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Poprawka 392
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System doradztwa rolniczego System doradztwa i badań rolniczych

Or. en

Poprawka 393
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działalność doradcza obejmuje co 
najmniej wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania oraz zasady dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, o 
których mowa w rozdziale 1.

2. Działalność doradcza i badawcza
obejmuje co najmniej wymogi podstawowe 
w zakresie zarządzania oraz zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, o których mowa w rozdziale 1.

Or. en

Poprawka 394
Stéphane Le Foll

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działalność doradcza obejmuje co 
najmniej wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania oraz zasady dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, o 
których mowa w rozdziale 1.

2. Działalność doradcza obejmuje co 
najmniej wymogi podstawowe w zakresie
zarządzania oraz zasady dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, o 
których mowa w rozdziale 1, a także w 
zakresie rozpowszechniania sposobów 
produkcji wydajnych ekonomicznie, 
zrównoważonych ekologicznie oraz 
oszczędniejszych z punktu widzenia 
zużycia zasobów naturalnych i kosztów 
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produkcji (energia, materiały wsadowe...).

Or. fr

Uzasadnienie

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques  procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Poprawka 395
Maria Petre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie traktują na 
zasadzie pierwszeństwa rolników, którzy 
otrzymują powyżej 15 000 EUR płatności 
bezpośrednich w ujęciu rocznym.

skreślony

Or. ro

Uzasadnienie

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.

Poprawka 396
Stéphane Le Foll

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 . Państwa członkowskie traktują na 
zasadzie pierwszeństwa rolników, którzy 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszyscy rolnicy mogli dobrowolnie 



AM\739857PL.doc 5/59 PE412.053v01-00

PL

otrzymują powyżej 15 000 EUR płatności 
bezpośrednich w ujęciu rocznym.

uczestniczyć w tym systemie doradztwa.

Or. fr

Poprawka 397
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie traktują na 
zasadzie pierwszeństwa rolników, którzy 
otrzymują powyżej 15 000 EUR płatności 
bezpośrednich w ujęciu rocznym.

2. Państwa członkowskie traktują na 
zasadzie pierwszeństwa rolników, którzy 
otrzymują powyżej 15 000 EUR płatności 
bezpośrednich w ujęciu rocznym, a także 
rolników poniżej 35 roku życia.

Or. nl

Uzasadnienie

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.

Poprawka 398
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedkłada sprawozdanie 
dotyczące stosowania systemu doradztwa 
rolniczego wraz z odpowiednimi 
wnioskami, jeżeli okaże się to konieczne, 
mając na względzie ustanowienie takiego 
systemu obowiązkowym.

We wszystkich państwach członkowskich 
ten przegląd określi wzorcowe praktyki i 
wytyczne dla państw członkowskich 
dotyczące najskuteczniejszego i 
najwydajniejszego systemu doradztwa i 
badań rolniczych.

Or. en
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Poprawka 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W stosownych przypadkach do systemu 
identyfikacji działek rolnych włącza się 
system informacji geograficznej dla 
uprawy oliwek.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Poprawka 400
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Baza danych pozwala w szczególności na 
bezpośrednie i natychmiastowe zapoznanie 
się, przez właściwe organy państwa 
członkowskiego, z danymi dotyczącymi 
poszczególnych lat kalendarzowych i/lub 
gospodarczych, począwszy od roku 2000.

Baza danych pozwala w szczególności na 
bezpośrednie i natychmiastowe zapoznanie 
się, przez właściwe organy państwa 
członkowskiego, z danymi dotyczącymi 
poszczególnych lat kalendarzowych i/lub 
gospodarczych, począwszy od roku 2000
lub odpowiednio od pierwszego roku po 
przystąpieniu w przypadku nowych 
państw członkowskich..

Or. ro

Uzasadnienie

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referinţă.
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Poprawka 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie może 
zdecydować, że wnioski o pomoc mają 
zawierać jedynie zmiany w odniesieniu do 
wniosku o pomoc złożonego w poprzednim 
roku. Państwo członkowskie rozprowadza
wydrukowane uprzednio formularze, 
sporządzone w oparciu o powierzchnie 
określone w poprzednim roku oraz 
dostarcza materiały graficzne wskazujące 
położenie takich powierzchni, oraz, w razie 
potrzeby, umiejscowienie drzewek 
oliwnych.

2. Państwo członkowskie może 
zdecydować, że wnioski o pomoc mają 
zawierać jedynie zmiany w odniesieniu do 
wniosku o pomoc złożonego w poprzednim 
roku. Państwo członkowskie rozprowadza 
wydrukowane uprzednio formularze, 
sporządzane w oparciu o powierzchnie
określone w poprzednim roku oraz 
dostarcza materiały graficzne wskazujące 
położenie takich powierzchni.

Or. es

Uzasadnienie

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Poprawka 402
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole administracyjne wniosków o 
pomoc w celu sprawdzenia warunków 
kwalifikowalności do pomocy.

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole administracyjne wniosków o 
pomoc w celu sprawdzenia warunków 
kwalifikowalności do pomocy. Tego 
rodzaju kontrole administracyjne nie będą 
nadmiernie kłopotliwe dla rolników, 
szczególnie pod kątem kosztów i pracy 
papierkowej.

Or. en
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Uzasadnienie

Reduce red tape.

Poprawka 403
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przeprowadzają
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy rolnik wywiązuje się 
z obowiązków, o których mowa w 
rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy rolnik wywiązuje się 
z obowiązków, o których mowa w 
rozdziale 1. Kontrole te trwają nie dłużej 
niż jeden dzień w danym gospodarstwie 
rolnym.

