyć, że rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 podlegało znaczącym zmianom 
od daty jego wejścia w życie. W świetle 
rozwoju sytuacji oraz celem zachowania 
przejrzystości należy je uchylić i zastąpić 
nowym rozporządzeniem.

Or. es
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Poprawka 136
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 a) W praktyce WPR okazała się 
porażką i niezbędna stała się polityka 
rolna opierająca się na zasadzie prawa do 
niezależności i bezpieczeństwa żywności, 
podlegająca następującym ogólnym 
wytycznym: udzielaniu wparcia 
producentom rolnym; ograniczeniu 
produktywizmu, który powoduje skupienie 
własności ziemskiej w rękach dużych 
przedsiębiorstw, regionalną koncentrację 
produkcji, wykluczenie niektórych 
regionów z sektora produkcji oraz 
przyspieszony zanik małych i średnich 
przedsiębiorstw; powstrzymaniu procesu 
zanikania specyfiki obszarów wiejskich 
oraz wyludniania wielu regionów; 
przeciwdziałaniu niestabilności sektorów 
produkcyjnych spowodowanej wahaniami 
konsumpcji, aby poluzować więzy, które 
uniemożliwiają rozwój gospodarek krajów 
trzecich, w których rolnictwo i działalność 
rolnicza zajmują kluczowe miejsce.  

Or. pt

Uzasadnienie

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Poprawka 137
Willem Schuth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Należy dalej ograniczać biurokrację 
w sektorze rolnictwa za pomocą 
przejrzystych, prostszych i mniej 
uciążliwych przepisów. Jedynie dzięki 
niższym kosztom i mniejszym obciążeniom 
administracyjnym wspólna polityka rolna 
może przyczynić się do zagwarantowania 
konkurencyjności gospodarstw rolnych na 
zglobalizowanych rynkach.

Or. de

Poprawka 138
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 b) Kolejne reformy WPR połączone ze 
stopniowym otwarciem rynków, z 
osłabieniem mechanizmów regulowania 
rynku produktów rolnych oraz włączenia 
rolnictwa w ramy WTO - nie zapominając 
o wprowadzeniu systemu jednolitych 
płatności niezwiązanych z wielkością 
produkcji rolnej - doprowadziły wiele 
małych i średnich gospodarstw rolnych do 
porzucenia działalności rolniczej i 
spowodowały masowe opuszczanie 
obszarów wiejskich, co przyczyniło się do 
nasilenia niestabilności rynków rolnych i 
pogłębienia różnic między rodzajami 
upraw, rolnikami i krajami. 

Or. pt
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Uzasadnienie

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Poprawka 139
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 c) Niedawny kryzys spowodowany 
podwyżką cen żywności pokazuje, że 
należy uznać rolnictwo za strategiczny 
sektor o wielkim znaczeniu dla 
zagwarantowania każdemu z krajów 
bezpieczeństwa żywności i niezależności 
żywnościowej, oraz że w ramach WTO 
należy zaprzestać kosztem rolnictwa 
działań na korzyść usług i technologii, 
obszarów działalności, które interesują 
wyłącznie grupy gospodarcze i finansowe 
oraz dużych importerów.

Or. pt

Uzasadnienie

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Poprawka 140
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 d) Sytuacja obszarów wiejskich 
wskazuje, że niezbędne jest utrzymanie 
funcji produkcyjnej ziemi i zawodu 
rolnika oraz danie temu ostatniemu 
swobody wyboru rozwiązań najlepiej 
dostosowanych do agroekologicznej 
charakterystyki jego gospodarstwa, co 
oznacza cały wachlarz działań w zakresie 
upraw i hodowli, nie zaś jedynie tych, 
które tradycyjnie uprawniały do wsparcia 
w ramach WPR.

Or. pt

Uzasadnienie

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Poprawka 141
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 e) Sytuacja, jakiej doświadczają 
rolnicy, w szczególności ci, którzy pracują 
w gospodarstwach nisko- i 
średnioobszarowych lub prowadzą 
gospodarstwa rodzinne, wymaga 
utrzymania wsparcia dla produkcji przy 
jednoczesnym zobowiązaniu do 
uprawiania i utrzymania upraw na 
obszarach korzystających ze wsparcia, tak 
by położyć kres niesprawiedliwości 
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obecnego systemu, w którym zostały 
przewidziane niewielkie środki lub nie 
przewidziano żadnego wsparcia dla 
niektórych producentów lub rolników 
posiadających niewielkie gospodarstwa. 

Or. pt

Uzasadnienie

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Poprawka 142
Ioannis Gklavakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
ustanawia zasadę, że rolnicy, którzy nie 
spełniają niektórych wymogów 
dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia 
roślin i zwierząt, ochrony środowiska oraz 
dobrostanu zwierząt otrzymują obniżone 
płatności bezpośrednie lub podlegają 
wykluczeniu z płatności. Wspomniana 
zasada współzależności stanowi 
nieodłączną część wspólnotowego 
wsparcia w postaci płatności 
bezpośrednich i powinna zostać
zachowana. Doświadczenie pokazało 
jednak, że niektóre wymogi związane z 
zasadą współzależności nie są dostatecznie 
związane z działalnością rolniczą czy 
gruntami rolnymi lub dotyczą bardziej 
organów krajowych niż rolników. Dlatego 
właściwe jest dostosowanie zakresu zasady 
współzależności.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
ustanawia zasadę, że rolnicy, którzy nie 
spełniają niektórych wymogów 
dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia 
roślin i zwierząt, ochrony środowiska oraz 
dobrostanu zwierząt otrzymują obniżone 
płatności bezpośrednie lub podlegają 
wykluczeniu z płatności. Wspomniana 
zasada współzależności stanowi 
nieodłączną część wspólnotowego 
wsparcia w postaci płatności 
bezpośrednich i powinna zostać 
zachowana. Doświadczenie pokazało 
jednak, że niektóre wymogi związane z 
zasadą współzależności nie są dostatecznie 
związane z działalnością rolniczą czy 
gruntami rolnymi lub dotyczą bardziej 
organów krajowych niż rolników. Dlatego 
właściwe jest dostosowanie zakresu zasady 
współzależności i związanych z nią
wymogów, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu specyfiki i struktury 
gospodarstw w państwach członkowskich.
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Uzasadnienie

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Poprawka 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
ustanawia zasadę, że rolnicy, którzy nie 
spełniają niektórych wymogów 
dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia 
roślin i zwierząt, ochrony środowiska oraz 
dobrostanu zwierząt otrzymują obniżone 
płatności bezpośrednie lub podlegają 
wykluczeniu z płatności. Wspomniana 
zasada współzależności stanowi 
nieodłączną część wspólnotowego 
wsparcia w postaci płatności 
bezpośrednich i powinna zostać 
zachowana. Doświadczenie pokazało 
jednak, że niektóre wymogi związane z 
zasadą współzależności nie są dostatecznie 
związane z działalnością rolniczą czy 
gruntami rolnymi lub dotyczą bardziej 
organów krajowych niż rolników. Dlatego 
właściwe jest dostosowanie zakresu zasady 
współzależności.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
ustanawia zasadę, że rolnicy, którzy nie 
spełniają niektórych wymogów 
dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia 
roślin i zwierząt, ochrony środowiska oraz 
dobrostanu zwierząt otrzymują obniżone 
płatności bezpośrednie lub podlegają 
wykluczeniu z płatności. Wspomniana 
zasada współzależności stanowi 
nieodłączną część wspólnotowego 
wsparcia w postaci płatności 
bezpośrednich i powinna zostać 
zachowana. Doświadczenie pokazało 
jednak, że niektóre wymogi związane z 
zasadą współzależności nie są dostatecznie 
związane z działalnością rolniczą czy 
gruntami rolnymi lub dotyczą bardziej 
organów krajowych niż rolników. Dlatego 
właściwe jest dostosowanie zakresu zasady 
współzależności. Włączenie do załącznika 
II istotnych dla zasady współzależności 
artykułów pakietu dotyczącego higieny1

nie powinno prowadzić do dodatkowych 
kontroli.
____________
1 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 
139 z 30.4.2004, str. 1), rozporządzenie (WE) nr 
853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. ustalające szczególne przepisy 
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dotyczące higieny w odniesieniu do żywności 
pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, 
str. 55), rozporządzenie (WE) nr 183/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania 
dotyczące higieny pasz (Dz.U. L 35 z 8.2.2005, str. 
1).

Or. de

Uzasadnienie

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Poprawka 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Należy prowadzić nieustanne 
działania zmierzające do uproszczenia, 
usprawnienia oraz harmonizacji systemu 
współzależności. Komisja winna zatem 
sporządzać co dwa lata sprawozdanie 
dotyczące stosowania zasady 
współzależności.

Or. en

Uzasadnienie

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Poprawka 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Zmniejszone obciążenia 
administracyjne, zharmonizowane 
kontrole, połączone kontrole, w tym 
w instytucjach europejskich, a także 
terminowe płatności zwiększyłyby ogólne 
wsparcie rolników dla systemu 
współzależności i tym samym podniosłyby 
skuteczność omawianej polityki.

Or. en

Uzasadnienie

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Poprawka 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) Celem zmniejszenia obciążeń 
nakładanych na rolników państwa 
członkowskie oraz instytucje europejskie 
powinny być zachęcane zarówno do 
przeprowadzania minimalnej liczby 
kontroli na miejscu, jak i do 
utrzymywania minimalnej liczby agencji 
nadzoru, bez uszczerbku dla postanowień 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 
z dnia 21 kwietnia 2004 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady 
wdrażania wzajemnej zgodności, 
modulacji oraz zintegrowanego systemu 
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administracji i kontroli przewidzianych 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
1782/20031. Państwa członkowskie winny 
zatem być uprawnione do 
przeprowadzania minimalnych kontroli 
na poziomie agencji płatniczych. Ponadto 
państwa członkowskie oraz instytucje 
europejskie powinny być zachęcane do 
podejmowania dodatkowych środków w 
celu zmniejszenia liczby osób 
przeprowadzających kontrole, do 
zapewniania odpowiedniego ich 
przeszkolenia oraz do ograniczenia czasu, 
w jakim mogą być przeprowadzane 
kontrole na miejscu w danym 
gospodarstwie rolnym maksymalnie do 
jednego dnia. Komisja powinna udzielać 
wsparcia państwom członkowskim tak, 
aby mogły sprostać wymaganiom 
dotyczącym zintegrowanego wyboru 
próbek. Wybór próbek do kontroli na 
miejscu powinien następować niezależnie 
od określonych minimalnych ilości 
przeprowadzanych kontroli, zgodnie 
z określonymi przepisami w ramach 
systemu współzależności.
________
1 Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18. 

Or. en

Uzasadnienie

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Poprawka 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) Państwa członkowskie winny 
zagwarantować, aby na rolników nie były 
nakładane podwójne kary (tj. obniżenie 
bądź wstrzymanie płatności oraz kara 
pieniężna za nieprzestrzeganie 
odpowiednich przepisów prawa 
krajowego) za ten sam przypadek 
niezastosowania się do obowiązujących 
przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Poprawka 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

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, 
w tym warunki glebowe i klimatyczne, 
istniejące systemy gospodarowania 
(wykorzystanie gruntów, zmianowanie 

(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, 
w tym warunki glebowe i klimatyczne, 
istniejące systemy gospodarowania 
(wykorzystanie gruntów, zmianowanie 
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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.

upraw, metody uprawy roli) oraz strukturę 
gospodarstw.

Or. de

Uzasadnienie

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance. 
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.

Poprawka 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

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, 
w tym warunki glebowe i klimatyczne, 
istniejące systemy gospodarowania
(wykorzystanie gruntów, zmianowanie 
upraw, metody uprawy roli) oraz strukturę 

(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, 
w tym warunki glebowe i klimatyczne, 
istniejące systemy gospodarowania
(wykorzystanie gruntów, zmianowanie 
upraw, metody uprawy roli) oraz strukturę 
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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.

gospodarstw. Zniesienie obowiązkowego 
odłogowania w ramach systemu płatności 
jednolitej może mieć w niektórych 
przypadkach niekorzystne skutki dla 
środowiska, w szczególności w odniesieniu 
do naturalnej różnorodności biologicznej,
niektórych cech krajobrazu. Zatem 
właściwe jest wzmocnienie 
obowiązujących obecnie przepisów 
wspólnotowych mających na celu 
zachowanie, w stosownych przypadkach,
różnorodności biologicznej i określonych 
cech krajobrazu.

Or. fr

Poprawka 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3 bis) Dotychczasowy system 
finansowania WPR w zbyt małym stopniu 
wspiera gospodarstwa rodzinne, co 
powoduje porzucanie ziemi rolniczej -
szczególnie na terenach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania - i 
wyludnianie się wsi z negatywnymi 
społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi skutkami tego procesu. 
Dlatego też kryteria finansowania 
gospodarstw winny ulec radykalnej 
zmianie.

Or. pl

Uzasadnienie

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
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państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.

Poprawka 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na niektórych obszarach problemem 
stała się ochrona zasobów wodnych i 
zarządzanie nimi w kontekście 
działalności rolniczej. Należy zatem 
wzmocnić istniejące wspólnotowe ramy 
prawne dotyczące zasad dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska w 
celu ochrony zasobów wodnych przed 
zanieczyszczeniami i wyciekami oraz w 
celu gospodarowania zużyciem wody.

skreślony

Or. de

Poprawka 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na niektórych obszarach problemem 
stała się ochrona zasobów wodnych i 
zarządzanie nimi w kontekście działalności 
rolniczej. Należy zatem wzmocnić 
istniejące wspólnotowe ramy prawne 
dotyczące zasad dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska w celu 
ochrony zasobów wodnych przed 
zanieczyszczeniami i wyciekami oraz w 
celu gospodarowania zużyciem wody.

(4) Na niektórych obszarach problemem 
stała się ochrona zasobów wodnych i 
zarządzanie nimi w kontekście działalności 
rolniczej. Należy zatem wzmocnić 
istniejące wspólnotowe ramy prawne 
dotyczące zasad dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska w celu 
ochrony zasobów wodnych przed 
zanieczyszczeniami i wyciekami oraz w 
celu gospodarowania zużyciem wody.
Różnorodność biologiczna wynika 
częściowo z praktyk rolniczych. Powinna 
ona być uznawana za jedno z wyzwań 
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środowiskowych WPR. Zobowiązanie 
Wspólnoty do ograniczenia utraty 
różnorodności biologicznej do 2010 r. 
wymaga uruchomienia środków do 
osiągnięcia tego celu. Należy zatem 
wzmocnić obowiązujące wspólnotowe 
ramy prawne dotyczące zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska w celu zachowania 
różnorodności biologicznej na całym 
terytorium.

Or. fr

Poprawka 153
Willem Schuth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Z uwagi na to, że obecny system kwot 
mlecznych powinien przestać 
obowiązywać do dnia 31 marca 2015 r. 
oraz że nie planuje się zastąpienia go 
innymi krajowymi uregulowaniami, 
należy stworzyć warunki umożliwiające 
ukształtowanie się ceny mleka w Unii 
Europejskiej na podstawie podaży i popytu 
na rynku po zakończeniu roku 
mleczarskiego 2014/2015.

Or. de
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Poprawka 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji płatności 
bezpośrednich („modulacji”) na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. System 
ten należy utrzymać wraz z przepisem o 
wyłączeniu z jego stosowania płatności 
poniżej 5 000 EUR.

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji 
płatności bezpośrednich („modulacji”) na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. 
System ten należy utrzymać wraz z 
przepisem o wyłączeniu z jego stosowania 
płatności poniżej 10 000 EUR, oraz 
wyłączyć z tego systemu nowe państwa 
członkowskie.

Or. pl

Uzasadnienie

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności. 
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.

Poprawka 155
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 



PE407.776v01-00 20/100 AM\727226PL.doc

PL

oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji 
płatności bezpośrednich („modulacji”) na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. 
System ten należy utrzymać wraz z 
przepisem o wyłączeniu z jego stosowania 
płatności poniżej 5 000 EUR.

oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji 
płatności bezpośrednich („modulacji”) na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. 
Stopniowa modulacja może być stosowana 
wyłącznie na zasadzie dobrowolności.

Or. ro

Uzasadnienie

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Poprawka 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji 
płatności bezpośrednich („modulacji”) na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. 
System ten należy utrzymać wraz z 
przepisem o wyłączeniu z jego stosowania 
płatności poniżej 5000 EUR.

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej redukcji płatności 
bezpośrednich („modulacji”) na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. 
System ten należy utrzymać na obecnym 
poziomie wynoszącym 5%, wraz z 
przepisem o wyłączeniu z jego stosowania 
płatności poniżej 5000 EUR.

Or. en
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Poprawka 157
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji 
płatności bezpośrednich („modulacji”) na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. 
System ten należy utrzymać wraz z 
przepisem o wyłączeniu z jego stosowania 
płatności poniżej 5 000 EUR.

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji 
płatności bezpośrednich („modulacji”) na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. 
System ten należy utrzymać wraz z 
przepisem o wyłączeniu z jego stosowania 
płatności poniżej 10 000 EUR.

Or. pt

Uzasadnienie

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.

Poprawka 158
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji 
płatności bezpośrednich („modulacji”) na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. 
System ten należy utrzymać wraz z 

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji 
płatności bezpośrednich („modulacji”) na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. 
System ten należy utrzymać wraz z 
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przepisem o wyłączeniu z jego stosowania 
płatności poniżej 5 000 EUR.

przepisem o wyłączeniu z jego stosowania 
płatności poniżej 10 000 EUR.

Or. de

Uzasadnienie

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Poprawka 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji 
płatności bezpośrednich („modulacji”) na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. 
System ten należy utrzymać wraz z 
przepisem o wyłączeniu z jego stosowania 
płatności poniżej 5 000 EUR.

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji 
płatności bezpośrednich („modulacji”) na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. 
System ten należy utrzymać wraz z 
przepisem o wyłączeniu z jego stosowania 
płatności poniżej 5 000 EUR, chyba że 
zagroziłby on rentowności wspólnotowych 
gospodarstw rolnych.

Or. es

Uzasadnienie

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.
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Poprawka 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki. 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 
wymagało podjęcia dodatkowych starań. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki. 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 
wymagało podjęcia dodatkowych starań. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa należy podjąć minimalną liczbę 
działań na całym terytorium za pomocą 
pierwszego filaru WPR. Ich 
uzupełnieniem w odniesieniu do 
najbardziej ukierunkowanych działań i 
wysiłków będą programy rozwoju 
obszarów wiejskich przyjęte na mocy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2006 z 
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Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów rozwoju 
obszarów wiejskich, bez konieczności 
ograniczenia obecnie prowadzonych 
działań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich w innych dziedzinach. Niestety 
perspektywy finansowe na lata 2007-2013 
nie przewidują wystarczających środków 
finansowych na wsparcie wspólnotowej 
polityki rozwoju arów wiejskich. W tych 
okolicznościach stopniowe zwiększanie 
redukcji w płatnościach bezpośrednich za 
pomocą modulacji jest właściwym krokiem 
w celu pozyskania dużej części 
potrzebnych środków finansowych.

dnia 20 września 2005 w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW). Niezbędne jest udostępnienie 
dodatkowych funduszy umożliwiających 
państwom członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów rozwoju 
obszarów wiejskich, bez konieczności 
ograniczenia obecnie prowadzonych 
działań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich w innych dziedzinach. Niestety 
perspektywy finansowe na lata 2007-2013 
nie przewidują wystarczających środków 
finansowych na wsparcie wspólnotowej 
polityki rozwoju arów wiejskich. W tych 
okolicznościach stopniowe zwiększanie 
redukcji w płatnościach bezpośrednich za 
pomocą modulacji jest właściwym krokiem 
w celu pozyskania dużej części 
potrzebnych środków finansowych.