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 404
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy rolnik wywiązuje się 
z obowiązków, o których mowa w 
rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy rolnik wywiązuje się 
z obowiązków, o których mowa w 
rozdziale 1. Kontrole te nie powinny być 
nadmiernie kłopotliwe dla rolników.

Or. en
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Uzasadnienie

Reduce red tape for cross compliance.

Poprawka 405
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy rolnik wywiązuje się 
z obowiązków, o których mowa w 
rozdziale 1.

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy rolnik wywiązuje się 
z obowiązków, o których mowa w 
rozdziale 1. Kontrola jest przeprowadzana 
w oparciu o ocenę stopnia ryzyka i nie 
dotyczy wszystkich beneficjentów.

Or. ro

Uzasadnienie

Acţiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiţii agricole şi de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcţiona 
controlul către aceştia.

Poprawka 406
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać już istniejące systemy 
zarządzania i kontroli w celu zapewnienia 
zgodności z wymogami podstawowymi w 
zakresie zarządzania oraz z zasadami 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, o których mowa w rozdziale 1.

2. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać już istniejące systemy 
zarządzania i kontroli w celu zapewnienia 
zgodności z wymogami podstawowymi w 
zakresie zarządzania oraz z zasadami 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, o których mowa w rozdziale 1.
Państwa członkowskie podejmują jednak 
starania zmierzające do ograniczania 
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liczby agencji kontrolnych oraz osób 
przeprowadzających kontrole na miejscu 
w danym gospodarstwie rolnym.

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 407
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać prywatne systemy 
administracji i kontroli pod warunkiem, 
że zostały one oficjalnie akredytowane 
przez władze krajowe.

Or. en

Poprawka 408
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie podejmują 
starania zmierzające do planowania 
kontroli w taki sposób, aby 
w gospodarstwach, które mogą zostać 
poddane najlepszej kontroli w określonym 
czasie w roku z powodów sezonowych, 
inspekcje były przeprowadzane 
rzeczywiście w takim okresie. Jeżeli 
jednak agencja kontrolna nie mogłaby 
skontrolować przestrzegania konkretnego 
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wymogu podstawowego w zakresie 
zarządzania lub jego części, lub zasad 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska w trakcie przeprowadzania 
kontroli na miejscu na skutek działania 
czynników o charakterze sezonowym, 
uznaje się, że wspomniane wymogi oraz 
zasady są przestrzegane.

Or. en

Poprawka 409
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma również zastosowanie, 
gdy dana niezgodność jest wynikiem 
działania lub zaniechania ze strony osoby, 
której przekazano ziemię lub która takiego 
przekazania dokonała.

Akapit pierwszy ma również zastosowanie, 
gdy dana niezgodność jest wynikiem 
działania lub zaniechania ze strony osoby, 
której przekazano ziemię lub która takiego 
przekazania dokonała, chyba że osoba 
odpowiedzialna za niezgodność także 
złożyła wniosek o pomoc na dany rok. W 
tym ostatnim przypadku kara, o której 
mowa w akapicie 1, jest potrącana od 
kwot płatności bezpośrednich przyznanych 
osobie odpowiedzialnej za niezgodność. 

Or. en

Poprawka 410
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla potrzeb niniejszego ustępu 
„przekazanie” oznacza każdy rodzaj 
transakcji, w wyniku której ziemia 
przestaje być w posiadaniu osoby 

Dla potrzeb niniejszego ustępu 
„przekazanie” oznacza każdy rodzaj 
transakcji, w wyniku której ziemia 
przestaje być w posiadaniu osoby 
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przekazującej. przekazującej, za wyjątkiem tych typów 
transakcji, których dany rolnik nie może 
uniknąć.

Or. en

Poprawka 411
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od przepisów ust. 1 oraz 
zgodnie z warunkami ustalonymi w 
szczegółowych zasadach, o których mowa 
w art. 26 ust. 1, państwa członkowskie 
mogą zdecydować o niestosowaniu 
redukcji lub wyłączenia z płatności w 
przypadku kwot nieprzekraczających 100 
EUR na rolnika i na rok kalendarzowy, w 
tym redukcji i wyłączeń stosowanych do 
płatności na mocy art. 51 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

3. Niezależnie od przepisów ust. 1 oraz 
zgodnie z warunkami ustalonymi w 
szczegółowych zasadach, o których mowa 
w art. 26 ust. 1, państwa członkowskie 
mogą zdecydować o niestosowaniu 
redukcji lub wyłączenia z płatności w 
przypadku kwot nieprzekraczających 100 
EUR na rolnika i na rok kalendarzowy.

Or. ro

Uzasadnienie

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
Pilonului II.

Poprawka 412
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie decyduje o 
zastosowaniu opcji przewidzianej w 
akapicie pierwszym, w następnym roku 
właściwe organy podejmują działania w 

skreślony
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celu zapewnienia, że rolnik usunie 
stwierdzone niezgodności. Rolnik jest 
powiadamiany o stwierdzeniu 
niezgodności i działaniu naprawczym.

Or. de

Poprawka 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie decyduje o 
zastosowaniu opcji przewidzianej w 
akapicie pierwszym, w następnym roku
właściwe organy podejmują działania 
gwarantujące, że rolnik usunie 
stwierdzone niezgodności. Rolnik jest 
powiadamiany o stwierdzeniu 
niezgodności i działaniu naprawczym.