Or. fr

Poprawka 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
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klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki. 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 
wymagało podjęcia dodatkowych starań. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów rozwoju 
obszarów wiejskich, bez konieczności 
ograniczenia obecnie prowadzonych 
działań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich w innych dziedzinach. Niestety 
perspektywy finansowe na lata 2007-2013 
nie przewidują wystarczających środków 
finansowych na wsparcie wspólnotowej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich. W 
tych okolicznościach stopniowe 
zwiększanie redukcji w płatnościach 
bezpośrednich za pomocą modulacji jest 
właściwym krokiem w celu pozyskania 
dużej części potrzebnych środków 
finansowych.

klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki. 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 
wymagało podjęcia dodatkowych starań. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
członkowskim, które dotychczas nie 
poświęciły dostatecznej uwagi tym nowym 
wyzwaniom w ramach EFRROW,
przeprowadzenie odpowiednich kontroli 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
bez konieczności ograniczenia obecnie 
prowadzonych działań w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich w innych dziedzinach. 
Niestety perspektywy finansowe na lata 
2007-2013 nie przewidują wystarczających 
środków finansowych na wsparcie 
wspólnotowej polityki rozwoju obszarów 
wiejskich. W tych okolicznościach 
stopniowe zwiększanie redukcji w 
płatnościach bezpośrednich za pomocą 
modulacji jest właściwym krokiem w celu 
pozyskania dużej części potrzebnych 
środków finansowych.
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Or. de

Uzasadnienie

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.

Poprawka 162
Neil Parish

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki. 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki. 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 
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wymagało podjęcia dodatkowych starań. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów 
rozwoju obszarów wiejskich, bez 
konieczności ograniczenia obecnie 
prowadzonych działań w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich w innych dziedzinach. 
Niestety perspektywy finansowe na lata 
2007-2013 nie przewidują wystarczających 
środków finansowych na wsparcie 
wspólnotowej polityki rozwoju obszarów 
wiejskich. W tych okolicznościach 
stopniowe zwiększanie redukcji w 
płatnościach bezpośrednich za pomocą 
modulacji jest właściwym krokiem w celu 
pozyskania dużej części potrzebnych 
środków finansowych.

wymagało podjęcia dodatkowych starań. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Niektóre państwa członkowskie 
wprowadzają już programy rozwoju 
obszarów wiejskich podejmujące nowe 
wyzwania. Niezbędne jest jednak 
udostępnienie dodatkowych funduszy 
umożliwiających wszystkim państwom 
członkowskim realizację programów 
rozwoju obszarów wiejskich, bez 
konieczności ograniczenia obecnie 
prowadzonych działań w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich w innych dziedzinach. 
Niestety perspektywy finansowe na lata 
2007-2013 nie przewidują wystarczających 
środków finansowych na wsparcie 
wspólnotowej polityki rozwoju obszarów 
wiejskich. W tych okolicznościach 
stopniowe zwiększanie redukcji w 
płatnościach bezpośrednich za pomocą 
modulacji jest właściwym krokiem w celu 
pozyskania dużej części potrzebnych 
środków finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.
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Poprawka 163
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki. 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów, jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 
wymagało podjęcia dodatkowych starań. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki. 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów, jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 
wymagało podjęcia dodatkowych starań. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów rozwoju 
obszarów wiejskich, bez konieczności 
ograniczenia obecnie prowadzonych 
działań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich w innych dziedzinach. Niestety 
perspektywy finansowe na lata 2007-2013 
nie przewidują wystarczających środków 
finansowych na wsparcie wspólnotowej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich. W 
tych okolicznościach stopniowe 
zwiększanie redukcji w płatnościach 
bezpośrednich za pomocą modulacji jest 
właściwym krokiem w celu pozyskania 
dużej części potrzebnych środków 
finansowych.

Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów rozwoju 
obszarów wiejskich, bez konieczności 
ograniczenia obecnie prowadzonych 
działań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich w innych dziedzinach. Niestety 
perspektywy finansowe na lata 2007-2013 
nie przewidują wystarczających środków 
finansowych na wsparcie wspólnotowej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich. W 
tych okolicznościach stopniowe 
zwiększanie redukcji w płatnościach 
bezpośrednich za pomocą modulacji może 
być właściwym krokiem w celu pozyskania 
części potrzebnych środków finansowych, 
lecz wyłącznie dla państw członkowskich 
pragnących zastosować ten mechanizm..

Or. ro

Uzasadnienie

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Poprawka 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 

(7) Środki finansowe uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
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rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki. 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 
wymagało podjęcia dodatkowych starań. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów rozwoju 
obszarów wiejskich, bez konieczności 
ograniczenia obecnie prowadzonych 
działań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich w innych dziedzinach. Niestety 
perspektywy finansowe na lata 2007-2013 
nie przewidują wystarczających środków 
finansowych na wsparcie wspólnotowej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich. W 
tych okolicznościach stopniowe 
zwiększanie redukcji w płatnościach 

rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki. 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 
wymagało podjęcia dodatkowych starań. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów rozwoju 
obszarów wiejskich, bez konieczności 
ograniczenia obecnie prowadzonych 
działań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich w innych dziedzinach. Niestety 
perspektywy finansowe na lata 2007-2013 
nie przewidują wystarczających środków 
finansowych na wsparcie wspólnotowej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich. W 
tych okolicznościach stopniowe 
zwiększanie redukcji w płatnościach 
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bezpośrednich za pomocą modulacji jest 
właściwym krokiem w celu pozyskania 
dużej części potrzebnych środków 
finansowych.

bezpośrednich za pomocą modulacji jest 
właściwym krokiem w celu pozyskania 
dużej części potrzebnych środków 
finansowych.

Or. es

Poprawka 165
Neil Parish

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Charakterystyczną cechą podziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów dla rolników jest przydzielenie 
znacznej części płatności stosunkowo 
małej liczbie dużych beneficjentów. 
Wiadomym jest, że więksi beneficjenci nie 
wymagają tego samego poziomu 
jednolitego wsparcia, by osiągnąć 
zamierzone cele programu. Ponadto ze 
względu na możliwości dostosowania, 
większym beneficjentom łatwiej jest 
zarządzać niższym poziomem jednolitego 
wsparcia. Uzasadnione wydaje się zatem 
oczekiwanie, że rolnicy otrzymujący 
wysokie dopłaty w sposób szczególny 
przyczynią się do finansowania środków 
rozwoju obszarów wiejskich skierowanych 
na nowe wyzwania. Wydaje się zatem 
słuszne ustanowienie mechanizmu 
umożliwiającego zwiększenie redukcji w 
przypadku najwyższych płatności i 
wykorzystanie uzyskanych w ten sposób 
wpływów do podjęcia nowych wyzwań w 
ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich. Aby zapewnić proporcjonalność 
wspomnianego mechanizmu należy 
stopniowo zwiększać redukcje w 
zależności od wysokości płatności.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Poprawka 166
Lutz Goepel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Charakterystyczną cechą podziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów dla rolników jest przydzielenie 
znacznej części płatności stosunkowo 
małej liczbie dużych beneficjentów. 
Wiadomym jest, że więksi beneficjenci nie 
wymagają tego samego poziomu 
jednolitego wsparcia, by osiągnąć 
zamierzone cele programu. Ponadto ze 
względu na możliwości dostosowania, 
większym beneficjentom łatwiej jest 
zarządzać niższym poziomem jednolitego 
wsparcia. Uzasadnione wydaje się zatem 
oczekiwanie, że rolnicy otrzymujący 
wysokie dopłaty w sposób szczególny 
przyczynią się do finansowania środków 
rozwoju obszarów wiejskich skierowanych 
na nowe wyzwania. Wydaje się zatem 
słuszne ustanowienie mechanizmu 
umożliwiającego zwiększenie redukcji w 
przypadku najwyższych płatności i 
wykorzystanie uzyskanych w ten sposób 
wpływów do podjęcia nowych wyzwań w 
ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich. Aby zapewnić proporcjonalność 
wspomnianego mechanizmu należy 
stopniowo zwiększać redukcje w 
zależności od wysokości płatności.

(8) Charakterystyczną cechą podziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów dla rolników jest przydzielenie 
znacznej części płatności stosunkowo 
małej liczbie dużych beneficjentów. W 
zależności od struktury ich gospodarstw 
może się okazać, że więksi beneficjenci nie 
wymagają tego samego poziomu 
jednolitego wsparcia, by osiągnąć 
zamierzone cele programu. Ponadto ze 
względu na możliwości dostosowania, 
większym beneficjentom łatwiej jest 
zarządzać niższym poziomem jednolitego 
wsparcia. Uzasadnione wydaje się zatem 
oczekiwanie, że przy uwzględnieniu 
łącznej sumy wypłat w danym 
gospodarstwie rolnicy otrzymujący 
wysokie dopłaty w sposób szczególny 
przyczynią się do finansowania środków 
rozwoju obszarów wiejskich skierowanych 
między innymi na nowe wyzwania, takie 
jak wspieranie produktów wysokiej 
jakości i grup producentów. Wydaje się 
zatem słuszne ustanowienie mechanizmu 
umożliwiającego zwiększenie redukcji w 
przypadku najwyższych płatności i 
wykorzystanie uzyskanych w ten sposób 
wpływów do podjęcia nowych wyzwań w 
ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich. Aby zapewnić proporcjonalność 
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wspomnianego mechanizmu należy 
stopniowo zwiększać redukcje w 
zależności od wysokości płatności.

Or. de

Uzasadnienie

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Poprawka 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Charakterystyczną cechą podziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów dla rolników jest przydzielenie 
znacznej części płatności stosunkowo 
małej liczbie dużych beneficjentów. 
Wiadomym jest, że więksi beneficjenci nie 
wymagają tego samego poziomu 
jednolitego wsparcia, by osiągnąć
zamierzone cele programu. Ponadto ze 
względu na możliwości dostosowania, 
większym beneficjentom łatwiej jest 
zarządzać niższym poziomem jednolitego 
wsparcia. Uzasadnione wydaje się zatem 
oczekiwanie, że rolnicy otrzymujący 
wysokie dopłaty w sposób szczególny 
przyczynią się do finansowania środków 
rozwoju obszarów wiejskich skierowanych 
na nowe wyzwania. Wydaje się zatem 
słuszne ustanowienie mechanizmu 
umożliwiającego zwiększenie redukcji w 
przypadku najwyższych płatności i 
wykorzystanie uzyskanych w ten sposób 
wpływów do podjęcia nowych wyzwań w 
ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich. Aby zapewnić proporcjonalność

(8) Charakterystyczną cechą podziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów dla rolników jest przydzielenie 
znacznej części płatności stosunkowo 
małej liczbie dużych beneficjentów. 
Wiadomym jest, że więksi beneficjenci nie 
wymagają tego samego poziomu 
jednolitego wsparcia, by osiągnąć
zamierzone cele programu. Ponadto ze 
względu na możliwości dostosowania, 
większym beneficjentom łatwiej jest 
zarządzać niższym poziomem jednolitego 
wsparcia. Uzasadnione wydaje się zatem 
oczekiwanie, że rolnicy otrzymujący 
wysokie dopłaty w sposób szczególny 
przyczynią się do finansowania środków 
rozwoju obszarów wiejskich skierowanych 
na nowe wyzwania. Wydaje się zatem 
słuszne ustanowienie mechanizmu 
umożliwiającego zwiększenie redukcji w 
przypadku najwyższych płatności i 
wykorzystanie uzyskanych w ten sposób 
wpływów na wsparcie dochodów rolników 
w regionach i państwach, które są obecnie 
finansowo dyskryminowane, a w dalszej 
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wspomnianego mechanizmu należy 
stopniowo zwiększać redukcje w 
zależności od wysokości płatności.

kolejności na wsparcie działań 
związanych z nowymi wyzwaniami w 
ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich. Aby zapewnić proporcjonalność
wspomnianego mechanizmu należy 
stopniowo zwiększać redukcje w 
zależności od wysokości płatności. Należy 
także określić maksymalną kwotę 
wsparcia dla jednego gospodarstwa, 
uwzględniając liczbę  pracowników w nim 
zatrudnionych.

Or. pl

Uzasadnienie

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Poprawka 168
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Charakterystyczną cechą podziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów dla rolników jest przydzielenie 
znacznej części płatności stosunkowo 
małej liczbie dużych beneficjentów. 
Wiadomym jest, że więksi beneficjenci nie 
wymagają tego samego poziomu 
jednolitego wsparcia, by osiągnąć 
zamierzone cele programu. Ponadto ze 
względu na możliwości dostosowania, 
większym beneficjentom łatwiej jest 
zarządzać niższym poziomem jednolitego 
wsparcia. Uzasadnione wydaje się zatem 
oczekiwanie, że rolnicy otrzymujący 
wysokie dopłaty w sposób szczególny 

(8) Charakterystyczną cechą podziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów dla rolników jest przydzielenie 
znacznej części płatności stosunkowo 
małej liczbie dużych beneficjentów. 
Wiadomym jest, że więksi beneficjenci nie 
wymagają tego samego poziomu 
jednolitego wsparcia, by osiągnąć 
zamierzone cele programu. Ponadto ze 
względu na możliwości dostosowania, 
większym beneficjentom łatwiej jest 
zarządzać niższym poziomem jednolitego 
wsparcia. Uzasadnione wydaje się zatem 
oczekiwanie, że rolnicy otrzymujący 
wysokie dopłaty w sposób szczególny 
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przyczynią się do finansowania środków 
rozwoju obszarów wiejskich skierowanych 
na nowe wyzwania. Wydaje się zatem 
słuszne ustanowienie mechanizmu 
umożliwiającego zwiększenie redukcji w 
przypadku najwyższych płatności i 
wykorzystanie uzyskanych w ten sposób 
wpływów do podjęcia nowych wyzwań w 
ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich. Aby zapewnić proporcjonalność 
wspomnianego mechanizmu należy 
stopniowo zwiększać redukcje w 
zależności od wysokości płatności.

przyczynią się do finansowania środków 
rozwoju obszarów wiejskich skierowanych 
na nowe wyzwania. Wydaje się zatem 
słuszne ustanowienie mechanizmu 
umożliwiającego zwiększenie redukcji w 
przypadku najwyższych płatności i 
wykorzystanie uzyskanych w ten sposób 
wpływów do podjęcia nowych wyzwań w 
ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich. Aby zapewnić proporcjonalność 
wspomnianego mechanizmu należy 
stopniowo zwiększać redukcje w 
zależności od wysokości płatności. 
Również w trosce o zapewnienie równości 
należy ustalić górny pułap wsparcia 
otrzymywanego przez gospodarstwa w 
wysokości 200 000 EUR na rolnika, z 
wyjątkiem spółdzielni rolniczych. 
Jednakże pułap ten może być 
zróżnicowany w zależności od ilości 
uprawniających do otrzymywania 
wsparcia miejsc pracy.

Or. pt

Uzasadnienie

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Poprawka 169
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Charakterystyczną cechą podziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów dla rolników jest przydzielenie 
znacznej części płatności stosunkowo 
małej liczbie dużych beneficjentów. 
Wiadomym jest, że więksi beneficjenci nie 
wymagają tego samego poziomu 

(8) Charakterystyczną cechą podziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów dla rolników jest przydzielenie 
znacznej części płatności stosunkowo 
małej liczbie dużych beneficjentów. 
Wiadomym jest, że więksi beneficjenci nie 
wymagają tego samego poziomu 
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jednolitego wsparcia, by osiągnąć 
zamierzone cele programu. Ponadto ze 
względu na możliwości dostosowania, 
większym beneficjentom łatwiej jest 
zarządzać niższym poziomem jednolitego 
wsparcia. Uzasadnione wydaje się zatem 
oczekiwanie, że rolnicy otrzymujący 
wysokie dopłaty w sposób szczególny 
przyczynią się do finansowania środków 
rozwoju obszarów wiejskich skierowanych 
na nowe wyzwania. Wydaje się zatem 
słuszne ustanowienie mechanizmu 
umożliwiającego zwiększenie redukcji w 
przypadku najwyższych płatności i 
wykorzystanie uzyskanych w ten sposób 
wpływów do podjęcia nowych wyzwań w 
ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich. Aby zapewnić proporcjonalność 
wspomnianego mechanizmu należy 
stopniowo zwiększać redukcje w 
zależności od wysokości płatności.

jednolitego wsparcia, by osiągnąć 
zamierzone cele programu. Ponadto ze 
względu na możliwości dostosowania, 
większym beneficjentom łatwiej jest 
zarządzać niższym poziomem jednolitego 
wsparcia. Uzasadnione wydaje się zatem 
oczekiwanie, że rolnicy otrzymujący 
wysokie dopłaty w sposób szczególny 
przyczynią się do finansowania środków 
rozwoju obszarów wiejskich skierowanych 
na nowe wyzwania. Wydaje się zatem 
słuszne ustanowienie mechanizmu 
umożliwiającego redukcję w przypadku 
najwyższych płatności i wykorzystanie 
uzyskanych w ten sposób wpływów do 
podjęcia nowych wyzwań w ramach 
strategii rozwoju obszarów wiejskich. Aby 
zapewnić proporcjonalność wspomnianego 
mechanizmu należy stopniowo zwiększać 
redukcje w zależności od wysokości 
płatności. Mechanizm ten musi brać pod 
uwagę wpływ redukcji płatności na 
konkurencyjność objętych nią rolników. 
Państwa członkowskie muszą mieć 
możliwość jego stosowania na zasadzie 
dobrowolności.

Or. ro

Uzasadnienie

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.
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Poprawka 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Charakterystyczną cechą podziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów dla rolników jest przydzielenie 
znacznej części płatności stosunkowo 
małej liczbie dużych beneficjentów. 
Wiadomym jest, że więksi beneficjenci nie 
wymagają tego samego poziomu 
jednolitego wsparcia, by osiągnąć 
zamierzone cele programu. Ponadto ze 
względu na możliwości dostosowania, 
większym beneficjentom łatwiej jest 
zarządzać niższym poziomem jednolitego 
wsparcia. Uzasadnione wydaje się zatem 
oczekiwanie, że rolnicy otrzymujący 
wysokie dopłaty w sposób szczególny 
przyczynią się do finansowania środków 
rozwoju obszarów wiejskich skierowanych 
na nowe wyzwania. Wydaje się zatem 
słuszne ustanowienie mechanizmu 
umożliwiającego zwiększenie redukcji w 
przypadku najwyższych płatności i 
wykorzystanie uzyskanych w ten sposób 
wpływów do podjęcia nowych wyzwań w 
ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich. Aby zapewnić proporcjonalność 
wspomnianego mechanizmu należy 
stopniowo zwiększać redukcje w 
zależności od wysokości płatności.

(8) Charakterystyczną cechą podziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów dla rolników jest przydzielenie 
znacznej części płatności stosunkowo 
małej liczbie dużych beneficjentów. 
Wiadomym jest, że więksi beneficjenci nie 
wymagają tego samego poziomu 
jednolitego wsparcia, by osiągnąć 
zamierzone cele programu. Ponadto ze 
względu na możliwości dostosowania, 
większym beneficjentom łatwiej jest 
zarządzać niższym poziomem jednolitego 
wsparcia. Uzasadnione wydaje się zatem 
oczekiwanie, że rolnicy otrzymujący 
wysokie dopłaty w sposób szczególny 
przyczynią się do finansowania środków 
rozwoju obszarów wiejskich skierowanych 
na nowe wyzwania. Wydaje się zatem 
słuszne ustanowienie mechanizmu 
umożliwiającego zwiększenie redukcji w 
przypadku najwyższych płatności i 
wykorzystanie uzyskanych w ten sposób 
wpływów do podjęcia nowych wyzwań w 
ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich lub w ramach pierwszego filaru 
w szczególnych sytuacjach. Aby zapewnić 
proporcjonalność wspomnianego 
mechanizmu należy stopniowo zwiększać 
redukcje w zależności od wysokości 
płatności.

Or. es
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Poprawka 171
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Ponadto należy zapewnić państwom 
członkowskim szczególną możliwość 
wsparcia mającego na celu odpowiednie 
stawienie czoła nowym wyzwaniom, które 
mogą pojawić się w wyniku przeglądu 
WPR (tzw. „health check”).

Or. de

Poprawka 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Specyficzne położenie geograficzne 
regionów najbardziej oddalonych, jak i ich 
wyspiarski charakter, niewielkie rozmiary, 
górzysty teren i klimat nakładają
dodatkowy ciężar na sektory rolnicze w 
tych regionach. W celu zmniejszenia 
wspomnianych obciążeń i ograniczeń
właściwe wydaje się ustanowienie 
odstępstwa od obowiązku stosowania 
modulacji w przypadku rolników w 
regionach najbardziej oddalonych.

(9) Specyficzne położenie geograficzne
regionów najbardziej oddalonych, jak i ich 
wyspiarski charakter, niewielkie rozmiary, 
górzysty teren i klimat nakładają
dodatkowy ciężar na sektory rolnicze w 
tych regionach. W celu zmniejszenia 
wspomnianych obciążeń i ograniczeń
właściwe wydaje się ustanowienie dla 
rolników z tych regionów obowiązku 
stosowania modulacji od pułapu dotacji 
powyżej 50 000 €, a więc wyraźnie 
wyższego niż ma to miejsce w pozostałych 
regionach.

Or. pl

Uzasadnienie

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
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nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Poprawka 173
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9 a) Wraz z podniesieniem poziomu 
obowiązkowej modulacji system 
dobrowolnej modulacji traci wszelką rację 
bytu, a rozporządzenie (WE) nr 378/2007 
Rady z dnia 27 marca 2007 r. 
ustanawiające zasady stosowania 
dobrowolnej modulacji płatności 
bezpośrednich¹ powinno zostać uchylone. 
__________________
1 Dz. U. L 95 z  5.4.2007, s. 1.

Or. pt

Poprawka 174
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie, które podjęły 
decyzję o stosowaniu dobrowolnej 
modulacji, powinny uwzględnić 
zwiększone stawki modulacji 
obowiązkowej. Należy zatem odpowiednio 
zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 
378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. 
ustanawiające zasady dobrowolnej 
modulacji płatności bezpośrednich 
przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 
1782/2003 ustanawiającym wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 

skreślony
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bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającym określone 
systemy wsparcia dla rolników.

Or. pt

Poprawka 175
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kwoty otrzymane w wyniku 
zastosowania redukcji w wysokości 5 
punktów procentowych na mocy modulacji 
ustanowionej w rozporządzeniu (WE) nr 
1782/2003 należy przyznać państwom 
członkowskim zgodnie z obiektywnymi 
kryteriami. Jednakże celowe jest 
ustanowienie przepisu dotyczącego 
pozostawienia określonej wielkości 
procentowej tych kwot w państwach 
członkowskich, w których je 
wygenerowano. Z uwagi na dostosowania 
strukturalne wynikające ze zniesienia 
interwencji na rynku żyta, celowym jest 
zapewnienie środków przejściowych dla 
niektórych regionów produkujących żyto, 
które byłyby finansowane z części kwot 
wygospodarowanych dzięki modulacji. 
Kwoty wynikające z zastosowania innych 
redukcji w ramach modulacji należy 
przekazać państwom członkowskim, w 
których zostały one wytworzone. 

(11) Kwoty otrzymane w wyniku 
zastosowania redukcji w wysokości 5 
punktów procentowych na mocy modulacji 
ustanowionej w rozporządzeniu (WE) nr 
1782/2003 należy umieścić w funduszu, a 
następnie podzielić je między państwa 
członkowskie na podstawie obiektywnych 
kryteriów, takich jak powierzchnia 
użytków rolnych, poziom zatrudniania lub 
PKB przypadający na mieszkańca.

Or. pt

Uzasadnienie

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.
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Poprawka 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kwoty otrzymane w wyniku 
zastosowania redukcji w wysokości 5 
punktów procentowych na mocy 
modulacji ustanowionej w rozporządzeniu 
(WE) nr 1782/2003 należy przyznać
państwom członkowskim zgodnie z 
obiektywnymi kryteriami. Jednakże celowe 
jest ustanowienie przepisu dotyczącego 
pozostawienia określonej wielkości 
procentowej tych kwot w państwach 
członkowskich, w których je 
wygenerowano. Z uwagi na dostosowania 
strukturalne wynikające ze zniesienia 
interwencji na rynku żyta, celowym jest 
zapewnienie środków przejściowych dla 
niektórych regionów produkujących żyto, 
które byłyby finansowane z części kwot 
wygospodarowanych dzięki modulacji. 
Kwoty wynikające z zastosowania innych 
redukcji w ramach modulacji należy 
przekazać państwom członkowskim, w 
których zostały one wytworzone.

(11) Kwoty otrzymane w wyniku 
zastosowania wszystkich redukcji 
płatności bezpośrednich należy przyznać
państwom członkowskim zgodnie z 
obiektywnymi kryteriami, dążąc 
jednocześnie do wyrównania poziomu 
dotacji między państwami i regionami.
Jednakże celowe jest ustanowienie 
przepisu dotyczącego pozostawienia 
określonej wielkości procentowej tych 
kwot w państwach członkowskich, w 
których je wygenerowano. Z uwagi na 
dostosowania strukturalne wynikające ze 
zniesienia interwencji na rynku żyta, 
celowym jest zapewnienie środków 
przejściowych dla niektórych regionów 
produkujących żyto, które byłyby 
finansowane z części kwot 
wygospodarowanych dzięki modulacji.

Or. pl

Poprawka 177
Lutz Goepel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kwoty otrzymane w wyniku 
zastosowania redukcji w wysokości 5 

(11) Kwoty otrzymane w wyniku 
zastosowania redukcji w wysokości 5 
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punktów procentowych na mocy modulacji 
ustanowionej w rozporządzeniu (WE) nr 
1782/2003 należy przyznać państwom 
członkowskim zgodnie z obiektywnymi 
kryteriami. Jednakże celowe jest 
ustanowienie przepisu dotyczącego 
pozostawienia określonej wielkości 
procentowej tych kwot w państwach 
członkowskich, w których je 
wygenerowano. Z uwagi na dostosowania 
strukturalne wynikające ze zniesienia 
interwencji na rynku żyta, celowym jest 
zapewnienie środków przejściowych dla 
niektórych regionów produkujących żyto, 
które byłyby finansowane z części kwot 
wygospodarowanych dzięki modulacji. 
Kwoty wynikające z zastosowania innych 
redukcji w ramach modulacji należy 
przekazać państwom członkowskim, w 
których zostały one wytworzone.

punktów procentowych na mocy modulacji 
ustanowionej w rozporządzeniu (WE) nr 
1782/2003 należy przyznać państwom 
członkowskim zgodnie z obiektywnymi 
kryteriami. Jednakże celowe jest 
ustanowienie przepisu dotyczącego 
pozostawienia określonej wielkości 
procentowej tych kwot w państwach 
członkowskich, w których je 
wygenerowano. Z uwagi na dostosowania 
strukturalne wynikające ze zniesienia 
interwencji na rynku żyta, celowym jest 
zapewnienie środków przejściowych dla 
niektórych regionów produkujących żyto, 
które byłyby finansowane z części kwot 
wygospodarowanych dzięki modulacji. 
Kwoty wynikające z zastosowania innych 
dodatkowych redukcji w ramach modulacji 
w wysokości maksymalnie 4% należy 
przekazać państwom członkowskim, w 
których zostały one wytworzone.

Or. de

Uzasadnienie

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Poprawka 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kwoty otrzymane w wyniku 
zastosowania redukcji w wysokości 5 
punktów procentowych na mocy modulacji 
ustanowionej w rozporządzeniu (WE) nr 
1782/2003 należy przyznać państwom 
członkowskim zgodnie z obiektywnymi 
kryteriami. Jednakże celowe jest 

(11) Kwoty otrzymane w wyniku 
zastosowania redukcji w wysokości 5 
punktów procentowych na mocy modulacji 
ustanowionej w rozporządzeniu (WE) nr 
1782/2003 należy przyznać państwom 
członkowskim zgodnie z obiektywnymi 
kryteriami. Jednakże celowe jest 
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ustanowienie przepisu dotyczącego 
pozostawienia określonej wielkości 
procentowej tych kwot w państwach 
członkowskich, w których je 
wygenerowano. Z uwagi na dostosowania 
strukturalne wynikające ze zniesienia 
interwencji na rynku żyta, celowym jest 
zapewnienie środków przejściowych dla 
niektórych regionów produkujących żyto, 
które byłyby finansowane z części kwot 
wygospodarowanych dzięki modulacji. 
Kwoty wynikające z zastosowania innych 
redukcji w ramach modulacji należy 
przekazać państwom członkowskim, w 
których zostały one wytworzone.

ustanowienie przepisu dotyczącego 
pozostawienia określonej wielkości 
procentowej tych kwot w państwach 
członkowskich, w których je 
wygenerowano. Z uwagi na dostosowania 
strukturalne wynikające ze zniesienia 
interwencji na rynku żyta, celowym jest 
zapewnienie środków przejściowych dla 
niektórych regionów produkujących żyto, 
które byłyby finansowane z części kwot 
wygospodarowanych dzięki modulacji. 
Kwoty wynikające z zastosowania nowych 
stawek procentowych modulacji i pułapów 
wsparcia należy przekazać państwom 
członkowskim, w których zostały one 
wytworzone.

Or. es

Poprawka 179
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W celu zagwarantowania rolnikom 
większej pewności modulacja powinna 
pozostać do roku 2013 na niezmienionym 
poziomie wynoszącym 5%. Z powodu 
inflacji wartość realna jednolitych 
płatności na gospodarstwo spadła już o 
12%.

Or. en
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Poprawka 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Modulacja nie powinna spowodować
zmniejszenia kwot netto wypłacanych 
rolnikom w nowych państwach 
członkowskich do poziomu poniżej kwot 
wypłacanych podobnym rolnikom w innych 
państwach członkowskich. W związku z tym 
po rozpoczęciu stosowania modulacji w 
odniesieniu do rolników w nowych 
państwach członkowskich, stawka redukcji 
powinna ograniczać się do różnicy 
pomiędzy poziomem stosowanym w ramach 
systemu stopniowego wprowadzania a 
poziomem stosowanym w państwach 
członkowskich po wprowadzeniu modulacji. 
Ponadto państwa członkowskie, które 
podlegają modulacji, nie powinny dłużej 
korzystać z krajowych uzupełniających 
płatności bezpośrednich, aby ich poziom 
wsparcia nie przewyższył poziomu wsparcia 
w innych państwach członkowskich. 

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Poprawka 181
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby pomóc rolnikom w spełnianiu 
standardów nowoczesnego rolnictwa o 

(16) Aby pomóc rolnikom w spełnianiu 
standardów nowoczesnego rolnictwa o 
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wysokiej jakości konieczne jest 
uruchomienie przez państwa członkowskie 
wszechstronnego systemu doradztwa dla 
gospodarstw komercyjnych. System ten 
powinien pomóc rolnikom w kształtowaniu 
świadomości na temat przepływów 
materiałowych i procesów przebiegających 
w gospodarstwie związanych z ochroną 
środowiska, bezpieczeństwem żywności, 
zdrowiem i dobrostanem zwierząt, bez 
wpływania w jakikolwiek sposób na ich 
obowiązki i odpowiedzialność w zakresie 
przestrzegania takich standardów.

wysokiej jakości konieczne jest 
uruchomienie przez państwa członkowskie 
wszechstronnego systemu doradztwa dla 
wszystkich rolników. System ten powinien 
pomóc rolnikom w prowadzeniu wydajnej 
i opłacalnej produkcji, w kształtowaniu 
świadomości na temat przepływów 
materiałowych i procesów przebiegających 
w gospodarstwie związanych z ochroną 
środowiska, bezpieczeństwem żywności, 
zdrowiem i dobrostanem zwierząt, bez 
wpływania w jakikolwiek sposób na ich 
obowiązki i odpowiedzialność w zakresie 
przestrzegania takich standardów.

Or. en

Poprawka 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby pomóc rolnikom w spełnianiu 
standardów nowoczesnego rolnictwa o 
wysokiej jakości konieczne jest 
uruchomienie przez państwa członkowskie 
wszechstronnego systemu doradztwa dla 
gospodarstw komercyjnych. System ten 
powinien pomóc rolnikom w kształtowaniu 
świadomości na temat przepływów 
materiałowych i procesów przebiegających 
w gospodarstwie związanych z ochroną
środowiska, bezpieczeństwem żywności, 
zdrowiem i dobrostanem zwierząt, bez 
wpływania w jakikolwiek sposób na ich 
obowiązki i odpowiedzialność w zakresie 
przestrzegania takich standardów.

(16) Aby pomóc rolnikom w spełnianiu 
standardów nowoczesnego rolnictwa o 
wysokiej jakości konieczne jest 
uruchomienie przez państwa członkowskie 
wszechstronnego systemu doradztwa.
System ten powinien pomóc rolnikom w 
kształtowaniu świadomości na temat 
przepływów materiałowych i procesów 
przebiegających w gospodarstwie 
związanych z ochroną środowiska, 
bezpieczeństwem żywności, zdrowiem i 
dobrostanem zwierząt, bez wpływania w 
jakikolwiek sposób na ich obowiązki i 
odpowiedzialność w zakresie 
przestrzegania takich standardów.

Or. pl
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Uzasadnienie

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Poprawka 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby pomóc rolnikom w spełnianiu 
standardów nowoczesnego rolnictwa o 
wysokiej jakości konieczne jest 
uruchomienie przez państwa członkowskie 
wszechstronnego systemu doradztwa dla 
gospodarstw komercyjnych. System ten 
powinien pomóc rolnikom w kształtowaniu 
świadomości na temat przepływów 
materiałowych i procesów przebiegających 
w gospodarstwie związanych z ochroną 
środowiska, bezpieczeństwem żywności, 
zdrowiem i dobrostanem zwierząt, bez 
wpływania w jakikolwiek sposób na ich 
obowiązki i odpowiedzialność w zakresie 
przestrzegania takich standardów.

(16) Aby pomóc rolnikom w spełnianiu 
standardów nowoczesnego rolnictwa o 
wysokiej jakości konieczne jest 
uruchomienie przez państwa członkowskie 
wszechstronnego systemu doradztwa dla 
gospodarstw komercyjnych. System ten 
powinien pomóc rolnikom w kształtowaniu 
świadomości na temat przepływów 
materiałowych i procesów przebiegających 
w gospodarstwie związanych z ochroną 
środowiska, różnorodnością biologiczną,
bezpieczeństwem żywności, zdrowiem i 
dobrostanem zwierząt, bez wpływania w 
jakikolwiek sposób na ich obowiązki i 
odpowiedzialność w zakresie 
przestrzegania takich standardów.

Or. fr

Poprawka 184
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18 bis) Administrowanie niewielkimi 
kwotami wsparcia może stanowić trudne 
zadanie dla właściwych organów państw 
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członkowskich. W systemach wsparcia nie 
wprowadzono żadnego rozróżnienia 
między beneficjentami otrzymującymi 
niewielkie i znaczne środki, podczas gdy 
warunki kwalifikowalności, przepisy 
administracyjne i procedury kontrolne są 
w obu przypadkach identyczne.  
Ustanowienie uproszczonego i 
dobrowolnego systemu wsparcia dla 
rolników otrzymujących kwotę równą lub 
niższą niż 1000 EUR pozwoliłoby uniknąć 
tego problemu i wprowadzić jednolitą 
płatność o ustalonej kwocie wypłacaną co 
roku rolnikom objętym tym systemem.  
Wszyscy rolnicy otrzymujący kwotę 
pomocy niższą niż 1000 EUR 
otrzymywaliby dodatek umożliwiający im 
osiągnięcie  wspomnianej wyżej wartości 
minimalnej. 

Or. pt

Uzasadnienie

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.

Poprawka 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zarządzanie małymi kwotami jest 
zajęciem uciążliwym dla organów państw 
członkowskich. W celu uniknięcia 
nadmiernego obciążenia administracyjnego 
właściwym jest, aby państwa członkowskie 
powstrzymały się od przyznawania 
płatności bezpośrednich, jeśli ich kwota 
jest niższa niż wysokość średniego 
wspólnotowego wsparcia na 1 hektar, lub 

(19) Zarządzanie małymi kwotami jest 
zajęciem uciążliwym dla organów państw 
członkowskich. W celu uniknięcia 
nadmiernego obciążenia administracyjnego 
właściwym jest zezwolenie państwom 
członkowskim na ustalanie w elastyczny 
sposób minimalnych progów 
wnioskowanego wsparcia. Należy 
przyznać państwom członkowskim 
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jeśli kwalifikowalna powierzchnia 
gospodarstwa, którego dotyczy wniosek o 
wsparcie, odnosi się do powierzchni 
mniejszej niż 1 hektar. Należy przyznać 
państwom członkowskim swobodę wyboru 
jednego z tych dwóch kryteriów, 
uwzględniając specyficzną strukturę ich 
gospodarki rolnej. W związku z tym, że 
rolnikom posiadającym tzw. gospodarstwa 
„bezrolne” przyznano szczególne 
uprawnienia do płatności, stosowanie 
progu hektarowego byłoby nieskuteczne. 
Wspomniani rolnicy powinni zatem 
podlegać płatnościom w oparciu o średnie 
minimalne kwoty wsparcia.

swobodę wyboru kryteriów, uwzględniając 
specyficzną strukturę ich gospodarki 
rolnej. W związku z tym, że rolnikom 
posiadającym tzw. gospodarstwa 
„bezrolne” przyznano szczególne 
uprawnienia do płatności, stosowanie 
progu hektarowego byłoby nieskuteczne. 
Wspomniani rolnicy powinni zatem 
podlegać płatnościom w oparciu o średnie 
minimalne kwoty wsparcia.