Jeżeli państwo członkowskie decyduje o 
zastosowaniu opcji przewidzianej w 
akapicie pierwszym, właściwe organy
powiadamiają rolnika o stwierdzonych 
niezgodnościach, a ten z kolei 
powiadamia o podjętych działaniach 
naprawczych. Właściwe organy, na 
potrzeby kontroli działań podjętych przez 
rolnika, uwzględniają te gospodarstwa 
podczas dokonywania analizy ryzyka 
dotyczącej kontroli na miejscu w kolejnym 
roku.

Or. es

Uzasadnienie

Si, en aras de la simplificación,  se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente.

Poprawka 414
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem przypadków, w których rolnik
podjął natychmiastowe działanie 

Rolnik zostaje poinformowany o wszelkich 
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naprawcze usuwając stwierdzoną 
niezgodność, właściwy organ podejmuje 
niezbędne działania, które mogą, w 
stosownych przypadkach, ograniczać się 
do kontroli administracyjnej w celu 
zagwarantowania, że rolnik usunie 
stwierdzoną niezgodność. Rolnik zostaje 
poinformowany o wszelkich ustaleniach
oraz działaniach naprawczych, jakie
powinien podjąć.

ustaleniach.

Or. en

Poprawka 415
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli zgodnie z art. 25 w następstwie 
zaistniałej niezgodności z zasadami 
współzależności zastosowane zostanie 
obniżenie bądź zaprzestanie płatności, to 
w tym samym przypadku niezgodności nie 
może już zostać nałożona żadna kara 
pieniężna na mocy odpowiednich 
przepisów prawa krajowego. Jeżeli w 
danym przypadku wystąpienia 
niezgodności z prawem krajowym 
nałożona została kara, to nie może już 
nastąpić zmniejszenie bądź zaprzestanie 
płatności w tym samym przypadku 
niezgodności.

Or. en
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Poprawka 416
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Przegląd

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2007 r. i od 
tego momentu co dwa lata Komisja 
przedstawi sprawozdanie dotyczące 
stosowania zasady współzależności, 
w razie konieczności razem 
z odpowiednimi wnioskami, szczególnie 
mającymi na celu:
– zmianę listy wymogów podstawowych 
w zakresie zarządzania wymienionych 
w załączniku III,
– uproszczenie, deregulację 
i usprawnienie przepisów wynikających 
z listy wymogów podstawowych w zakresie 
zarządzania, ze szczególnym 
uwzględnieniem przepisów prawa 
dotyczącego azotanów,
– uproszczenie, usprawnienie oraz 
zharmonizowanie systemów kontroli na 
miejscu, przy uwzględnieniu możliwości, 
jakie niesie ze sobą rozwijanie 
wskaźników oraz systemu kontroli 
wykorzystującego metodę „wąskiego 
gardła”(ang. bottleneck), kontroli 
przeprowadzanych obecnie przy 
zastosowaniu prywatnych systemów 
certyfikacji, kontroli przeprowadzanych 
obecnie na mocy prawa krajowego przy 
jednoczesnym wprowadzaniu wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania 
oraz technologii informacji i komunikacji.
Sprawozdania będą także zawierać ocenę 
całkowitych kosztów kontroli 
przeprowadzonych przy zastosowaniu 
zasady współzależności w roku 
poprzedzającym rok publikacji 
sprawozdania.
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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 417
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwoty wynikające z zastosowania redukcji 
i wyłączeń w przypadku niezgodności z 
przepisami rozdziału 1 są przekazywane 
do Europejskiego Funduszu Gwarancji 
Rolnej (EFGR). Państwa członkowskie 
mogą zatrzymać 25 % wspomnianych 
kwot.

Kwoty wynikające z zastosowania redukcji 
i wyłączeń w przypadku niezgodności są 
przekazywane do rezerwy krajowej i 
redystrybuowane wśród rolników, dla 
których zawód ten stanowi działalność 
podstawową, oraz wśród osób 
rozpoczynających działalność rolniczą.

Or. el

Poprawka 418
Ioannis Gklavakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie przyznają
płatności bezpośrednich rolnikom w 
jednym z poniższych przypadków:

1. Państwa członkowskie mogą, w sposób 
obiektywny i niedyskryminujący, podjąć 
decyzję o nieprzyznaniu płatności 
bezpośrednich rolnikom w jednym z 
poniższych przypadków:

Or. el

Uzasadnienie

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.
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Poprawka 419
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie przyznają 
płatności bezpośrednich rolnikom w 
jednym z poniższych przypadków:

1. Gwarantuje się płatności bezpośrednie 
wszystkim rolnikom. Rolnicy korzystający 
z płatności bezpośrednich 
nieprzekraczających 1000 EUR mają 
prawo do dodatku celem osiągnięcia tej 
kwoty minimalnej, płatnego raz w roku.

a) jeśli całkowita kwota płatności 
bezpośrednich, o które wystąpiono lub 
płatności przyznanych w danym roku 
kalendarzowym nie przekracza 250 EUR, 
lub
b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie nie 
przekracza jednego hektara. Jednakże, 
Cypr może ustanowić minimalny 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa na 
poziomie 0,3 hektara, natomiast Malta 0,1 
hektara.
Rolnicy posiadający specjalne 
uprawnienia, o których mowa w art. 45 
ust. 1, podlegają warunkom, o których 
mowa w lit. a).

Or. pt

Uzasadnienie

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.
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Poprawka 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie przyznają
płatności bezpośrednich rolnikom w 
jednym z poniższych przypadków:

1. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o nieprzyznaniu płatności 
bezpośrednich rolnikom w jednym z 
poniższych przypadków:

Or. es

Uzasadnienie

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.