Or. en

Uzasadnienie

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.

Poprawka 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zarządzanie małymi kwotami jest 
zajęciem uciążliwym dla organów państw 
członkowskich. W celu uniknięcia 
nadmiernego obciążenia administracyjnego 
właściwym jest, aby państwa członkowskie
powstrzymały się od przyznawania 
płatności bezpośrednich, jeśli ich kwota 
jest niższa niż wysokość średniego 
wspólnotowego wsparcia na 1 hektar, lub 
jeśli kwalifikowalna powierzchnia 
gospodarstwa, którego dotyczy wniosek o 
wsparcie, odnosi się do powierzchni 

(19) Zarządzanie małymi kwotami jest 
zajęciem uciążliwym dla organów państw 
członkowskich. W celu uniknięcia 
nadmiernego obciążenia administracyjnego 
właściwym jest, aby państwa 
członkowskie, które tak postanowią, 
mogły powstrzymać się od przyznawania 
płatności bezpośrednich, jeśli ich kwota 
jest niższa niż wysokość średniego 
wspólnotowego wsparcia na 1 hektar, lub 
jeśli kwalifikowalna powierzchnia 
gospodarstwa, którego dotyczy wniosek o 
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mniejszej niż 1 hektar. Należy ustanowić 
szczególny przepis w odniesieniu do tych 
państw członkowskich, w których struktura 
gospodarstw rolnych znacznie różni się od 
przeciętnej struktury we Wspólnocie. 
Należy przyznać państwom członkowskim 
swobodę wyboru jednego z tych dwóch 
kryteriów, uwzględniając specyficzną 
strukturę ich gospodarki rolnej. W związku 
z tym, że rolnikom posiadającym tzw. 
gospodarstwa „bezrolne” przyznano 
szczególne uprawnienia do płatności, 
stosowanie progu hektarowego byłoby 
nieskuteczne. Wspomniani rolnicy powinni 
zatem podlegać płatnościom w oparciu o 
średnie minimalne kwoty wsparcia.

wsparcie, odnosi się do powierzchni 
mniejszej niż 1 hektar. Należy ustanowić 
szczególny przepis w odniesieniu do tych 
państw członkowskich, w których struktura
gospodarstw rolnych znacznie różni się od 
przeciętnej struktury we Wspólnocie. 
Należy przyznać państwom członkowskim 
swobodę wyboru jednego z tych dwóch 
kryteriów, uwzględniając specyficzną 
strukturę ich gospodarki rolnej. W związku 
z tym, że rolnikom posiadającym tzw. 
gospodarstwa „bezrolne” przyznano 
szczególne uprawnienia do płatności, 
stosowanie progu hektarowego byłoby 
nieskuteczne. Wspomniani rolnicy powinni 
zatem podlegać płatnościom w oparciu o 
średnie minimalne kwoty wsparcia.

Or. es

Poprawka 187
Ioannis Gklavakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zarządzanie małymi kwotami jest 
zajęciem uciążliwym dla organów państw 
członkowskich. W celu uniknięcia 
nadmiernego obciążenia administracyjnego 
właściwym jest, aby państwa członkowskie 
powstrzymały się od przyznawania
płatności bezpośrednich, jeśli ich kwota 
jest niższa niż wysokość średniego 
wspólnotowego wsparcia na 1 hektar, lub 
jeśli kwalifikowalna powierzchnia 
gospodarstwa, którego dotyczy wniosek o 
wsparcie, odnosi się do powierzchni 
mniejszej niż 1 hektar. Należy ustanowić 
szczególny przepis w odniesieniu do tych 
państw członkowskich, w których struktura 
gospodarstw rolnych znacznie różni się od 
przeciętnej struktury we Wspólnocie. 
Należy przyznać państwom członkowskim 

(19) Zarządzanie małymi kwotami jest 
zajęciem uciążliwym dla organów państw 
członkowskich. W celu uniknięcia 
nadmiernego obciążenia administracyjnego 
państwa członkowskie mogą nie przyznać
płatności bezpośrednich, jeśli ich kwota 
jest niższa niż wysokość średniego 
wspólnotowego wsparcia na 1 hektar, lub 
jeśli kwalifikowalna powierzchnia 
gospodarstwa, którego dotyczy wniosek o 
wsparcie, odnosi się do powierzchni 
mniejszej niż 1 hektar. Należy ustanowić 
szczególny przepis w odniesieniu do tych 
państw członkowskich, w których struktura 
gospodarstw rolnych znacznie różni się od 
przeciętnej struktury we Wspólnocie. 
Należy przyznać państwom członkowskim 
swobodę wyboru jednego z tych dwóch 
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swobodę wyboru jednego z tych dwóch 
kryteriów, uwzględniając specyficzną 
strukturę ich gospodarki rolnej. W związku 
z tym, że rolnikom posiadającym tzw. 
gospodarstwa „bezrolne” przyznano 
szczególne uprawnienia do płatności, 
stosowanie progu hektarowego byłoby 
nieskuteczne. Wspomniani rolnicy powinni 
zatem podlegać płatnościom w oparciu o 
średnie minimalne kwoty wsparcia. 

kryteriów, uwzględniając specyficzną 
strukturę ich gospodarki rolnej. W związku 
z tym, że rolnikom posiadającym tzw. 
gospodarstwa „bezrolne” przyznano 
szczególne uprawnienia do płatności, 
stosowanie progu hektarowego byłoby 
nieskuteczne. Wspomniani rolnicy powinni 
zatem podlegać płatnościom w oparciu o 
średnie minimalne kwoty wsparcia. 

Or. el

Uzasadnienie

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Poprawka 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Doświadczenie ze stosowania systemu 
płatności jednolitej pokazuje, że w wielu 
przypadkach wsparcie dochodów 
niezwiązane z wielkością produkcji zostało 
przyznane beneficjentom niebędącym 
osobami fizycznymi, których działalność 
gospodarcza nie jest lub jest tylko w 
niewielkim stopniu związana z 
rolnictwem. Aby uniknąć przyznawania 
wsparcia dochodów tego typu 
przedsiębiorstwom i firmom oraz aby 
zagwarantować, że wsparcie wspólnotowe 
jest wykorzystywane w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu życia ludności 
wiejskiej, właściwe jest udzielenie 
państwom członkowskim prawa do 
nieprzyznawania płatności bezpośrednich 
na mocy niniejszego rozporządzenia.

skreślony
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Or. es

Poprawka 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Doświadczenie ze stosowania systemu 
płatności jednolitej pokazuje, że w wielu 
przypadkach wsparcie dochodów 
niezwiązane z wielkością produkcji zostało 
przyznane beneficjentom niebędącym 
osobami fizycznymi, których działalność
gospodarcza nie jest lub jest tylko w 
niewielkim stopniu związana z rolnictwem. 
Aby uniknąć przyznawania wsparcia 
dochodów tego typu przedsiębiorstwom i 
firmom oraz aby zagwarantować, że 
wsparcie wspólnotowe jest 
wykorzystywane w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu życia ludności 
wiejskiej, właściwe jest udzielenie 
państwom członkowskim prawa do 
nieprzyznawania płatności bezpośrednich 
na mocy niniejszego rozporządzenia.

(20) Doświadczenie ze stosowania systemu 
płatności jednolitej pokazuje, że w wielu 
przypadkach wsparcie dochodów 
niezwiązane z wielkością produkcji zostało 
przyznane beneficjentom niebędącym 
osobami fizycznymi, których działalność
gospodarcza nie jest lub jest tylko w 
niewielkim stopniu związana z rolnictwem. 
Aby uniknąć przyznawania wsparcia 
dochodów tego typu przedsiębiorstwom i 
firmom oraz aby zagwarantować, że 
wsparcie wspólnotowe jest 
wykorzystywane w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu życia ludności 
wiejskiej, właściwe jest określenie 
kryteriów dla prawa do nieprzyznawania 
płatności bezpośrednich na poziomie 
unijnym.

Or. pl

Uzasadnienie

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.
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Poprawka 190
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Płatności przewidziane w ramach 
wspólnotowych systemów wsparcia 
powinny być przekazywane przez 
właściwe organy krajowe beneficjentom w 
pełnej wysokości, z zastrzeżeniem 
wszelkich redukcji przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu, w 
przewidzianych terminach. W celu bardziej
elastycznego zarządzania płatnościami 
bezpośrednimi należy umożliwić 
państwom członkowskim dokonywanie 
płatności w dwóch ratach rocznych.

(21) Płatności przewidziane w ramach 
wspólnotowych systemów wsparcia 
powinny być przekazywane przez 
właściwe organy krajowe beneficjentom w 
pełnej wysokości, z zastrzeżeniem 
wszelkich redukcji przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu, w 
przewidzianych terminach. W celu bardziej 
elastycznego zarządzania płatnościami 
bezpośrednimi należy umożliwić 
państwom członkowskim dokonywanie 
płatności w dwóch ratach rocznych oraz 
decydowanie w elastyczny sposób o 
terminach płatności w zależności od 
potrzeb sektora.

Or. en

Poprawka 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Systemy wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej przewidują bezpośrednie 
wsparcie dochodów mające na celu, w 
szczególności, zapewnienie odpowiedniego 
standardu życia dla społeczności rolniczej. 
Cel ten jest ściśle związany z zachowaniem 
obszarów wiejskich. Aby przeciwdziałać
niewłaściwemu rozdysponowaniu środków 
wspólnotowych, nie należy przekazywać
płatności rolnikom, którzy sztucznie 
stworzyli warunki niezbędne do uzyskania 

(22) Systemy wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej przewidują bezpośrednie 
wsparcie dochodów mające na celu, w 
szczególności, zapewnienie odpowiedniego 
standardu życia dla społeczności rolniczej. 
Cel ten jest ściśle związany z zachowaniem 
obszarów wiejskich. Dlatego należy 
wspierać przede wszystkim gospodarstwa 
rodzinne.
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takiego wsparcia.

Or. pl

Uzasadnienie

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych. 
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Poprawka 192
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W trosce o realizację celów wspólnej 
polityki rolnej wspólne systemy wsparcia 
muszą być, w razie konieczności, w 
krótkim okresie czasu dostosowywane do 
rozwoju sytuacji. Beneficjenci nie mogą 
zatem zakładać niezmienności warunków 
uzyskania wsparcia i powinni być 
przygotowani na ewentualną kontrolę 
programów wsparcia, w szczególności w 
świetle rozwoju sytuacji gospodarczej i 
budżetowej.

skreślony

Or. en

Poprawka 193
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W trosce o realizację celów wspólnej 
polityki rolnej wspólne systemy wsparcia 

(23) W trosce o realizację celów wspólnej 
polityki rolnej wspólne systemy wsparcia 
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muszą być, w razie konieczności, w 
krótkim okresie czasu dostosowywane do 
rozwoju sytuacji. Beneficjenci nie mogą 
zatem zakładać niezmienności warunków 
uzyskania wsparcia i powinni być 
przygotowani na ewentualną kontrolę 
programów wsparcia, w szczególności w 
świetle rozwoju sytuacji gospodarczej i 
budżetowej.

muszą być, w razie konieczności, w 
krótkim okresie czasu dostosowywane do 
rozwoju sytuacji. Beneficjenci nie mogą 
zatem zakładać niezmienności warunków 
uzyskania wsparcia i powinni być 
przygotowani na ewentualną kontrolę 
programów wsparcia, w szczególności w 
świetle rozwoju sytuacji gospodarczej i 
budżetowej. Należy jednak przestrzegać 
podstawowych zasad WPR zapisanych w 
Traktacie.

Or. en

Poprawka 194
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W trosce o realizację celów wspólnej 
polityki rolnej wspólne systemy wsparcia 
muszą być, w razie konieczności, w 
krótkim okresie czasu dostosowywane do 
rozwoju sytuacji. Beneficjenci nie mogą 
zatem zakładać niezmienności warunków 
uzyskania wsparcia i powinni być 
przygotowani na ewentualną kontrolę 
programów wsparcia, w szczególności w 
świetle rozwoju sytuacji gospodarczej i 
budżetowej.

(23) W trosce o realizację celów wspólnej 
polityki rolnej wspólne systemy wsparcia 
muszą być dostosowywane do rozwoju 
sytuacji. Beneficjenci nie mogą zatem 
zakładać niezmienności warunków 
uzyskania wsparcia i powinni być 
przygotowani na ewentualną kontrolę 
programów wsparcia, w szczególności w 
świetle rozwoju sytuacji gospodarczej i 
budżetowej. Muszą oni jednak 
dysponować odpowiednim czasem na 
dostosowanie się do tych nowych 
warunków.

Or. ro

Uzasadnienie

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.
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Poprawka 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Pierwszy filar WPR musi zostać w 
przyszłości utrzymany, aby zapewnić 
dalsze odgrywanie przez rolnika kluczowej 
roli jako siła napędowa gospodarki wielu 
obszarów wiejskich, jako strażnik
krajobrazu i jako gwarant wysokich 
standardów bezpieczeństwa 
żywnościowego wymaganych w Unii 
Europejskiej.

Or. es

Uzasadnienie

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Poprawka 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Obowiązek odłogowania gruntów 
rolnych wprowadzono jako mechanizm 
kontroli podaży. Rozwój sytuacji rynkowej 
w sektorze roślin uprawnych oraz 
wprowadzenie pomocy niezwiązanej z 
wielkością produkcji nie stanowi już 
podstawy do utrzymania tego systemu, 
dlatego powinien on zostać zniesiony.
Uprawnienia z tytułu odłogowania
ustanowione na mocy art. 53 i art. 63 ust. 2 

(27) Obowiązek odłogowania gruntów 
rolnych wprowadzono jako mechanizm 
kontroli podaży. Rozwój sytuacji rynkowej 
w sektorze roślin uprawnych oraz 
wprowadzenie pomocy niezwiązanej z 
wielkością produkcji nie stanowi już 
podstawy do utrzymania tego systemu, 
dlatego powinien on zostać zniesiony.
Część uprawnień z tytułu odłogowania
ustanowionych na mocy art. 53 i art. 63 
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rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy 
aktywować na hektarach podlegających 
tym samym warunkom kwalifikowalności, 
jakie stosuje się w przypadku innych 
uprawnień.

ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 
należy aktywować na hektarach 
podlegających tym samym warunkom 
kwalifikowalności, jakie stosuje się w 
przypadku innych uprawnień. Utrata 
korzyści dla środowiska wypływających z 
odłogowania powinna zostać 
zrekompensowana wprowadzeniem 
nowych mechanizmów, zwłaszcza w 
zakresie różnorodności biologicznej.
Pozostała część wspomnianych uprawnień 
z tytułu odłogowania powinna zostać 
przeznaczona na rzecz obowiązku 
zachowania obszaru różnorodności 
biologicznej poprzez wprowadzenie prawa 
do płatności jednolitej z tytułu 
różnorodności biologicznej.

Or. fr

Poprawka 197
Neil Parish

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Obowiązek odłogowania gruntów 
rolnych wprowadzono jako mechanizm 
kontroli podaży. Rozwój sytuacji rynkowej 
w sektorze roślin uprawnych oraz 
wprowadzenie pomocy niezwiązanej z 
wielkością produkcji nie stanowi już 
podstawy do utrzymania tego systemu, 
dlatego powinien on zostać zniesiony. 
Uprawnienia z tytułu odłogowania 
ustanowione na mocy art. 53 i art. 63 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy 
aktywować na hektarach podlegających 
tym samym warunkom kwalifikowalności, 
jakie stosuje się w przypadku innych 
uprawnień.

(27) Obowiązek odłogowania gruntów 
rolnych wprowadzono jako mechanizm 
kontroli podaży. Rozwój sytuacji rynkowej 
w sektorze roślin uprawnych oraz 
wprowadzenie pomocy niezwiązanej z 
wielkością produkcji nie stanowi już 
podstawy do utrzymania tego systemu, 
dlatego powinien on zostać zniesiony. 
Uprawnienia z tytułu odłogowania 
ustanowione na mocy art. 53 i art. 63 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stają 
się zatem zwykłymi uprawnieniami.

Or. en
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Uzasadnienie

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Poprawka 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W następstwie włączenia wsparcia 
uprzednio związanego z produkcją do 
systemu płatności jednolitej, w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję o 
wdrożeniu modelu historycznego, wartość 
uprawnień do płatności opierała się na 
indywidualnym poziomie wsparcia 
przyznanym w przeszłości. Wobec 
rosnącej liczby lat upływających od 
momentu wprowadzenia systemu 
płatności jednolitej oraz w następstwie 
włączania do systemu kolejnych sektorów, 
coraz trudniej znaleźć uzasadnienie dla 
znacznych różnic w poziomach 
indywidualnych płatności, jeśli opierają 
się one tylko i wyłącznie na wsparciu 
przyznanym w przeszłości. Z tego względu
należy w określonych warunkach 
umożliwić państwom członkowskim, które 
wybrały model historyczny, dokonanie 
przeglądu przyznanych uprawnień do 
płatności, celem zbliżenia ich wartości 
jednostkowej, zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawodawstwa wspólnotowego i 
celami wspólnej polityki rolnej. W tym 
kontekście przy ustalaniu zbliżonych 
wartości płatności państwa członkowskie 
mogą wziąć pod uwagę specyfikę 
obszarów geograficznych. Wyrównanie 
uprawnień do płatności należy 
przeprowadzić w odpowiednim okresie 
przejściowym, ograniczając zakres 
redukcji celem umożliwienia rolnikom 

(28) Należy w określonych warunkach 
umożliwić państwom członkowskim, które 
wybrały model historyczny, dokonanie 
przeglądu przyznanych uprawnień do 
płatności, celem zbliżenia ich wartości 
jednostkowej, zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawodawstwa wspólnotowego i 
celami wspólnej polityki rolnej. W tym 
kontekście przy ustalaniu zbliżonych 
wartości płatności państwa członkowskie 
mogą wziąć pod uwagę specyfikę 
obszarów geograficznych. Wyrównanie 
uprawnień do płatności należy 
przeprowadzić w odpowiednim okresie 
przejściowym dostosowanym do 
harmonogramu ustalonego przez każde 
państwo członkowskie, ograniczając zakres 
redukcji celem umożliwienia rolnikom 
odpowiedniego dostosowania się do 
zmieniających się poziomów wsparcia.
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odpowiedniego dostosowania się do 
zmieniających się poziomów wsparcia.

Or. es

Poprawka 199
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W następstwie włączenia wsparcia 
uprzednio związanego z produkcją do 
systemu płatności jednolitej, w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję o 
wdrożeniu modelu historycznego, wartość 
uprawnień do płatności opierała się na 
indywidualnym poziomie wsparcia 
przyznanym w przeszłości. Wobec 
rosnącej liczby lat upływających od 
momentu wprowadzenia systemu płatności 
jednolitej oraz w następstwie włączania do 
systemu kolejnych sektorów, coraz trudniej 
znaleźć uzasadnienie dla znacznych różnic
w poziomach indywidualnych płatności, 
jeśli opierają się one tylko i wyłącznie na 
wsparciu przyznanym w przeszłości. Z 
tego względu należy w określonych 
warunkach umożliwić państwom 
członkowskim, które wybrały model 
historyczny, dokonanie przeglądu 
przyznanych uprawnień do płatności, 
celem zbliżenia ich wartości jednostkowej, 
zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawodawstwa wspólnotowego i celami 
wspólnej polityki rolnej. W tym kontekście 
przy ustalaniu zbliżonych wartości 
płatności państwa członkowskie mogą 
wziąć pod uwagę specyfikę obszarów 
geograficznych. Wyrównanie uprawnień 
do płatności należy przeprowadzić w 
odpowiednim okresie przejściowym, 
ograniczając zakres redukcji celem 
umożliwienia rolnikom odpowiedniego 

(28) W następstwie włączenia wsparcia 
uprzednio związanego z produkcją do 
systemu płatności jednolitej, w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję o 
wdrożeniu modelu historycznego, wartość 
uprawnień do płatności opierała się na 
indywidualnym poziomie wsparcia 
przyznanym w przeszłości. Wobec 
rosnącej liczby lat upływających od 
momentu wprowadzenia systemu płatności 
jednolitej oraz w następstwie włączania do 
systemu kolejnych sektorów, coraz trudniej 
znaleźć uzasadnienie dla znacznych różnic 
w poziomach indywidualnych płatności, 
jeśli opierają się one tylko i wyłącznie na 
wsparciu przyznanym w przeszłości. Z 
tego względu należy uzależnić jednolitą 
płatność od obowiązku uprawy lub 
utrzymania produkcji na obszarach 
korzystających ze wsparcia.
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dostosowania się do zmieniających się 
poziomów wsparcia.

Or. pt

Uzasadnienie

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.

Poprawka 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W następstwie włączenia wsparcia 
uprzednio związanego z produkcją do 
systemu płatności jednolitej, w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję o 
wdrożeniu modelu historycznego, wartość
uprawnień do płatności opierała się na 
indywidualnym poziomie wsparcia 
przyznanym w przeszłości. Wobec 
rosnącej liczby lat upływających od 
momentu wprowadzenia systemu płatności 
jednolitej oraz w następstwie włączania do 
systemu kolejnych sektorów, coraz trudniej 
znaleźć uzasadnienie dla znacznych różnic 
w poziomach indywidualnych płatności, 
jeśli opierają się one tylko i wyłącznie na 
wsparciu przyznanym w przeszłości. Z 
tego względu należy w określonych 
warunkach umożliwić państwom 
członkowskim, które wybrały model 
historyczny, dokonanie przeglądu 
przyznanych uprawnień do płatności, 
celem zbliżenia ich wartości jednostkowej, 
zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawodawstwa wspólnotowego i celami 
wspólnej polityki rolnej. W tym kontekście 
przy ustalaniu zbliżonych wartości 

(28) W następstwie włączenia wsparcia 
uprzednio związanego z produkcją do 
systemu płatności jednolitej, w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję o 
wdrożeniu modelu historycznego, wartość
uprawnień do płatności opierała się na 
indywidualnym poziomie wsparcia 
przyznanym w przeszłości. Wobec 
rosnącej liczby lat upływających od 
momentu wprowadzenia systemu płatności 
jednolitej oraz w następstwie włączania do 
systemu kolejnych sektorów oraz 
poszerzenia Unii o nowe państwa, coraz 
trudniej znaleźć uzasadnienie dla 
znacznych różnic w poziomach 
indywidualnych płatności, jeśli opierają się
one tylko i wyłącznie na wsparciu 
przyznanym w przeszłości. Z tego względu 
należy wprowadzić we wszystkich 
państwach członkowskich jednolitą 
podstawową stawkę ryczałtową płatności, 
zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawodawstwa wspólnotowego i celami 
wspólnej polityki rolnej. Stawka ta byłaby 
uzupełniona o dodatkowe płatności dla 
obszarów o niekorzystnych warunkach 
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płatności państwa członkowskie mogą
wziąć pod uwagę specyfikę obszarów 
geograficznych. Wyrównanie uprawnień
do płatności należy przeprowadzić w 
odpowiednim okresie przejściowym, 
ograniczając zakres redukcji celem 
umożliwienia rolnikom odpowiedniego 
dostosowania się do zmieniających się
poziomów wsparcia.

gospodarowania. Wyrównanie uprawnień
do płatności należy przeprowadzić w
odpowiednim okresie przejściowym, 
ograniczając zakres redukcji celem 
umożliwienia rolnikom odpowiedniego 
dostosowania się do zmieniających się
poziomów wsparcia. Natomiast 
wyrównanie uprawnień do płatności dla 
nowych państw członkowskich należy 
przeprowadzić po zakończeniu przez te 
państwa okresów przejściowych 
określonych w Aktach przystąpienia 
nowych państw członkowskich.

Or. pl

Uzasadnienie

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Poprawka 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W następstwie włączenia wsparcia 
uprzednio związanego z produkcją do 
systemu płatności jednolitej, w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję o 
wdrożeniu modelu historycznego, wartość 
uprawnień do płatności opierała się na 
indywidualnym poziomie wsparcia 
przyznanym w przeszłości. Wobec 
rosnącej liczby lat upływających od 
momentu wprowadzenia systemu płatności 
jednolitej oraz w następstwie włączania do 
systemu kolejnych sektorów, coraz trudniej 
znaleźć uzasadnienie dla znacznych różnic 

(28) W następstwie włączenia wsparcia 
uprzednio związanego z produkcją do 
systemu płatności jednolitej, w państwach 
członkowskich, które podjęły decyzję o 
wdrożeniu modelu historycznego, wartość 
uprawnień do płatności opierała się na 
indywidualnym poziomie wsparcia 
przyznanym w przeszłości. Wobec 
rosnącej liczby lat upływających od 
momentu wprowadzenia systemu płatności 
jednolitej oraz w następstwie włączania do 
systemu kolejnych sektorów, coraz trudniej 
znaleźć uzasadnienie dla znacznych różnic 
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w poziomach indywidualnych płatności, 
jeśli opierają się one tylko i wyłącznie na 
wsparciu przyznanym w przeszłości. Z 
tego względu należy w określonych 
warunkach umożliwić państwom 
członkowskim, które wybrały model 
historyczny, dokonanie przeglądu 
przyznanych uprawnień do płatności, 
celem zbliżenia ich wartości jednostkowej, 
zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawodawstwa wspólnotowego i celami 
wspólnej polityki rolnej. W tym kontekście 
przy ustalaniu zbliżonych wartości 
płatności państwa członkowskie mogą 
wziąć pod uwagę specyfikę obszarów 
geograficznych. Wyrównanie uprawnień 
do płatności należy przeprowadzić w 
odpowiednim okresie przejściowym, 
ograniczając zakres redukcji celem 
umożliwienia rolnikom odpowiedniego 
dostosowania się do zmieniających się 
poziomów wsparcia.

w poziomach indywidualnych płatności, 
jeśli opierają się one tylko i wyłącznie na 
wsparciu przyznanym w przeszłości. Z 
tego względu należy w określonych 
warunkach zwrócić się do państw 
członkowskich, które wybrały model 
historyczny, o dokonanie przeglądu 
przyznanych uprawnień do płatności, w 
porozumieniu z władzami regionalnymi i 
w oparciu o ocenę wpływu, celem 
zbliżenia ich wartości jednostkowej, 
zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawodawstwa wspólnotowego i celami 
wspólnej polityki rolnej. W tym kontekście 
przy ustalaniu zbliżonych wartości 
płatności państwa członkowskie mogą 
wziąć pod uwagę specyfikę obszarów 
geograficznych. Wyrównanie uprawnień 
do płatności należy przeprowadzić w 
odpowiednim okresie przejściowym, 
ograniczając zakres redukcji celem 
umożliwienia rolnikom odpowiedniego 
dostosowania się do zmieniających się 
poziomów wsparcia.

Or. fr

Uzasadnienie

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Poprawka 202
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W następstwie włączenia wsparcia 
uprzednio związanego z produkcją do 
systemu płatności jednolitej, w państwach 

(28) W następstwie włączenia wsparcia 
uprzednio związanego z produkcją do 
systemu płatności jednolitej, w państwach 
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członkowskich, które podjęły decyzję o 
wdrożeniu modelu historycznego, wartość 
uprawnień do płatności opierała się na 
indywidualnym poziomie wsparcia 
przyznanym w przeszłości. Wobec 
rosnącej liczby lat upływających od 
momentu wprowadzenia systemu płatności 
jednolitej oraz w następstwie włączania do 
systemu kolejnych sektorów, coraz trudniej 
znaleźć uzasadnienie dla znacznych różnic 
w poziomach indywidualnych płatności, 
jeśli opierają się one tylko i wyłącznie na 
wsparciu przyznanym w przeszłości. Z 
tego względu należy w określonych 
warunkach umożliwić państwom 
członkowskim, które wybrały model 
historyczny, dokonanie przeglądu 
przyznanych uprawnień do płatności, 
celem zbliżenia ich wartości jednostkowej, 
zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawodawstwa wspólnotowego i celami 
wspólnej polityki rolnej. W tym kontekście 
przy ustalaniu zbliżonych wartości 
płatności państwa członkowskie mogą 
wziąć pod uwagę specyfikę obszarów 
geograficznych. Wyrównanie uprawnień
do płatności należy przeprowadzić w 
odpowiednim okresie przejściowym, 
ograniczając zakres redukcji celem 
umożliwienia rolnikom odpowiedniego 
dostosowania się do zmieniających się 
poziomów wsparcia.

członkowskich, które podjęły decyzję o 
wdrożeniu modelu historycznego, wartość 
uprawnień do płatności opierała się na 
indywidualnym poziomie wsparcia 
przyznanym w przeszłości. Wobec 
rosnącej liczby lat upływających od 
momentu wprowadzenia systemu płatności 
jednolitej oraz w następstwie włączania do 
systemu kolejnych sektorów, w niektórych 
przypadkach może być coraz trudniej 
znaleźć uzasadnienie dla znacznych różnic 
w poziomach indywidualnych płatności, 
jeśli opierają się one tylko i wyłącznie na 
wsparciu przyznanym w przeszłości. Z 
tego względu należy w określonych 
warunkach umożliwić państwom 
członkowskim, które wybrały model 
historyczny, dokonanie przeglądu 
przyznanych uprawnień do płatności, 
celem zbliżenia ich wartości jednostkowej, 
zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawodawstwa wspólnotowego i celami 
wspólnej polityki rolnej. W tym kontekście 
przy ustalaniu zbliżonych wartości 
płatności państwa członkowskie mogą 
wziąć pod uwagę specyfikę obszarów 
geograficznych. Jeżeli państwo 
członkowskie postanawia wyrównać 
uprawnienia do płatności, należy 
przeprowadzić to w odpowiednim okresie 
przejściowym, ograniczając zakres 
redukcji celem umożliwienia rolnikom
odpowiedniego dostosowania się do 
zmieniających się poziomów wsparcia.

Or. en
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Poprawka 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29) W ramach reformy z 2003 r. państwa 
członkowskie otrzymały prawo wyboru 
modelu historycznego lub regionalnego 
przy wdrażaniu systemu płatności 
jednolitej. Od tego czasu państwa 
członkowskie miały możliwość oceny 
skutków swoich wyborów oraz ich 
trafności pod względem gospodarczym i 
administracyjnym. W świetle zdobytych 
doświadczeń państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość weryfikacji 
swoich początkowych wyborów. Z tego 
względu poza oferowaną możliwością
wyrównania uprawnień do płatności, 
należy zezwolić państwom członkowskim, 
które wdrożyły model historyczny, na 
zmianę tego modelu na model regionalny. 
Ponadto państwom członkowskim, które 
wdrożyły model regionalny, należy 
przyznać w pewnych okolicznościach 
prawo weryfikacji podjętych decyzji w celu 
zbliżenia wartości uprawnień do płatności 
zgodnie z ustanowionymi wcześniej 
progami oraz zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawodawstwa wspólnotowego i 
celami wspólnej polityki rolnej. 
Wspomniane zmiany należy wprowadzić w 
odpowiednim okresie przejściowym, 
ograniczając zakres redukcji celem 
umożliwienia rolnikom odpowiedniego 
dostosowania się do zmieniających się
poziomów wsparcia.

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
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merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Poprawka 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W ramach reformy z 2003 r. państwa 
członkowskie otrzymały prawo wyboru 
modelu historycznego lub regionalnego 
przy wdrażaniu systemu płatności 
jednolitej. Od tego czasu państwa 
członkowskie miały możliwość oceny 
skutków swoich wyborów oraz ich 
trafności pod względem gospodarczym i 
administracyjnym. W świetle zdobytych 
doświadczeń państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość weryfikacji 
swoich początkowych wyborów. Z tego 
względu poza oferowaną możliwością
wyrównania uprawnień do płatności, 
należy zezwolić państwom członkowskim, 
które wdrożyły model historyczny, na
zmianę tego modelu na model regionalny. 
Ponadto państwom członkowskim, które 
wdrożyły model regionalny, należy 
przyznać w pewnych okolicznościach 
prawo weryfikacji podjętych decyzji w 
celu zbliżenia wartości uprawnień do 
płatności zgodnie z ustanowionymi 
wcześniej progami oraz zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawodawstwa 
wspólnotowego i celami wspólnej polityki 
rolnej. Wspomniane zmiany należy 
wprowadzić w odpowiednim okresie 
przejściowym, ograniczając zakres 
redukcji celem umożliwienia rolnikom 
odpowiedniego dostosowania się do 
zmieniających się poziomów wsparcia.

(29) W ramach reformy z 2003 r. państwa 
członkowskie otrzymały prawo wyboru 
modelu historycznego lub regionalnego 
przy wdrażaniu systemu płatności 
jednolitej. Od tego czasu państwa 
członkowskie miały możliwość oceny 
skutków swoich wyborów oraz ich 
trafności pod względem gospodarczym i 
administracyjnym. Należy zatem zwrócić 
się do państw członkowskich o dokonanie,
w świetle zdobytych doświadczeń,
weryfikacji swoich początkowych 
wyborów w porozumieniu z władzami 
regionalnymi i w oparciu o ocenę wpływu. 
Z tego względu poza wymaganiem
wyrównania uprawnień do płatności, 
należy zwrócić się do państw 
członkowskich, które wdrożyły model 
historyczny, o zmianę tego modelu na 
model regionalny. Ponadto państwom 
członkowskim, które wdrożyły model 
regionalny, należy przyznać w pewnych 
okolicznościach prawo weryfikacji 
podjętych decyzji w celu zbliżenia wartości 
uprawnień do płatności zgodnie z 
ustanowionymi wcześniej progami oraz 
zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawodawstwa wspólnotowego i celami 
wspólnej polityki rolnej. Wspomniane 
zmiany należy wprowadzić w 
odpowiednim okresie przejściowym, 
ograniczając zakres redukcji celem 
umożliwienia rolnikom odpowiedniego 
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dostosowania się do zmieniających się 
poziomów wsparcia.

Or. fr

Uzasadnienie

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Poprawka 205
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W ramach reformy z 2003 r. państwa 
członkowskie otrzymały prawo wyboru 
modelu historycznego lub regionalnego 
przy wdrażaniu systemu płatności 
jednolitej. Od tego czasu państwa 
członkowskie miały możliwość oceny 
skutków swoich wyborów oraz ich 
trafności pod względem gospodarczym i 
administracyjnym. W świetle zdobytych 
doświadczeń państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość weryfikacji 
swoich początkowych wyborów. Z tego 
względu poza oferowaną możliwością 
wyrównania uprawnień do płatności, 
należy zezwolić państwom członkowskim, 
które wdrożyły model historyczny, na 
zmianę tego modelu na model regionalny. 
Ponadto państwom członkowskim, które 
wdrożyły model regionalny, należy 
przyznać w pewnych okolicznościach 
prawo weryfikacji podjętych decyzji w 
celu zbliżenia wartości uprawnień do 
płatności zgodnie z ustanowionymi 
wcześniej progami oraz zgodnie z 

(29) W ramach reformy z 2003 r. państwa 
członkowskie otrzymały prawo wyboru 
modelu historycznego lub regionalnego 
przy wdrażaniu systemu płatności 
jednolitej. Od tego czasu państwa 
członkowskie miały możliwość oceny 
skutków swoich wyborów oraz ich 
trafności pod względem gospodarczym i 
administracyjnym. W świetle zdobytych 
doświadczeń państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość weryfikacji 
swoich początkowych wyborów. Z tego 
względu poza oferowaną możliwością 
wyrównania uprawnień do płatności, 
należy stworzyć państwom członkowskim, 
które wdrożyły model historyczny, 
możliwość zmiany tego modelu na model 
regionalny. Ponadto państwom 
członkowskim, które wdrożyły model 
regionalny, należy przyznać w pewnych 
okolicznościach prawo weryfikacji 
podjętych decyzji w celu zbliżenia wartości 
uprawnień do płatności zgodnie z 
ustanowionymi wcześniej progami oraz 
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ogólnymi zasadami prawodawstwa 
wspólnotowego i celami wspólnej polityki 
rolnej. Wspomniane zmiany należy 
wprowadzić w odpowiednim okresie 
przejściowym, ograniczając zakres 
redukcji celem umożliwienia rolnikom 
odpowiedniego dostosowania się do 
zmieniających się poziomów wsparcia.

zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawodawstwa wspólnotowego i celami 
wspólnej polityki rolnej. Wspomniane 
zmiany należy wprowadzić w 
odpowiednim okresie przejściowym, 
ograniczając zakres redukcji celem 
umożliwienia rolnikom odpowiedniego 
dostosowania się do zmieniających się 
poziomów wsparcia.