Poprawka 421
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie przyznają
płatności bezpośrednich rolnikom w 
jednym z poniższych przypadków:

1. Państwa członkowskie mogą nie 
przyznać płatności bezpośrednich rolnikom
na podstawie pewnych kryteriów:

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 is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.
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Poprawka 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie przyznają
płatności bezpośrednich rolnikom w 
jednym z poniższych przypadków:

1. Państwa członkowskie mogą nie 
przyznać płatności bezpośrednich rolnikom
na podstawie pewnych kryteriów:

Or. en

Poprawka 423
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie przyznają 
płatności bezpośrednich rolnikom w 
jednym z poniższych przypadków:

1. Decyzja w sprawie wymogów 
dotyczących minimalnego poziomu 
płatności bezpośrednich należy do 
kompetencji państw członkowskich w 
zakresie:

Or. hu

Uzasadnienie

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Poprawka 424
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie przyznają
płatności bezpośrednich rolnikom w 

1. Państwa członkowskie mogą odrzucić 
wnioski rolników o płatności bezpośrednie 
w jednym lub obu z poniższych 
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jednym z poniższych przypadków: przypadków:

Or. en

Uzasadnienie

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidarity, the  application of a minimum treshold should be optional 
and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of  the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen  by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum treshold, calculated on the basis of the amount of the 
direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.

Poprawka 425
Maria Petre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeśli całkowita kwota płatności 
bezpośrednich, o które wystąpiono lub 
płatności przyznanych w danym roku 
kalendarzowym nie przekracza 250 EUR, 
lub

skreślona

Or. ro

Uzasadnienie

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.

Poprawka 426
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeśli całkowita kwota płatności 
bezpośrednich, o które wystąpiono lub 

skreślona
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płatności przyznanych w danym roku 
kalendarzowym nie przekracza 250 EUR, 
lub

Or. hu

Uzasadnienie

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát. 

Poprawka 427
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeśli całkowita kwota płatności 
bezpośrednich, o które wystąpiono lub 
płatności przyznanych w danym roku 
kalendarzowym nie przekracza 250 EUR, 
lub

a) jeśli całkowita kwota płatności 
bezpośrednich, o które wystąpiono lub 
płatności przyznanych w danym roku 
kalendarzowym nie przekracza kwoty 
określonej przez dane państwo 
członkowskie (nie więcej niż 1000 euro), 
lub

Or. en

Poprawka 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeśli całkowita kwota płatności 
bezpośrednich, o które wystąpiono lub 
płatności przyznanych w danym roku 
kalendarzowym nie przekracza 250 EUR, 
lub

a) jeśli całkowita kwota płatności 
bezpośrednich, o które wystąpiono lub 
płatności przyznanych w danym roku 
kalendarzowym nie przekracza kwoty 
określonej przez dane państwo 
członkowskie (nie więcej niż 1000 euro), 
lub
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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 is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.

Poprawka 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeśli całkowita kwota płatności 
bezpośrednich, o które wystąpiono lub 
płatności przyznanych w danym roku 
kalendarzowym nie przekracza 250 EUR, 
lub

a) jeśli całkowita kwota płatności 
bezpośrednich, o które wystąpiono lub 
płatności przyznanych w danym roku 
kalendarzowym nie przekracza kwoty 
ustalonej przez dane państwo 
członkowskie, która nie może być wyższa 
niż 500 euro, lub

Or. es

Poprawka 430
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeśli całkowita kwota płatności 
bezpośrednich, o które wystąpiono lub 
płatności przyznanych w danym roku 
kalendarzowym nie przekracza 250 EUR, 
lub

a) jeśli całkowita kwota płatności 
bezpośrednich, o które wystąpiono lub 
płatności przyznanych w danym roku 
kalendarzowym nie przekracza 250 EUR, a 
w przypadku nowych państw 
członkowskich 150 EUR, lub

Or. hu
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Uzasadnienie

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb 
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.

Poprawka 431
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeśli całkowita kwota płatności 
bezpośrednich, o które wystąpiono lub 
płatności przyznanych w danym roku 
kalendarzowym nie przekracza 250 EUR, 
lub

a) jeśli całkowita kwota płatności 
bezpośrednich, o które wystąpiono lub 
płatności przyznanych w danym roku 
kalendarzowym nie przekracza
minimalnego progu ustalonego przez 
dane państwo członkowskie, i/lub

Or. en

Poprawka 432
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie nie 
przekracza jednego hektara. Jednakże, 
Cypr może ustanowić minimalny 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa na 
poziomie 0,3 hektara, natomiast Malta 0,1 
hektara.

skreślona

Or. hu

Uzasadnienie

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
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húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát. 

Poprawka 433
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie nie 
przekracza jednego hektara. Jednakże, 
Cypr może ustanowić minimalny 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa na 
poziomie 0,3 hektara, natomiast Malta 0,1 
hektara.

b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie lub je 
przyznano, nie przekracza minimalnego 
progu ustalonego przez dane państwo 
członkowskie.

Te dwa minimalne progi są określane na 
podstawie obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriów.
W odniesieniu do płatności bezpośrednich 
dla winnic, o których mowa w załączniku 
VII.C, warunek określony w lit. a) ma 
zastosowanie dopiero od 2012 r. 

Or. en

Poprawka 434
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie nie 
przekracza jednego hektara. Jednakże, 
Cypr może ustanowić minimalny 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa na 
poziomie 0,3 hektara, natomiast Malta 0,1 
hektara.

b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie lub je 
przyznano, nie przekracza pięciu 
hektarów.