Or. en

Poprawka 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) System współzależności lub wspólna 
polityka rolna będą prawdopodobnie 
wymagały w przyszłości dalszych 
dostosowań, jako że obecnie poziom 
płatności nie zawsze wydaje się 
proporcjonalny do starań, jakich rolnicy 
dokładają w celu dostosowania się do 
przepisów, ponieważ płatności w dalszym 
ciągu zależą w dużej mierze od uprzednich 
wydatków. W szczególności przepisy z 
zakresu dobrostanu zwierząt w sposób 
oczywisty najbardziej obciążają hodowców 
zwierząt, czego nie odzwierciedla poziom 
płatności, jakie otrzymują. Jeżeli jednak 
importowane produkty odpowiadałyby 
takim samym standardom związanym 
z dobrostanem zwierząt, nie istniałaby 
potrzeba udzielania rolnikom 
rekompensaty za przestrzeganie przepisów 
prawa wspólnotowego w tym zakresie. 
Komisja winna zatem działać na rzecz 
uznania pozahandlowych kwestii takich 
jak kryteria importowe w trakcie 
negocjacji prowadzonych ze Światową 
Organizacją Handlu.
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Or. en

Uzasadnienie

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Poprawka 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Wprowadzając system płatności 
jednolitej niezwiązanej z wielkością 
produkcji rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 dało jednocześnie państwom 
członkowskim prawo wyłączenia z tego 
systemu niektórych płatności. Artykuł 64 
ust. 3 wspomnianego rozporządzenia 
przewiduje rewizję wariantów 
przewidzianych w sekcji 2 i 3 rozdziału 5 
jego tytułu III w świetle rozwoju sytuacji 
na rynku i zmian strukturalnych. Jak 
wynika z analizy doświadczeń związanych 
z oddzieleniem płatności od wielkości 
produkcji, producenci otrzymali swobodę 
podejmowania decyzji odnośnie produkcji 
na podstawie jej zyskowności oraz reakcji 
rynku. Odnosi się to szczególnie do 
sektora roślin uprawnych, chmielu i 
nasion, oraz w pewnym zakresie również 
do sektora wołowiny. W związku z tym
płatności częściowo związane z wielkością 
produkcji w tych sektorach należy włączyć 
do systemu płatności jednolitej. Aby 
umożliwić rolnikom w sektorze wołowiny 
stopniowe przystosowanie się do nowych 
zasad wsparcia należy ustanowić okres 
przejściowy na włączenie do tego systemu 
szczególnych premii przyznawanych na 
zwierzęta płci męskiej i premii ubojowej. 
W związku z tym, że w sektorze owoców i 

(30) Wprowadzając system płatności 
jednolitej niezwiązanej z wielkością 
produkcji rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 dało jednocześnie państwom 
członkowskim prawo wyłączenia z tego 
systemu niektórych płatności. Artykuł 64 
ust. 3 wspomnianego rozporządzenia 
przewiduje rewizję wariantów 
przewidzianych w sekcji 2 i 3 rozdziału 5 
jego tytułu III w świetle rozwoju sytuacji 
na rynku i zmian strukturalnych. Jak 
wynika z analizy doświadczeń związanych 
z oddzieleniem płatności od wielkości 
produkcji, producenci mogliby otrzymać
swobodę podejmowania decyzji odnośnie 
produkcji na podstawie jej zyskowności 
oraz reakcji rynku. W związku z tym za 
właściwe uznaje się pozwolenie państwom 
członkowskim, które tak postanowią, na 
dalej idące oddzielenie płatności od 
wielkości produkcji. W związku z tym, że 
w sektorze owoców i warzyw dopiero 
niedawno wprowadzono płatności 
częściowo związane z wielkością 
produkcji, i to tylko jako środek 
przejściowy, dokonanie przeglądu tego 
systemu wsparcia nie jest konieczne.
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warzyw dopiero niedawno wprowadzono 
płatności częściowo związane z wielkością 
produkcji, i to tylko jako środek 
przejściowy, dokonanie przeglądu tego 
systemu wsparcia nie jest konieczne.

Or. es

Poprawka 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Wprowadzając system płatności 
jednolitej niezwiązanej z wielkością 
produkcji rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 dało jednocześnie państwom 
członkowskim prawo wyłączenia z tego 
systemu niektórych płatności. Artykuł 64 
ust. 3 wspomnianego rozporządzenia 
przewiduje rewizję wariantów 
przewidzianych w sekcji 2 i 3 rozdziału 5 
jego tytułu III w świetle rozwoju sytuacji 
na rynku i zmian strukturalnych. Jak 
wynika z analizy doświadczeń związanych 
z oddzieleniem płatności od wielkości 
produkcji, producenci otrzymali swobodę 
podejmowania decyzji odnośnie produkcji 
na podstawie jej zyskowności oraz reakcji 
rynku. Odnosi się to szczególnie do sektora 
roślin uprawnych, chmielu i nasion, oraz w 
pewnym zakresie również do sektora 
wołowiny. W związku z tym płatności 
częściowo związane z wielkością produkcji 
w tych sektorach należy włączyć do 
systemu płatności jednolitej. Aby 
umożliwić rolnikom w sektorze wołowiny 
stopniowe przystosowanie się do nowych 
zasad wsparcia należy ustanowić okres 
przejściowy na włączenie do tego systemu 
szczególnych premii przyznawanych na 
zwierzęta płci męskiej i premii ubojowej. 
W związku z tym, że w sektorze owoców i 

(30) Wprowadzając system płatności 
jednolitej niezwiązanej z wielkością 
produkcji rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 dało jednocześnie państwom 
członkowskim prawo wyłączenia z tego 
systemu niektórych płatności. Artykuł 64 
ust. 3 wspomnianego rozporządzenia 
przewiduje rewizję wariantów 
przewidzianych w sekcji 2 i 3 rozdziału 5 
jego tytułu III w świetle rozwoju sytuacji 
na rynku i zmian strukturalnych. Jak 
wynika z analizy doświadczeń związanych 
z oddzieleniem płatności od wielkości 
produkcji, producenci otrzymali swobodę 
podejmowania decyzji odnośnie produkcji 
na podstawie jej zyskowności oraz reakcji 
rynku. Odnosi się to szczególnie do sektora 
roślin uprawnych, chmielu i nasion. W 
związku z tym płatności częściowo 
związane z wielkością produkcji w tych 
sektorach należy włączyć do systemu 
płatności jednolitej. W związku z tym, że 
w sektorze owoców i warzyw dopiero 
niedawno wprowadzono płatności 
częściowo związane z wielkością 
produkcji, i to tylko jako środek 
przejściowy, dokonanie przeglądu tego 
systemu wsparcia nie jest konieczne.
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warzyw dopiero niedawno wprowadzono 
płatności częściowo związane z wielkością 
produkcji, i to tylko jako środek 
przejściowy, dokonanie przeglądu tego 
systemu wsparcia nie jest konieczne.

Or. fr

Uzasadnienie

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Poprawka 209
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Wprowadzając system płatności 
jednolitej niezwiązanej z wielkością 
produkcji rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 dało jednocześnie państwom 
członkowskim prawo wyłączenia z tego 
systemu niektórych płatności. Artykuł 64 
ust. 3 wspomnianego rozporządzenia 
przewiduje rewizję wariantów 
przewidzianych w sekcji 2 i 3 rozdziału 5 
jego tytułu III w świetle rozwoju sytuacji 
na rynku i zmian strukturalnych. Jak 
wynika z analizy doświadczeń związanych 
z oddzieleniem płatności od wielkości 
produkcji, producenci otrzymali swobodę 
podejmowania decyzji odnośnie produkcji 
na podstawie jej zyskowności oraz reakcji
rynku. Odnosi się to szczególnie do sektora 
roślin uprawnych, chmielu i nasion, oraz w 
pewnym zakresie również do sektora 
wołowiny. W związku z tym płatności 
częściowo związane z wielkością produkcji 
w tych sektorach należy włączyć do 

(30) Wprowadzając system płatności 
jednolitej niezwiązanej z wielkością 
produkcji rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 dało jednocześnie państwom 
członkowskim prawo wyłączenia z tego 
systemu niektórych płatności. Artykuł 64 
ust. 3 wspomnianego rozporządzenia 
przewiduje rewizję wariantów 
przewidzianych w sekcji 2 i 3 rozdziału 5 
jego tytułu III w świetle rozwoju sytuacji 
na rynku i zmian strukturalnych. Jak 
wynika z analizy doświadczeń związanych 
z oddzieleniem płatności od wielkości 
produkcji, producenci otrzymali swobodę 
podejmowania decyzji odnośnie produkcji 
na podstawie jej zyskowności oraz reakcji 
rynku. Odnosi się to szczególnie do sektora 
roślin uprawnych, chmielu i nasion, oraz w 
pewnym zakresie również do sektora 
wołowiny. W związku należy pozostawić 
państwom członkowskim możliwość 
włączenia płatności częściowo związanych
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systemu płatności jednolitej. Aby 
umożliwić rolnikom w sektorze wołowiny 
stopniowe przystosowanie się do nowych 
zasad wsparcia należy ustanowić okres 
przejściowy na włączenie do tego systemu 
szczególnych premii przyznawanych na 
zwierzęta płci męskiej i premii ubojowej. 
W związku z tym, że w sektorze owoców i 
warzyw dopiero niedawno wprowadzono 
płatności częściowo związane z wielkością 
produkcji, i to tylko jako środek 
przejściowy, dokonanie przeglądu tego 
systemu wsparcia nie jest konieczne.

z wielkością produkcji w tych sektorach do 
systemu płatności jednolitej. Aby 
umożliwić rolnikom w sektorze wołowiny 
stopniowe przystosowanie się do nowych 
zasad wsparcia należy ustanowić okres 
przejściowy na włączenie do tego systemu 
szczególnych premii przyznawanych na 
zwierzęta płci męskiej i premii ubojowej. 
W związku z tym, że w sektorze owoców i 
warzyw dopiero niedawno wprowadzono 
płatności częściowo związane z wielkością 
produkcji, i to tylko jako środek 
przejściowy, dokonanie przeglądu tego 
systemu wsparcia nie jest konieczne.

Or. pt

Uzasadnienie

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Poprawka 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Wprowadzając system płatności 
jednolitej niezwiązanej z wielkością 
produkcji rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 dało jednocześnie państwom 
członkowskim prawo wyłączenia z tego 
systemu niektórych płatności. Artykuł 64 
ust. 3 wspomnianego rozporządzenia 
przewiduje rewizję wariantów 
przewidzianych w sekcji 2 i 3 rozdziału 5 
jego tytułu III w świetle rozwoju sytuacji 
na rynku i zmian strukturalnych. Jak 
wynika z analizy doświadczeń związanych 
z oddzieleniem płatności od wielkości 

(30) Wprowadzając system płatności 
jednolitej niezwiązanej z wielkością 
produkcji rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 dało jednocześnie państwom 
członkowskim prawo wyłączenia z tego 
systemu niektórych płatności. Artykuł 64 
ust. 3 wspomnianego rozporządzenia 
przewiduje rewizję wariantów 
przewidzianych w sekcji 2 i 3 rozdziału 5 
jego tytułu III w świetle rozwoju sytuacji 
na rynku i zmian strukturalnych. Jak 
wynika z analizy doświadczeń związanych 
z oddzieleniem płatności od wielkości 
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produkcji, producenci otrzymali swobodę 
podejmowania decyzji odnośnie produkcji 
na podstawie jej zyskowności oraz reakcji 
rynku. Odnosi się to szczególnie do 
sektora roślin uprawnych, chmielu i 
nasion, oraz w pewnym zakresie również 
do sektora wołowiny. W związku z tym 
płatności częściowo związane z wielkością 
produkcji w tych sektorach należy włączyć 
do systemu płatności jednolitej. Aby 
umożliwić rolnikom w sektorze wołowiny 
stopniowe przystosowanie się do nowych 
zasad wsparcia należy ustanowić okres 
przejściowy na włączenie do tego systemu 
szczególnych premii przyznawanych na 
zwierzęta płci męskiej i premii ubojowej. 
W związku z tym, że w sektorze owoców i 
warzyw dopiero niedawno wprowadzono 
płatności częściowo związane z wielkością 
produkcji, i to tylko jako środek 
przejściowy, dokonanie przeglądu tego 
systemu wsparcia nie jest konieczne.

produkcji, producenci otrzymali swobodę 
podejmowania decyzji odnośnie produkcji 
na podstawie jej zyskowności oraz reakcji 
rynku. W związku z tym płatności 
częściowo związane z wielkością produkcji 
we wszystkich sektorach należy włączyć do 
systemu płatności jednolitej. W związku z 
tym, że w sektorze owoców i warzyw 
dopiero niedawno wprowadzono płatności 
częściowo związane z wielkością 
produkcji, i to tylko jako środek 
przejściowy, dokonanie przeglądu tego 
systemu wsparcia nie jest konieczne.

Or. en

Uzasadnienie

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Poprawka 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W sektorach krów mamek, owiec i 
kóz utrzymanie minimalnego poziomu 
produkcji rolnej wydaje się nadal 
konieczne, ze względu na sytuację 

skreślony
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gospodarki rolnej w niektórych regionach, 
w szczególności takich, w których rolnicy 
nie mają innych możliwości 
gospodarczych. W tej sytuacji państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
utrzymania obecnego poziomu wsparcia 
związanego z wielkością produkcji. Należy 
ustanowić szczególny przepis w 
odniesieniu do wymogów identyfikacji i 
rejestracji określonych w rozporządzeniu 
(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 1760/2000 oraz w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 21/2004, w szczególności w celu 
zapewnienia identyfikacji zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Poprawka 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W sektorach krów mamek, owiec i 
kóz utrzymanie minimalnego poziomu 
produkcji rolnej wydaje się nadal 
konieczne, ze względu na sytuację 
gospodarki rolnej w niektórych regionach, 
w szczególności takich, w których rolnicy 
nie mają innych możliwości 
gospodarczych. W tej sytuacji państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
utrzymania obecnego poziomu wsparcia 
związanego z wielkością produkcji. Należy 
ustanowić szczególny przepis w 

(31) Utrzymanie minimalnego poziomu 
produkcji rolnej wydaje się nadal 
konieczne, ze względu na zrównoważenie 
niektórych sektorów i sytuację gospodarki 
rolnej w niektórych regionach, w 
szczególności takich, w których rolnicy nie 
mają innych możliwości gospodarczych. W 
tej sytuacji państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość utrzymania obecnego 
poziomu wsparcia związanego z 
wielkością produkcji.
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odniesieniu do wymogów identyfikacji i 
rejestracji określonych w rozporządzeniu 
(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 1760/2000 oraz w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 21/2004, w szczególności w celu 
zapewnienia identyfikacji zwierząt.

Or. es

Poprawka 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W sektorach krów mamek, owiec i 
kóz utrzymanie minimalnego poziomu 
produkcji rolnej wydaje się nadal 
konieczne, ze względu na sytuację 
gospodarki rolnej w niektórych regionach, 
w szczególności takich, w których rolnicy 
nie mają innych możliwości
gospodarczych. W tej sytuacji państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
utrzymania obecnego poziomu, a w 
przypadku krów mamek – niższego 
poziomu wsparcia związanego z wielkością 
produkcji. Należy ustanowić szczególny 
przepis w odniesieniu do wymogów 
identyfikacji i rejestracji określonych w 
rozporządzeniu (WE) Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1760/2000 oraz w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 21/2004, w 
szczególności w celu zapewnienia 
identyfikacji zwierząt.

(31) Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, a 
więc o specjalną premię z tytułu byków, 
premię z tytułu uboju cieląt, premię z 
tytułu uboju bydła innego niż cielęta, 
premię z tytułu krów mamek, pomoce w 
sektorze owiec i kóz utrzymanie 
minimalnego poziomu produkcji rolnej 
wydaje się nadal konieczne, ze względu na 
sytuację gospodarki rolnej w niektórych 
regionach, w szczególności takich, w 
których rolnicy nie mają innych 
możliwości gospodarczych. W tej sytuacji 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość utrzymania obecnego poziomu, 
a w przypadku krów mamek, owiec i kóz –
niższego poziomu wsparcia związanego z 
wielkością produkcji. Należy ustanowić 
szczególny przepis w odniesieniu do 
wymogów identyfikacji i rejestracji 
określonych w rozporządzeniu (WE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1760/2000 oraz w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 21/2004, w szczególności w celu 
zapewnienia identyfikacji zwierząt.

Or. fr



PE407.776v01-00 74/100 AM\727226PL.doc

PL

Uzasadnienie

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.

Poprawka 214
Kyösti Virrankoski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W sektorach krów mamek, owiec i 
kóz utrzymanie minimalnego poziomu 
produkcji rolnej wydaje się nadal 
konieczne, ze względu na sytuację 
gospodarki rolnej w niektórych regionach, 
w szczególności takich, w których rolnicy 
nie mają innych możliwości 
gospodarczych. W tej sytuacji państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
utrzymania obecnego poziomu wsparcia 
związanego z wielkością produkcji. Należy 
ustanowić szczególny przepis w 
odniesieniu do wymogów identyfikacji i 
rejestracji określonych w rozporządzeniu 
(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1760/2000 oraz w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 21/2004, w szczególności w celu 
zapewnienia identyfikacji zwierząt.

(31) W zakresie premii za krowy mamki, 
szczególnych premii za zwierzęta płci 
męskiej i premii z tytułu uboju cieląt oraz 
w sektorach owiec i kóz utrzymanie 
minimalnego poziomu produkcji rolnej 
wydaje się nadal konieczne ze względu na 
potrzebę zachowania równowagi sektorów 
i sytuację gospodarki rolnej w niektórych 
regionach, w szczególności takich, w 
których rolnicy nie mają innych 
możliwości gospodarczych. W tej sytuacji 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość utrzymania obecnego poziomu 
wsparcia związanego z wielkością 
produkcji lub w przypadku krów mamek, 
szczególnych premii za zwierzęta płci 
męskiej oraz premii z tytułu uboju cieląt -
obniżenia tego poziomu. Należy ustanowić 
szczególny przepis w odniesieniu do 
wymogów identyfikacji i rejestracji 
określonych w rozporządzeniu (WE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1760/2000 oraz w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 21/2004, w szczególności w celu 
zapewnienia identyfikacji zwierząt.

Or. en
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Uzasadnienie

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.

Poprawka 215
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Konieczne są szczególne środki 
służące wsparciu europejskiego sektora 
owiec, który poważnie podupada. Należy 
wdrożyć zalecenia zawarte w rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 19 
czerwca 2008 r. w sprawie przyszłości 
sektora hodowli owiec i kóz w Europie1.
________
1 Teksty przyjęte P6_TA(2008)0310.

Or. en

Poprawka 216
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 10% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić 
państwom członkowskim zajęcie się 
kwestiami związanymi z ochroną 
środowiska, poprawą jakości produktów 
rolnych i ich wprowadzaniem do obrotu. 
Należy również udostępnić szczególne 

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 5% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia 
przeznaczonego na ubezpieczenia i 
fundusze wspólnego inwestowania. Ze 
względu na rosnące znaczenie skutecznego 
zarządzania ryzykiem państwa 
członkowskie powinny otrzymać prawo 
decydowania o współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
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wsparcie w celu złagodzenia skutków 
wycofania kwot mlecznych oraz 
oddzielenia płatności od wielkości 
produkcji w szczególnie wrażliwych 
sektorach. Ze względu na rosnące 
znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie powinny 
otrzymać prawo decydowania o 
współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt. Środki 
finansowe, które można by wykorzystać 
na wsparcie związane z wielkością 
produkcji, powinny być odpowiednio 
ograniczone ze względu na 
międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego w 
ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt.

związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre bezpośrednie straty ekonomiczne 
poniesione w przypadku chorób zwierząt 
lub roślin. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego w 
ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt lub 
roślin. Ponadto potrzebne będą nowe 
przepisy zobowiązujące państwa 
członkowskie do wprowadzenia dla swoich 
rolników systemów podziału kosztów, 
które dotyczyłyby kosztów powstających w 
wyniku wybuchów epidemii zaraźliwych 
chorób zwierzęcych. Nowe prawo powinno 
określać wspólne ramy, w obrębie których 
państwa członkowskie będą musiały 
ustanowić takie systemy podziału kosztów. 
Celem nowego prawa będzie 
wyeliminowanie zakłóceń konkurencji 
wśród rolników z różnych państw 
członkowskich, wynikających ze 
zróżnicowania wielkości krajowych 
środków publicznych przeznaczanych na 
pokrycie kosztów powstających w wyniku 
wybuchów epidemii zaraźliwych chorób 
zwierzęcych. Nowe prawodawstwo 
powinno mieć również na celu zachęcenie 
rolników do minimalizowania ryzyka 
zakażenia i rozprzestrzeniania się 
zaraźliwych chorób zwierzęcych. Państwa 
członkowskie, które posiadają już systemy 
podziału kosztów dla rolników będą 
musiały je zmodyfikować w taki sposób, 
aby zapewnić ich zgodność ze wspólnymi 
ramami.

Or. en
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Poprawka 217
Neil Parish

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 10% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 
wrażliwych sektorach. Ze względu na 
rosnące znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie powinny 
otrzymać prawo decydowania o 
współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt. Środki 
finansowe, które można by wykorzystać na 
wsparcie związane z wielkością produkcji, 
powinny być odpowiednio ograniczone ze 
względu na międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego w 
ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt.

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 5% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych. Ze względu na rosnące 
znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie powinny 
otrzymać prawo decydowania o 
współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt lub roślin. 
Środki finansowe, które można by 
wykorzystać na wsparcie związane z 
wielkością produkcji, powinny być 
odpowiednio ograniczone ze względu na 
międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego w 
ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt lub 
roślin. Wszelkie środki o takim 
charakterze należy uważać za środki 
tymczasowe, których celem jest 
umożliwienie państwom członkowskim 
przystosowanie się do całkowitego 
oddzielenia dopłat od produkcji i do 
polityki w większym stopniu zorientowanej 
na rynek, dlatego też należy zaprzestać ich 
stosowania w 2013 r.
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Or. en

Uzasadnienie

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.

Poprawka 218
Lutz Goepel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 10% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 
wrażliwych sektorach. Ze względu na 
rosnące znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie powinny 
otrzymać prawo decydowania o 
współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt. Środki 
finansowe, które można by wykorzystać na 
wsparcie związane z wielkością produkcji, 
powinny być odpowiednio ograniczone ze 

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 12 % ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 
wrażliwych sektorach. Ze względu na 
rosnące znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie mogą 
współfinansować składki 
ubezpieczeniowe, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również finansować rekompensaty za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt lub roślin. 
Środki finansowe, które można by 
wykorzystać na wsparcie związane z 
wielkością produkcji, powinny być 
odpowiednio ograniczone ze względu na 
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względu na międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego 
w ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt.

międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty.

Or. de

Uzasadnienie

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.

Poprawka 219
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 10% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 
wrażliwych sektorach. Ze względu na 
rosnące znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie powinny 
otrzymać prawo decydowania o 
współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 10% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. W 
przypadku nowych państw członkowskich, 
które nie korzystają z systemu płatności 
bezpośrednich w wysokości 100%, pułap 
ten powinien zostać podniesiony do 15%, 
by umożliwić im zgromadzenie 
odpowiednich środków. Wsparcie to 
powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 
wrażliwych sektorach. Ze względu na 
rosnące znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie powinny 
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przypadku chorób zwierząt. Środki 
finansowe, które można by wykorzystać na 
wsparcie związane z wielkością produkcji, 
powinny być odpowiednio ograniczone ze 
względu na międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego 
w ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt.

otrzymać prawo decydowania o 
współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt i roślin. Środki 
finansowe, które można by wykorzystać na 
wsparcie związane z wielkością produkcji, 
powinny być odpowiednio ograniczone ze 
względu na międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty.

Or. ro

Uzasadnienie

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Poprawka 220
Kyösti Virrankoski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 10% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 15% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 
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wrażliwych sektorach. Ze względu na 
rosnące znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie powinny 
otrzymać prawo decydowania o 
współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt. Środki 
finansowe, które można by wykorzystać na 
wsparcie związane z wielkością produkcji, 
powinny być odpowiednio ograniczone ze 
względu na międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego w 
ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt.

wrażliwych sektorach. Ze względu na 
rosnące znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie powinny 
otrzymać prawo decydowania o 
współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt lub roślin. 
Środki finansowe, które można by 
wykorzystać na wsparcie związane z 
wielkością produkcji, powinny być 
odpowiednio ograniczone ze względu na 
międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego w 
ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt lub 
roślin.

Or. en

Poprawka 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 10% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 
wrażliwych sektorach. Ze względu na 

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 20% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 
wrażliwych sektorach.
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rosnące znaczenie skutecznego 
zarządzania ryzykiem, państwa 
członkowskie powinny otrzymać prawo 
decydowania o współfinansowaniu 
składek ubezpieczeniowych, jakie rolnicy 
płacą w związku z ubezpieczeniem upraw, 
jak również o finansowaniu rekompensat 
za niektóre straty ekonomiczne poniesione 
w przypadku chorób zwierząt. Środki 
finansowe, które można by wykorzystać 
na wsparcie związane z wielkością 
produkcji, powinny być odpowiednio 
ograniczone ze względu na 
międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego 
w ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt.

Or. es

Poprawka 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 10% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 
wrażliwych sektorach. Ze względu na 
rosnące znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie powinny 

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 10% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych i przewidzianych
przypadkach. Wsparcie to powinno 
umożliwić państwom członkowskim 
zajęcie się kwestiami związanymi z 
ochroną środowiska, poprawą jakości 
produktów rolnych i ich wprowadzaniem 
do obrotu. Należy również udostępnić 
szczególne wsparcie w celu złagodzenia 
skutków wycofania kwot mlecznych oraz 
oddzielenia płatności od wielkości 
produkcji w szczególnie wrażliwych 
sektorach. Ze względu na rosnące 
znaczenie skutecznego zarządzania 
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otrzymać prawo decydowania o 
współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt. Środki 
finansowe, które można by wykorzystać na 
wsparcie związane z wielkością produkcji, 
powinny być odpowiednio ograniczone ze 
względu na międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego w 
ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt.

ryzykiem, państwa członkowskie powinny 
otrzymać prawo decydowania o 
współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt lub roślin. 
Środki finansowe, które można by 
wykorzystać na wsparcie związane z 
wielkością produkcji, powinny być 
odpowiednio ograniczone ze względu na 
międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego w 
ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt lub 
roślin. Wszelkie środki o takim 
charakterze należy uważać za środki 
tymczasowe, których celem jest 
umożliwienie państwom członkowskim 
przystosowanie się do całkowitego 
oddzielenia dopłat od produkcji i do 
polityki w większym stopniu zorientowanej 
na rynek, dlatego też należy zaprzestać ich 
stosowania w 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Poprawka 223
Stéphane Le Foll

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
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maksymalnie 10% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 
wrażliwych sektorach. Ze względu na 
rosnące znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie powinny 
otrzymać prawo decydowania o 
współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt. Środki 
finansowe, które można by wykorzystać na 
wsparcie związane z wielkością produkcji, 
powinny być odpowiednio ograniczone ze 
względu na międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego w 
ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt.

maksymalnie 10% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków oddzielenia 
płatności od wielkości produkcji w 
szczególnie wrażliwych sektorach. Ze 
względu na rosnące znaczenie skutecznego 
zarządzania ryzykiem, państwa 
członkowskie powinny otrzymać prawo 
decydowania o współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt lub roślin. 
Środki finansowe, które można by 
wykorzystać na wsparcie związane z 
wielkością produkcji, powinny być 
odpowiednio ograniczone ze względu na 
międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego w 
ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt lub 
roślin.

Or. fr

Uzasadnienie

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.
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Poprawka 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Ze względu na rosnące znaczenie 
skutecznego zarządzania ryzykiem 
państwa członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dofinansowania płaconych 
przez rolników składek na ubezpieczenia 
rolnicze, jak również udziału w 
finansowaniu rekompensat za niektóre 
straty gospodarcze poniesione w 
przypadku chorób zwierząt i roślin.

Or. es

Uzasadnienie

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.

Poprawka 225
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Państwom członkowskim należy 
zezwolić na ustanowienie szczególnych 
środków wsparcia w celu odpowiedniego 
stawienia czoła nowym wyzwaniom, które 
mogą pojawić się w wyniku przeglądu 
WPR (tzw. „health check”).

Or. de

Poprawka 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
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Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Płatności bezpośrednie stosowane w 
ramach systemu płatności jednolitej były 
oparte na referencyjnych kwotach płatności 
bezpośrednich, które zostały przyznane w 
przeszłości lub na regionalnych stawkach 
płatności na hektar. Rolnicy w nowych 
państwach członkowskich nie otrzymywali 
wcześniej wspólnotowych płatności 
bezpośrednich i nie dysponowali 
odniesieniem do lat kalendarzowych 2000, 
2001 i 2002. W związku z tym w 
rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 
ustanowiono przepis o stosowaniu systemu 
płatności jednolitej w nowych państwach 
członkowskich w oparciu o regionalne 
stawki płatności na hektar. Jednakże w 
kilka lat po przystąpieniu nowych państw 
członkowskich do Wspólnoty można 
zastanowić się nad wykorzystaniem 
okresów referencyjnych w przypadku tych 
nowych państw członkowskich, które 
jeszcze nie wprowadziły systemu płatności 
jednolitej. W celu ułatwienia przejścia na 
system płatności jednolitej oraz w 
szczególności w celu zapobiegania 
stosowaniu praktyk spekulacyjnych 
właściwe jest uprawnienie nowych państw 
członkowskich do uwzględnienia 
obszarów, w których w przeszłości 
przyznano wsparcie w ramach systemu 
jednolitej płatności obszarowej, przy 
obliczaniu wysokości uprawnień do 
płatności w ramach systemu płatności
jednolitej.

(33) Płatności bezpośrednie stosowane w 
ramach systemu płatności jednolitej były 
oparte na referencyjnych kwotach płatności 
bezpośrednich, które zostały przyznane w 
przeszłości lub na regionalnych stawkach 
płatności na hektar. Rolnicy w nowych
państwach członkowskich nie otrzymywali 
wcześniej wspólnotowych płatności 
bezpośrednich i nie dysponowali 
odniesieniem do lat kalendarzowych 2000, 
2001 i 2002. W związku z tym w 
rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 
ustanowiono przepis o stosowaniu systemu 
płatności jednolitej w nowych państwach 
członkowskich w oparciu o regionalne 
stawki płatności na hektar. Jednakże w 
kilka lat po przystąpieniu nowych państw 
członkowskich do Wspólnoty i w sytuacji 
występowania  nieuzasadnionych 
dysproporcji w dystrybucji płatności 
bezpośrednich należy rozpatrzeć 
wprowadzenie od 2014 r. zryczałtowanej 
stawki płatności we wszystkich państwach 
członkowskich UE.

Or. pl

Uzasadnienie

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
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stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Poprawka 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W ramach opcji regionalnej systemu 
płatności jednolitej nowe państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość
dostosowania premii na hektar na 
podstawie obiektywnych kryteriów, w celu 
zapewnienia równego traktowania rolników 
i uniknięcia zakłóceń w funkcjonowaniu 
rynku.

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Poprawka 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Oddzielenie wsparcia bezpośredniego 
od wielkości produkcji i wprowadzenie 
systemu płatności jednolitej stanowi 
podstawowy element procesu reformy 
wspólnej polityki rolnej. W 2003 r. istniało 
wiele powodów utrzymania szczególnego 
wsparcia w odniesieniu do niektórych 
upraw. Doświadczenie z wykonywania 

(36) Oddzielenie wsparcia bezpośredniego 
od wielkości produkcji i wprowadzenie 
systemu płatności jednolitej stanowi 
podstawowy element procesu reformy 
wspólnej polityki rolnej. W 2003 r. istniało 
wiele powodów utrzymania szczególnego 
wsparcia w odniesieniu do niektórych 
upraw. Doświadczenie z wykonywania 
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rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
rozwój sytuacji rynkowej wskazuje, że 
systemy wsparcia, które nie weszły do 
systemu płatności jednolitej w 2003 r., 
można obecnie włączyć do tego systemu 
celem promowania bardziej 
zorientowanego na rynek i 
zrównoważonego rolnictwa. W 
szczególności dotyczy to sektora oliwy z 
oliwek, w którym wprowadzono jedynie 
niewielkie powiązanie płatności z 
wielkością produkcji. Dotyczy to również 
dopłat w sektorze pszenicy durum, roślin 
wysokobiałkowych, ryżu, skrobi 
ziemniaczanej oraz orzechów, gdzie 
malejąca skuteczność wsparcia 
powiązanego z wielkością produkcji 
uzasadnia wybór oddzielenia wsparcia. 
Dotyczy to także lnu, gdzie również 
konieczne jest zniesienie pomocy z tytułu 
przetwórstwa i włączenie odpowiednich 
kwot do systemu płatności jednolitej. W 
przypadku ryżu, suszu paszowego, skrobi 
ziemniaczanej oraz lnu, należy 
przewidzieć okres przejściowy 
gwarantujący jak najbardziej harmonijne 
przejście na system wsparcia niezwiązany 
z wielkością produkcji. Jeśli chodzi o 
orzechy, należy pozwolić państwom 
członkowskim na utrzymanie wsparcia 
związanego z wielkością produkcji w 
odniesieniu do krajowej części pomocy, 
tak aby złagodzić skutki oddzielenia 
wsparcia od wielkości produkcji.

rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
rozwój sytuacji rynkowej wskazuje, że 
systemy wsparcia, które nie weszły do 
systemu płatności jednolitej w 2003 r., 
można byłoby obecnie, na życzenie 
państwa członkowskiego, włączyć do tego 
systemu celem promowania bardziej 
zorientowanego na rynek i 
zrównoważonego rolnictwa.

Or. es
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Poprawka 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Oddzielenie wsparcia bezpośredniego 
od wielkości produkcji i wprowadzenie 
systemu płatności jednolitej w 2003 r. 
stanowi podstawowy element procesu 
reformy wspólnej polityki rolnej. W 2003 
r. istniało wiele powodów utrzymania 
szczególnego wsparcia w odniesieniu do 
niektórych upraw. Doświadczenie z 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 oraz rozwój sytuacji rynkowej 
wskazuje, że systemy wsparcia, które nie 
weszły do systemu płatności jednolitej w 
2003 r., można obecnie włączyć do tego 
systemu celem promowania bardziej 
zorientowanego na rynek i 
zrównoważonego rolnictwa. W 
szczególności dotyczy to sektora oliwy z 
oliwek, w którym wprowadzono jedynie 
niewielkie powiązanie płatności z 
wielkością produkcji. Dotyczy to również 
dopłat w sektorze pszenicy durum, roślin 
wysokobiałkowych, ryżu, skrobi 
ziemniaczanej oraz orzechów, gdzie 
malejąca skuteczność wsparcia
powiązanego z wielkością produkcji 
uzasadnia wybór oddzielenia wsparcia.
Dotyczy to także lnu, gdzie również 
konieczne jest zniesienie pomocy z tytułu 
przetwórstwa i włączenie odpowiednich 
kwot do systemu płatności jednolitej. W 
przypadku ryżu, suszu paszowego, skrobi 
ziemniaczanej oraz lnu, należy przewidzieć 
okres przejściowy gwarantujący jak 
najbardziej harmonijne przejście na system 
wsparcia niezwiązany z wielkością 
produkcji. Jeśli chodzi o orzechy, należy 
pozwolić państwom członkowskim na 
utrzymanie wsparcia związanego z 
wielkością produkcji w odniesieniu do 
krajowej części pomocy, tak aby złagodzić 

(36) Oddzielenie wsparcia bezpośredniego 
od wielkości produkcji i wprowadzenie 
systemu płatności jednolitej w 2003 r. 
stanowi podstawowy element procesu 
reformy wspólnej polityki rolnej. W 2003 
r. istniało wiele powodów utrzymania 
szczególnego wsparcia w odniesieniu do 
niektórych upraw. Doświadczenie z 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 oraz rozwój sytuacji rynkowej 
wskazuje, że systemy wsparcia, które nie 
weszły do systemu płatności jednolitej w 
2003 r., można obecnie włączyć do tego 
systemu celem promowania bardziej 
zorientowanego na rynek i 
zrównoważonego rolnictwa. W 
szczególności dotyczy to sektora oliwy z 
oliwek, w którym wprowadzono jedynie 
niewielkie powiązanie płatności z 
wielkością produkcji. Dotyczy to również 
dopłat w sektorze pszenicy durum, ryżu, 
skrobi ziemniaczanej oraz orzechów, gdzie 
malejąca skuteczność wsparcia
powiązanego z wielkością produkcji  
uzasadnia wybór oddzielenia wsparcia. W 
przypadku skrobi ziemniaczanej oraz lnu, 
należy przewidzieć okres przejściowy 
gwarantujący jak najbardziej harmonijne 
przejście na system wsparcia niezwiązany z 
wielkością produkcji. Jeśli chodzi o 
orzechy, należy pozwolić państwom 
członkowskim na utrzymanie wsparcia 
związanego z wielkością produkcji w 
odniesieniu do krajowej części pomocy, tak 
aby złagodzić skutki oddzielenia wsparcia 
od wielkości produkcji.
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skutki oddzielenia wsparcia od wielkości 
produkcji.