AM\739857PL.doc 25/59 PE412.053v01-00

PL

Or. en

Poprawka 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie nie 
przekracza jednego hektara. Jednakże, 
Cypr może ustanowić minimalny 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa na 
poziomie 0,3 hektara, natomiast Malta 0,1 
hektara.

b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie lub je 
przyznano, nie przekracza pięciu 
hektarów.

Or. en

Poprawka 436
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie nie 
przekracza jednego hektara. Jednakże,
Cypr może ustanowić minimalny 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa na 
poziomie 0,3 hektara, natomiast Malta 0,1 
hektara.

b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie lub je 
przyznano, nie przekracza jednego hektara. 
Jednakże nowe państwa członkowskie 
mogą ustanowić minimalny 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa na 
poziomie 0,3 hektara, natomiast Malta 0,1 
hektara.

Or. hu
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Poprawka 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie nie 
przekracza jednego hektara. Jednakże,
Cypr może ustanowić minimalny 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa na 
poziomie 0,3 hektara, natomiast Malta 0,1 
hektara.

b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie lub je 
przyznano, nie przekracza obszaru 
ustalonego przez dane państwo 
członkowskie, który nie może być większy 
niż dwa hektary. Jednakże Cypr może 
ustanowić minimalny kwalifikowalny 
obszar gospodarstwa na poziomie 0,3 
hektara, natomiast Malta 0,1 hektara.

Or. es

Poprawka 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie nie 
przekracza jednego hektara. Jednakże,
Cypr może ustanowić minimalny 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa na 
poziomie 0,3 hektara, natomiast Malta 0,1 
hektara.

b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie lub je 
przyznano, nie przekracza minimalnego 
poziomu, który dany kraj zastosował w 
2007 r. Jednakże Cypr może ustanowić 
minimalny kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa na poziomie 0,3 hektara, 
natomiast Malta 0,1 hektara.

Or. en

Uzasadnienie

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away. 
Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.
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Poprawka 439
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeśli kwalifikowalny obszar 
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie nie 
przekracza jednego hektara. Jednakże,
Cypr może ustanowić minimalny 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa na 
poziomie 0,3 hektara, natomiast Malta 0,1 
hektara.

a) jeśli kwalifikowalny obszar
gospodarstwa, w odniesieniu do którego 
wystąpiono o płatności bezpośrednie i je
przyznano, nie przekracza jednego hektara 
na każdy system pomocy. Jednakże Cypr 
może ustanowić minimalny 
kwalifikowalny obszar gospodarstwa na 
poziomie 0,3 hektara, natomiast Malta 0,1 
hektara.

Or. de

Poprawka 440
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy posiadający specjalne 
uprawnienia, o których mowa w art. 45 
ust. 1, podlegają warunkom, o których 
mowa w lit. a).

skreślony

Or. hu

Uzasadnienie

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.
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Poprawka 441
Ioannis Gklavakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. We wszystkich przypadkach środki 
zaoszczędzone dzięki zastosowaniu 
powyższego pkt a) pozostają w rezerwie 
krajowej państwa członkowskiego, z 
którego pochodzą.

Or. el

Uzasadnienie

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.

Poprawka 442
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w sposób obiektywny i 
niedyskryminujący o nieprzyznawaniu 
płatności bezpośrednich 
przedsiębiorstwom lub firmom w 
rozumieniu drugiego akapitu art. 48 
Traktatu, których główny przedmiot 
działalności nie polega na prowadzeniu 
działalności rolniczej.

skreślony

Or. ro

Uzasadnienie

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activităţi agricole este 
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate şi care respectă prevederile IACS 
(Sistemul Integrat de Administrare şi Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.
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Poprawka 443
María Isabel Salinas García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w sposób obiektywny i 
niedyskryminujący o nieprzyznawaniu 
płatności bezpośrednich 
przedsiębiorstwom lub firmom w 
rozumieniu drugiego akapitu art. 48 
Traktatu, których główny przedmiot 
działalności nie polega na prowadzeniu
działalności rolniczej.

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować w sposób obiektywny i 
niedyskryminujący o nieprzyznawaniu 
płatności bezpośrednich 
przedsiębiorstwom lub firmom w 
rozumieniu drugiego akapitu art. 48 
Traktatu, których główny przedmiot 
działalności nie polega na produkcji, 
hodowli czy uprawie produktów rolnych, 
w tym zbiorach, dojeniu, chowie zwierząt 
oraz utrzymywaniu zwierząt dla celów 
gospodarczych, a także na działalności
handlowej prowadzonej za pośrednictwem 
organizacji producentów lub spółdzielni.

Or. es

Uzasadnienie

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.

Poprawka 444
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności są przekazywane dwa razy w 
roku w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 
30 czerwca kolejnego roku 
kalendarzowego.

2. Płatności są przekazywane dwa razy w 
roku w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 
30 czerwca kolejnego roku 
kalendarzowego i zawierają spłatę odsetek 
po cenach rynkowych od kwoty należnej 
od dnia 30 czerwca kolejnego roku 
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kalendarzowego.

Or. en

Poprawka 445
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku opóźnienia płatności 
spowodowanego sporem z właściwym 
organem, zakończonym pomyślnie dla 
rolnika, ten ostatni otrzymuje 
odszkodowanie równe stopie 
oprocentowania na rynku.

Or. nl

Poprawka 446
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności w ramach systemów wsparcia 
wymienionych w załączniku I dokonuje się 
przed zakończeniem kontroli dotyczących 
warunków kwalifikowalności 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie na mocy art. 22.

3. Całkowitej płatności, rozłożonej 
maksymalnie na dwie transze okresowe, w 
ramach systemów wsparcia wymienionych 
w załączniku I nie dokonuje się przed 
zakończeniem kontroli dotyczących 
warunków kwalifikowalności 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie na mocy art. 22.

Pierwsza okresowa płatność w wysokości 
maksymalnie 75% szacowanej należnej 
płatności może zostać wypłacona przed 
zakończeniem kontroli.

Or. pt
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Uzasadnienie

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
planear de forma mais adequada a sua actividade.

Poprawka 447
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednak jeżeli płatności są dokonywane z 
góry lub w dwóch ratach, pierwsza kwota 
jest określana na podstawie wyników 
kontroli administracyjnej oraz kontroli na 
miejscu dostępnych w dniu dokonywania 
płatności oraz w takiej wysokości, że 
ostateczna kwota płatności nie jest niższa 
od kwoty pierwszej raty.

Or. en

Poprawka 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności w ramach systemów wsparcia 
wymienionych w załączniku I dokonuje się
przed zakończeniem kontroli dotyczących 
warunków kwalifikowalności 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie na mocy art. 22.

3. Żadne płatności nie są dokonywane w
przypadku wniosków w ramach systemów 
wsparcia wymienionych w załączniku I 
przed zakończeniem kontroli dotyczących 
warunków kwalifikowalności danego 
wniosku przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie na mocy art. 22.

Or. en
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Poprawka 449
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
2 niniejszego artykułu oraz zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 128 ust. 
2, Komisja może:

skreślony

a) przewidzieć płatności zaliczkowe;
b) uprawnić państwa członkowskie, w 
zależności od sytuacji budżetowej, do 
przekazania, przed dniem 1 grudnia, 
płatności zaliczkowych w regionach, w 
których ze względu na nadzwyczajne 
okoliczności, rolnicy stoją w obliczu 
dotkliwych trudności finansowych:
(i) w wysokości do 50% należnych 
płatności,
lub
(ii) w wysokości do 80% należnych 
płatności w przypadku gdy zaliczki zostały 
już przewidziane.

Or. en

Poprawka 450
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przewidzieć płatności zaliczkowe; a) przewidzieć płatności zaliczkowe w 
terminie ustalonym przez poszczególne 
państwa członkowskie;

Or. ro
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Uzasadnienie

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor.

Poprawka 451
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uprawnić państwa członkowskie, w 
zależności od sytuacji budżetowej, do 
przekazania, przed dniem 1 grudnia, 
płatności zaliczkowych w regionach, w 
których ze względu na nadzwyczajne 
okoliczności, rolnicy stoją w obliczu 
dotkliwych trudności finansowych:

b) uprawnić państwa członkowskie, w 
zależności od sytuacji budżetowej, do 
przekazania, przed dniem 1 grudnia w 
terminie ustalonym przez poszczególne 
państwa członkowskie, płatności 
zaliczkowych w regionach, w których ze 
względu na nadzwyczajne okoliczności, 
rolnicy stoją w obliczu dotkliwych 
trudności finansowych:

Or. ro

Uzasadnienie

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Poprawka 452
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Bez naruszania postanowień ust. 3 
płatności zaliczkowe mogą zostać 
dokonane przed zakończeniem kontroli, 
lecz jedynie na tych obszarach, gdzie 
kontrola została zakończona.
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Or. ro

Uzasadnienie

Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Poprawka 453
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
2 i na podstawie wyników kontroli 
administracyjnej i kontroli na miejscu 
właściwy organ może wypłacić 
producentowi zaliczkę odpowiadającą 
60% płatności w ramach systemów 
wsparcia wymienionych w załączniku I.
Ponadto zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 128, Komisja może 
upoważnić państwo członkowskie, w 
zależności od sytuacji budżetowej, do 
wypłacenia zaliczek w wysokości 
nieprzekraczającej 80% płatności w 
ramach systemów wsparcia wymienionych 
w załączniku I.”

Or. en

Poprawka 454
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy wsparcia wymienione w 
załączniku I stosuje się bez uszczerbku dla 
ewentualnego przeglądu, który można 
przeprowadzić w każdej chwili w świetle 

skreślony
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rozwoju sytuacji gospodarczej i 
budżetowej.

Or. en

Poprawka 455
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy jednak przestrzegać podstawowych 
zasad WPR zapisanych w traktacie 
rzymskim.

Or. en

Poprawka 456
Neil Parish

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Uprawnienia z tytułu odłogowania 
ustanowione na mocy art. 53 i art. 63 ust. 
2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stają 
się zwykłymi uprawnieniami w 
rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

Or. en

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.
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Poprawka 457
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Uprawnienia z tytułu odłogowania 
ustanowione na mocy art. 53 i art. 63 ust. 
2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stają 
się zwykłymi uprawnieniami w 
rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

Or. en

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 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) każdą powierzchnię użytków rolnych 
gospodarstwa, w tym obszary obsadzone 
zagajnikami o krótkiej rotacji (kod CN ex 
0602 90 41), wykorzystywane do 
prowadzenia działalności rolniczej albo, 
jeżeli obszary są wykorzystywane także do 
prowadzenia działalności pozarolniczej,
głównie wykorzystywane do prowadzenia 
działalności rolniczej. Komisja, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 128 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, określa 
szczegółowe zasady wykorzystywania do 
prowadzenia pozarolniczej działalności 
dozwolonej na kwalifikujących się 
hektarach.

a) każdą powierzchnię użytków rolnych 
gospodarstwa, w tym obszary obsadzone 
zagajnikami o krótkiej rotacji (kod CN ex 
0602 90 41), wykorzystywane do 
prowadzenia działalności rolniczej albo 
głównie wykorzystywane do prowadzenia 
działalności rolniczej; Komisja, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 128 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, określa 
szczegółowe zasady wykorzystywania do 
prowadzenia pozarolniczej działalności 
dozwolonej na kwalifikujących się 
hektarach.