Or. fr

Uzasadnienie

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Poprawka 230
Bernadette Bourzai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Oddzielenie wsparcia bezpośredniego 
od wielkości produkcji i wprowadzenie 
systemu płatności jednolitej w 2003 r. 
stanowi podstawowy element procesu 
reformy wspólnej polityki rolnej. W 2003 
r. istniało wiele powodów utrzymania 
szczególnego wsparcia w odniesieniu do 
niektórych upraw. Doświadczenie z 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 oraz rozwój sytuacji rynkowej 
wskazuje, że systemy wsparcia, które nie 
weszły do systemu płatności jednolitej w 
2003 r., można obecnie włączyć do tego 
systemu celem promowania bardziej 
zorientowanego na rynek i 
zrównoważonego rolnictwa. W 
szczególności dotyczy to sektora oliwy z 
oliwek, w którym wprowadzono jedynie 
niewielkie powiązanie płatności z 
wielkością produkcji. Dotyczy to również 
dopłat w sektorze pszenicy durum, roślin 
wysokobiałkowych, ryżu, skrobi 

(36) Oddzielenie wsparcia bezpośredniego 
od wielkości produkcji i wprowadzenie 
systemu płatności jednolitej w 2003 r. 
stanowi podstawowy element procesu 
reformy wspólnej polityki rolnej. W 2003 
r. istniało wiele powodów utrzymania 
szczególnego wsparcia w odniesieniu do 
niektórych upraw. Doświadczenie z 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 oraz rozwój sytuacji rynkowej 
wskazuje, że systemy wsparcia, które nie 
weszły do systemu płatności jednolitej w 
2003 r., można obecnie włączyć do tego 
systemu celem promowania bardziej 
zorientowanego na rynek i 
zrównoważonego rolnictwa. W 
szczególności dotyczy to sektora oliwy z 
oliwek, w którym wprowadzono jedynie 
niewielkie powiązanie płatności z 
wielkością produkcji. Dotyczy to również 
dopłat w sektorze pszenicy durum, ryżu i
skrobi ziemniaczanej, gdzie malejąca 



AM\727226PL.doc 91/100 PE407.776v01-00

PL

ziemniaczanej oraz orzechów, gdzie 
malejąca skuteczność wsparcia
powiązanego z wielkością produkcji
uzasadnia wybór oddzielenia wsparcia.
Dotyczy to także lnu, gdzie również 
konieczne jest zniesienie pomocy z tytułu 
przetwórstwa i włączenie odpowiednich 
kwot do systemu płatności jednolitej. W 
przypadku ryżu, suszu paszowego, skrobi 
ziemniaczanej oraz lnu, należy przewidzieć 
okres przejściowy gwarantujący jak 
najbardziej harmonijne przejście na system 
wsparcia niezwiązany z wielkością 
produkcji. Jeśli chodzi o orzechy, należy 
pozwolić państwom członkowskim na 
utrzymanie wsparcia związanego z 
wielkością produkcji w odniesieniu do 
krajowej części pomocy, tak aby złagodzić 
skutki oddzielenia wsparcia od wielkości 
produkcji.

skuteczność wsparcia powiązanego z 
wielkością produkcji uzasadnia wybór 
oddzielenia wsparcia. W przypadku ryżu,
skrobi ziemniaczanej oraz lnu, należy 
przewidzieć okres przejściowy 
gwarantujący jak najbardziej harmonijne 
przejście na system wsparcia niezwiązany z 
wielkością produkcji. Jeśli chodzi o 
orzechy, należy pozwolić państwom 
członkowskim na utrzymanie wsparcia 
związanego z wielkością produkcji w 
odniesieniu do krajowej części pomocy, tak 
aby złagodzić skutki oddzielenia wsparcia 
od wielkości produkcji.

Or. fr

Uzasadnienie

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Poprawka 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Oddzielenie wsparcia bezpośredniego 
od wielkości produkcji i wprowadzenie 
systemu płatności jednolitej w 2003 r. 
stanowi podstawowy element procesu 
reformy wspólnej polityki rolnej. W 2003 
r. istniało wiele powodów utrzymania 

(36) Oddzielenie wsparcia bezpośredniego 
od wielkości produkcji i wprowadzenie 
systemu płatności jednolitej w 2003 r. 
stanowi podstawowy element procesu 
reformy wspólnej polityki rolnej. W 2003 
r. istniało wiele powodów utrzymania 



PE407.776v01-00 92/100 AM\727226PL.doc

PL

szczególnego wsparcia w odniesieniu do 
niektórych upraw. Doświadczenie z 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 oraz rozwój sytuacji rynkowej 
wskazuje, że systemy wsparcia, które nie 
weszły do systemu płatności jednolitej w 
2003 r., można obecnie włączyć do tego 
systemu celem promowania bardziej 
zorientowanego na rynek i 
zrównoważonego rolnictwa. W 
szczególności dotyczy to sektora oliwy z 
oliwek, w którym wprowadzono jedynie 
niewielkie powiązanie płatności z 
wielkością produkcji. Dotyczy to również 
dopłat w sektorze pszenicy durum, roślin 
wysokobiałkowych, ryżu, skrobi 
ziemniaczanej oraz orzechów, gdzie 
malejąca skuteczność wsparcia
powiązanego z wielkością produkcji 
uzasadnia wybór oddzielenia wsparcia. 
Dotyczy to także lnu, gdzie również 
konieczne jest zniesienie pomocy z tytułu 
przetwórstwa i włączenie odpowiednich 
kwot do systemu płatności jednolitej. W 
przypadku ryżu, suszu paszowego, skrobi 
ziemniaczanej oraz lnu, należy przewidzieć 
okres przejściowy gwarantujący jak 
najbardziej harmonijne przejście na system 
wsparcia niezwiązany z wielkością 
produkcji. Jeśli chodzi o orzechy, należy 
pozwolić państwom członkowskim na 
utrzymanie wsparcia związanego z 
wielkością produkcji w odniesieniu do 
krajowej części pomocy, tak aby złagodzić 
skutki oddzielenia wsparcia od wielkości 
produkcji.

szczególnego wsparcia w odniesieniu do 
niektórych upraw. Doświadczenie z 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 oraz rozwój sytuacji rynkowej 
wskazuje, że systemy wsparcia, które nie 
weszły do systemu płatności jednolitej w 
2003 r., można obecnie włączyć do tego 
systemu celem promowania bardziej 
zorientowanego na rynek i 
zrównoważonego rolnictwa. W 
szczególności dotyczy to sektora oliwy z 
oliwek, w którym wprowadzono jedynie 
niewielkie powiązanie płatności z 
wielkością produkcji. Dotyczy to również 
dopłat w sektorze pszenicy durum, roślin 
wysokobiałkowych, ryżu i skrobi 
ziemniaczanej, gdzie malejąca skuteczność
wsparcia powiązanego z wielkością 
produkcji uzasadnia wybór oddzielenia 
wsparcia. Dotyczy to także lnu, gdzie 
również konieczne jest zniesienie pomocy z 
tytułu przetwórstwa i włączenie 
odpowiednich kwot do systemu płatności 
jednolitej. W przypadku ryżu, suszu 
paszowego, skrobi ziemniaczanej oraz lnu, 
należy przewidzieć okres przejściowy 
gwarantujący jak najbardziej harmonijne 
przejście na system wsparcia niezwiązany z 
wielkością produkcji. Jeśli chodzi o 
orzechy, należy pozwolić państwom 
członkowskim na utrzymanie wsparcia 
związanego z wielkością produkcji w 
odniesieniu do krajowej części pomocy, tak 
aby złagodzić skutki oddzielenia wsparcia 
od wielkości produkcji.

Or. fr

Uzasadnienie

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.
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Poprawka 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W związku z włączeniem nowych 
systemów pomocy do systemu płatności 
jednolitej należy ustanowić przepis 
dotyczący obliczania nowego poziomu 
indywidualnego wsparcia dochodów w 
ramach tego systemu. Zwiększenie 
płatności w przypadku orzechów, skrobi 
ziemniaczanej, lnu i suszu paszowego 
powinno nastąpić na podstawie wsparcia, 
jakie rolnicy otrzymali w ostatnich latach. 
W przypadku włączenia do systemu 
płatności jednolitej tych form wsparcia, 
które były do tej pory częściowo z niego 
wyłączone, należy przyznać państwom 
członkowskim prawo korzystania z 
pierwotnych okresów referencyjnych.

(37) W związku z możliwym włączeniem 
nowych systemów pomocy do systemu 
płatności jednolitej należy ustanowić 
przepis dotyczący obliczania nowego 
poziomu indywidualnego wsparcia 
dochodów w ramach tego systemu.

Or. es

Poprawka 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W związku z włączeniem nowych 
systemów pomocy do systemu płatności 
jednolitej należy ustanowić przepis 
dotyczący obliczania nowego poziomu 
indywidualnego wsparcia dochodów w 
ramach tego systemu. Zwiększenie płatności 
w przypadku orzechów, skrobi 
ziemniaczanej, lnu i suszu paszowego
powinno nastąpić na podstawie wsparcia 
jakie rolnicy otrzymali w ostatnich latach. W 
przypadku włączenia do systemu płatności 

(37) W związku z włączeniem nowych 
systemów pomocy do systemu płatności 
jednolitej należy ustanowić przepis 
przejściowy dotyczący obliczania nowego 
poziomu indywidualnego wsparcia 
dochodów w ramach tego systemu do 2013 r. 
Zwiększenie płatności w przypadku 
orzechów, skrobi ziemniaczanej i lnu 
powinno nastąpić na podstawie wsparcia 
jakie rolnicy otrzymali w ostatnich latach. W 
przypadku włączenia do systemu płatności 
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jednolitej tych form wsparcia, które były do 
tej pory częściowo z niego wyłączone, 
należy przyznać państwom członkowskim 
prawo korzystania z pierwotnych okresów 
referencyjnych.

jednolitej tych form wsparcia, które były do 
tej pory częściowo z niego wyłączone, 
należy przyznać państwom członkowskim 
prawo korzystania z pierwotnych okresów 
referencyjnych. Od 2014 r. należy 
wprowadzić jednolity system zryczałtowanej 
płatności bezpośredniej we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. pl

Uzasadnienie

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Poprawka 234
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W związku z włączeniem nowych 
systemów pomocy do systemu płatności 
jednolitej należy ustanowić przepis 
dotyczący obliczania nowego poziomu 
indywidualnego wsparcia dochodów w 
ramach tego systemu. Zwiększenie 
płatności w przypadku orzechów, skrobi 
ziemniaczanej, lnu i suszu paszowego 
powinno nastąpić na podstawie wsparcia,
jakie rolnicy otrzymali w ostatnich latach. 
W przypadku włączenia do systemu 
płatności jednolitej tych form wsparcia, 
które były do tej pory częściowo z niego 
wyłączone, należy przyznać państwom 
członkowskim prawo korzystania z 
pierwotnych okresów referencyjnych.

(37) W związku z włączeniem nowych 
systemów pomocy do systemu płatności 
jednolitej należy ustanowić przepis 
dotyczący obliczania nowego poziomu 
indywidualnego wsparcia dochodów w 
ramach tego systemu. Zwiększenie 
płatności w przypadku orzechów, skrobi 
ziemniaczanej, lnu i suszu paszowego 
powinno nastąpić na podstawie wsparcia,
jakie rolnicy otrzymali w ostatnich latach 
lub kwot produkcyjnych, jakie zostały im 
przydzielone w ostatnich latach. W 
przypadku włączenia do systemu płatności 
jednolitej tych form wsparcia, które były 
do tej pory częściowo z niego wyłączone, 
należy przyznać państwom członkowskim 
prawo korzystania z pierwotnych okresów 
referencyjnych.



AM\727226PL.doc 95/100 PE407.776v01-00

PL

Or. en

Poprawka 235
Bernadette Bourzai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W związku z włączeniem nowych 
systemów pomocy do systemu płatności 
jednolitej należy ustanowić przepis 
dotyczący obliczania nowego poziomu 
indywidualnego wsparcia dochodów w 
ramach tego systemu. Zwiększenie 
płatności w przypadku orzechów, skrobi 
ziemniaczanej, lnu i suszu paszowego
powinno nastąpić na podstawie wsparcia 
jakie rolnicy otrzymali w ostatnich latach. 
W przypadku włączenia do systemu 
płatności jednolitej tych form wsparcia, 
które były do tej pory częściowo z niego 
wyłączone, należy przyznać państwom 
członkowskim prawo korzystania z 
pierwotnych okresów referencyjnych.

(37) W związku z włączeniem nowych 
systemów pomocy do systemu płatności 
jednolitej należy ustanowić przepis 
dotyczący obliczania nowego poziomu 
indywidualnego wsparcia dochodów w 
ramach tego systemu. Zwiększenie 
płatności w przypadku skrobi 
ziemniaczanej i lnu powinno nastąpić na 
podstawie wsparcia, jakie rolnicy otrzymali 
w ostatnich latach. W przypadku włączenia 
do systemu płatności jednolitej tych form 
wsparcia, które były do tej pory częściowo 
z niego wyłączone, należy przyznać 
państwom członkowskim prawo 
korzystania z pierwotnych okresów 
referencyjnych.

Or. fr

Uzasadnienie

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Poprawka 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W związku z włączeniem nowych 
systemów pomocy do systemu płatności 
jednolitej należy ustanowić przepis 
dotyczący obliczania nowego poziomu 
indywidualnego wsparcia dochodów w 
ramach tego systemu. Zwiększenie 
płatności w przypadku orzechów, skrobi 
ziemniaczanej, lnu i suszu paszowego 
powinno nastąpić na podstawie wsparcia 
jakie rolnicy otrzymali w ostatnich latach. 
W przypadku włączenia do systemu 
płatności jednolitej tych form wsparcia, 
które były do tej pory częściowo z niego 
wyłączone, należy przyznać państwom 
członkowskim prawo korzystania z 
pierwotnych okresów referencyjnych.

(37) W związku z włączeniem nowych 
systemów pomocy do systemu płatności 
jednolitej należy ustanowić przepis 
dotyczący obliczania nowego poziomu 
indywidualnego wsparcia dochodów w 
ramach tego systemu. Zwiększenie 
płatności w przypadku skrobi 
ziemniaczanej, lnu i suszu paszowego 
powinno nastąpić na podstawie wsparcia,
jakie rolnicy otrzymali w ostatnich latach. 
W przypadku włączenia do systemu 
płatności jednolitej tych form wsparcia, 
które były do tej pory częściowo z niego 
wyłączone, należy przyznać państwom 
członkowskim prawo korzystania z 
pierwotnych okresów referencyjnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Poprawka 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Należy zwrócić uwagę na kwestię 
pomocy dla producentów tytoniu, w 
przypadku których doświadczenie 
podpowiada, by przedłużyć udzielanie 
wsparcia związanego z wielkością 
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produkcji do 2013 r., aby uniknąć 
poważnych skutków społeczno-
gospodarczych w określonych regionach i 
lepiej przygotować producentów do 
przejścia na nowy system.

Or. es

Poprawka 238
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W rozporządzeniu (WE) nr 
1782/2003 ustanowiono szczególne środki 
pomocy w odniesieniu do roślin 
energetycznych w celu wsparcia rozwoju 
tego sektora. W związku z rozwojem 
sektora bioenergii w ostatnim czasie, a 
zwłaszcza w związku z dużym 
zapotrzebowaniem na tego typu produkty 
na rynkach międzynarodowych oraz 
wprowadzeniem wiążącego poziomu 
udziału bioenergii w całkowitej ilości 
paliw do roku 2020 r., nie ma już 
wystarczającego powodu udzielania 
szczególnego wsparcia z tytułu uprawy 
roślin energetycznych.

skreślony

Or. ro

Uzasadnienie

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
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50% din sprijinul lor direct.

Poprawka 239
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 
ustanowiono szczególne środki pomocy w 
odniesieniu do roślin energetycznych w 
celu wsparcia rozwoju tego sektora. W 
związku z rozwojem sektora bioenergii w 
ostatnim czasie, a zwłaszcza w związku z 
dużym zapotrzebowaniem na tego typu 
produkty na rynkach międzynarodowych 
oraz wprowadzeniem wiążącego poziomu 
udziału bioenergii w całkowitej ilości 
paliw do roku 2020 r., nie ma już 
wystarczającego powodu udzielania 
szczególnego wsparcia z tytułu uprawy 
roślin energetycznych.

(38) W rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 
ustanowiono szczególne środki pomocy w 
odniesieniu do roślin energetycznych w 
celu wsparcia rozwoju tego sektora. W 
związku z rozwojem sektora bioenergii w 
ostatnim czasie, a zwłaszcza w związku z 
dużym zapotrzebowaniem na tego typu 
produkty na rynkach międzynarodowych 
oraz wprowadzeniem wiążącego poziomu 
udziału bioenergii w całkowitej ilości 
paliw do roku 2020 r., nie ma już 
wystarczającego powodu udzielania 
szczególnego wsparcia związanego z 
wielkością produkcji z tytułu uprawy 
roślin energetycznych. W związku z tym 
również związane z tym kwoty należy 
włączyć w przyszłości do systemu płatności 
jednolitej.

Or. de

Poprawka 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, 
Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, 
Malty, Polski, Słowenii i Słowacji oraz Akt 
Przystąpienia Bułgarii i Rumunii 
przewiduje, że rolnicy w nowych 

(41) Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, 
Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, 
Malty, Polski, Słowenii i Słowacji oraz Akt 
Przystąpienia Bułgarii i Rumunii 
przewiduje, że rolnicy w nowych 
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państwach członkowskich otrzymają
płatności bezpośrednie, po zastosowaniu 
mechanizmu stopniowego ich 
wprowadzenia. 

państwach członkowskich otrzymają
płatności bezpośrednie, po zastosowaniu 
mechanizmu stopniowego ich 
wprowadzenia. Płatności te byłyby 
wyliczone w oparciu o jednolitą stawkę 
ryczałtową we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. pl

Uzasadnienie

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Poprawka 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W związku ze stopniowym 
wprowadzaniem płatności bezpośrednich w 
nowych państwach członkowskich akt 
przystąpienia przewiduje ramy prawne 
umożliwiające nowym państwom
członkowskim stosowanie krajowych 
uzupełniających płatności bezpośrednich. 
Należy ustanowić przepisy dotyczące 
przyznawania takich płatności.

(44) W związku ze stopniowym 
wprowadzaniem płatności bezpośrednich w 
nowych państwach członkowskich akt 
przystąpienia przewiduje ramy prawne 
umożliwiające nowym państwom 
członkowskim stosowanie krajowych 
uzupełniających płatności bezpośrednich. 
Te uzupełniające płatności zostałyby 
zniesione, a nowe płatności zostałyby 
wyliczone w oparciu o jednolitą stawkę 
ryczałtową obowiązującą we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. pl

Uzasadnienie

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
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merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Poprawka 242
Giovanna Corda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 50 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50a) Ze względu na niedawne 
zawirowania na rynku światowym, które 
dotknęły Unię Europejską, istotne jest 
wprowadzenie instrumentów mających na 
celu lepsze zrównoważenie rynków, lecz 
przede wszystkim zadbanie o to, by 
wszyscy ludzie mogli się godnie wyżywić. 
Ponadto mając na względzie to, że 
pogłębiona wiedza Unii w zakresie polityki 
rolnej powinna zostać przekazana 
najmniej rozwiniętym krajom, aby mogły
one zwiększyć swoją produkcję i 
zabezpieczyć się przed zawirowaniami 
rynku, byłoby stosowne stworzenie 
prawdziwej polityki wymiany z rolnikami z 
tych krajów, by włączyć ich do programów 
szkoleniowych Unii. W tym celu ważne 
jest zwiększenie światowej podaży poprzez 
promowanie rolnictwa konkurencyjnego i 
przyjaznego dla środowiska.
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