Or. es
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Poprawka 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2  – akapit pierwszy – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) każdą powierzchnię gospodarstwa 
uważaną za element agro-ekologiczny 
sprzyjający bioróżnorodności.
Poszczególne państwa członkowskie 
określą metody sporządzania takiej listy 
elementów.

Or. fr

Uzasadnienie

Il s'agit de valider le fait que d'autres hectares que des hectares de production peuvent 
bénéficier de DPU.

Poprawka 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem zachowania bioróżnorodności na 
całym obszarze każde gospodarstwo rolne 
będzie musiało zawierać powierzchnię 
sprzyjającą bioróżnorodności. Wielkość 
tej powierzchni będzie ustalona 
proporcjonalnie do użytkowanych 
gruntów rolnych gospodarstwa.
Minimalna wielkość ustalona jest na 2%, 
a każde państwo członkowskie może 
dobrowolnie ją powiększyć. Na hektary 
uważane za taką powierzchnię 
bioróżnorodności będą się głównie 
składać elementy agro-ekologiczne, 
określone przez poszczególne państwa 
członkowskie. Hektary takie będą się 
kwalifikować do płatności jednolitej z 
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tytułu bioróżnorodności.

Or. fr

Poprawka 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego państwa członkowskiego 
całkowita wartość wszystkich uprawnień
do płatności nie może być wyższa niż
pułap krajowy, o którym mowa w 
załączniku VIII.

1. Dla każdego państwa członkowskiego 
całkowita wartość wszystkich uprawnień
do płatności nie może być wyższa niż
pułap krajowy, o którym mowa w 
załączniku VIII. Wielkość tych uprawnień 
musi być jednak oparta o obiektywne 
kryteria i nie dyskryminować 
jakichkolwiek państw członkowskich.

Or. pl

Uzasadnienie

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które 
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczenu na hektar ziemi rolniczej 
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członowskimi nawet w 2016 r.  -
np.  na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha,  Polsce 190 €/ha,  a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.

Poprawka 462
Peter Baco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla każdego państwa członkowskiego 
całkowita wartość wszystkich uprawnień 
do płatności nie może być wyższa niż 

1. Dla państwa członkowskiego, które nie 
jest w stanie wprowadzić swojej produkcji 
do obrotu, całkowita wartość wszystkich 
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pułap krajowy, o którym mowa w 
załączniku VIII.

uprawnień do płatności nie może być 
wyższa niż pułap krajowy, o którym mowa 
w załączniku VIII.

Or. sk

Uzasadnienie

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Poprawka 463
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystać rezerwę krajową do 
przyznania, z prawem pierwszeństwa i 
według obiektywnych kryteriów, 
uprawnień do płatności rolnikom, którzy 
rozpoczynają prowadzenie działalności 
rolniczej, w sposób zapewniający równe 
traktowanie rolników i nie prowadzący do 
wystąpienia zakłóceń na rynku oraz 
zniekształcenia konkurencji.

2. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystać rezerwę krajową do 
przyznania, z prawem pierwszeństwa i 
według obiektywnych kryteriów, 
uprawnień do płatności rolnikom, którzy 
rozpoczynają prowadzenie działalności 
rolniczej, w sposób zapewniający równe 
traktowanie rolników i nie prowadzący do 
wystąpienia zakłóceń na rynku oraz 
zniekształcenia konkurencji lub rolnikom 
poniżej 35 roku życia.

Or. nl

Uzasadnienie

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.
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Poprawka 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie, które nie stosują 
art. 68 ust. 1 lit. c) mogą wykorzystać 
rezerwę krajową w celu ustanowienia, 
zgodnie z obiektywnymi kryteriami oraz w 
taki sposób, aby zapewnić równe 
traktowanie rolników oraz aby uniknąć 
wystąpienia zakłóceń na rynku i 
zniekształcenia konkurencji, uprawnień do 
płatności dla rolników z obszarów 
podlegających programom restrukturyzacji 
lub rozwoju odnoszącym się do jednej z 
dwóch form interwencji publicznej w celu 
przeciwdziałania porzucaniu gruntów lub 
w celu zrekompensowania szczególnych 
niekorzystnych warunków dotykających 
rolników na takich obszarach.

3. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystać od chwili wejścia w życie 
przedmiotowego rozporządzenia, czyli od 
roku 2009, rezerwę krajową w celu 
ustanowienia, zgodnie z obiektywnymi 
kryteriami oraz w taki sposób, aby 
zapewnić równe traktowanie rolników oraz 
aby uniknąć wystąpienia zakłóceń na rynku 
i zniekształcenia konkurencji, uprawnień 
do płatności oraz środków 
wspomagających dla rolników z obszarów 
podlegających programom restrukturyzacji 
lub rozwoju odnoszącym się do jednej z 
dwóch form interwencji publicznej, a także 
dla dziedzin przeżywających trudności, 
skoncentrowanych na obszarach o 
najbardziej niekorzystnych warunkach 
gospodarowania, takich jak hodowla 
owiec i kóz, w celu przeciwdziałania 
porzucaniu gruntów i zaprzestawaniu 
produkcji lub w celu zrekompensowania 
szczególnych niekorzystnych warunków 
dotykających rolników na takich 
obszarach.

Or. fr

Uzasadnienie

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.
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Poprawka 465
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać rezerwę krajową w celu 
przyznania uprawnień do pomocy 
rolnikom, którzy zawarli umowy o 
szczególnym charakterze regulowane 
przez państwa członkowskie.

Or. it

Uzasadnienie

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere diritti all’aiuto attraverso la 
riserva nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, 
ecc.). La maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle 
risorse che per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non 
utilizzo dei diritti per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  
diventeranno 2.

Poprawka 466
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać rezerwę krajową w celu 
przyznania uprawnień rolnikom, którzy 
zawarli umowy o szczególnym charakterze 
regulowane przez państwa członkowskie.

Or. it

Uzasadnienie

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere titoli attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle risorse che 
per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non utilizzo dei titoli 
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per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  diventeranno 2.

Poprawka 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde uprawnienie do płatności, które nie 
zostało aktywowane w okresie 2 lat, 
zostaje przydzielone do rezerwy krajowej, 
z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
w rozumieniu art. 36 ust. 1.

Każde uprawnienie do płatności, które nie 
zostało aktywowane w okresie 3 lat, 
zostaje przydzielone do rezerwy krajowej, 
z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
w rozumieniu art. 36 ust. 1. Środki te 
muszą zostać priorytetowo wykorzystane 
na ułatwienie młodym ludziom dostępu do 
działalności rolniczej w celu zapewnienia 
wymiany pokoleniowej.

Or. es

Uzasadnienie

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.

Poprawka 468
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do płatności mogą zostać 
przeniesione w drodze sprzedaży lub 
innego przeniesienia o charakterze 
ostatecznym, z gruntami lub bez. 
Natomiast dzierżawa albo podobne typy 
transakcji są dozwolone wyłącznie, jeżeli 
przenoszone uprawnienia do płatności są 
powiązane z przeniesieniem 
odpowiadającej liczby kwalifikujących się 

skreślony
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hektarów.

Or. de

Poprawka 469
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może podjąć 
decyzję, że uprawnienia do płatności 
zostają przeniesione wyłącznie w drodze 
sprzedaży lub innego przeniesienia o 
charakterze ostatecznym.

Or. en

Poprawka 470
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W podobnych przypadkach państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję, że 
dzierżawa albo podobne typy transakcji są 
dozwolone wyłącznie, jeżeli przenoszone 
uprawnienia do płatności są powiązane z 
przeniesieniem odpowiadającej liczby 
hektarów kwalifikujących się do pomocy.

Or. de
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Poprawka 471
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od art. 35 ust. 1 
rolnik, który posiada uprawnienia 
szczególne jest uprawniony przez państwo 
członkowskie do odstępstwa od wymogu 
aktywowania uprawnień dla odpowiedniej 
liczby kwalifikujących się hektarów, pod 
warunkiem, że kontynuuje on co najmniej 
50 % działalności rolniczej wykonywanej 
w latach kalendarzowych 2000, 2001 i 
2002 wyrażonej w jednostkach 
hodowlanych (LU).

2. W drodze odstępstwa od art. 35 ust. 1 
rolnik, który posiada uprawnienia 
szczególne jest uprawniony przez państwo 
członkowskie do odstępstwa od wymogu 
aktywowania uprawnień dla odpowiedniej 
liczby kwalifikujących się hektarów, pod 
warunkiem, że kontynuuje on co najmniej 
50 % działalności rolniczej wykonywanej 
w latach kalendarzowych 2000, 2001 i 
2002, zaś w przypadku Rumunii i Bułgarii 
w latach kalendarzowych 2006, 2007 i 
2008, wyrażonej w jednostkach 
hodowlanych (LU).

Or. ro

Uzasadnienie

Având în vedere condiţiile speciale ale fermelor pentru creşterea animalelor aplicarea 
acestor prevederi şi statelor care nu aplică SPU încă  este un exerciţiu util.

Poprawka 472
Constantin Dumitriu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Warunki przewidziane w ust. 1 mogą mieć 
zastosowanie w tych państwach, które 
jeszcze nie wprowadziły SPS, ale które to 
zrobią.

Or. ro
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Poprawka 473
Ioannis Gklavakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przeniesienia uprawnień 
szczególnych, nabywca nie korzysta z 
odstępstwa określonego w ust. 2 z 
wyjątkiem przypadków dziedziczenia albo 
przewidywanego dziedziczenia.

3. W przypadku przeniesienia uprawnień 
szczególnych nabywca korzysta z 
odstępstwa określonego w ust. 2, jeżeli 
przeniesione zostały wszystkie prawa do 
płatności wynikające z odstępstwa, a także 
w przypadku dziedziczenia albo 
przewidywanego dziedziczenia.

Or. el

Uzasadnienie

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς.
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.

Poprawka 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przeniesienia uprawnień 
szczególnych, nabywca nie korzysta z 
odstępstwa określonego w ust. 2 z 
wyjątkiem przypadków dziedziczenia albo 
przewidywanego dziedziczenia.

3. W przypadku przeniesienia uprawnień 
szczególnych, nabywca nie korzysta z 
odstępstwa określonego w ust. 2 z 
wyjątkiem przypadków dziedziczenia albo 
przewidywanego dziedziczenia lub kiedy 
nie dysponuje obszarem niezbędnym do 
ich uruchomienia.

Or. es



PE412.053v01-00 46/59 AM\739857PL.doc

PL

Poprawka 475
María Isabel Salinas García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46 skreślony
Zmiana uprawnień do płatności

Najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2009 r. oraz 
działając zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa wspólnotowego i w należycie 
uzasadnionych przypadkach, państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
stopniowym zbliżaniu wartości 
uprawnień, począwszy od 2010 r., do 
wartości uprawnień do płatności 
ustanowionych w ramach tytułu III 
rozdział I do IV rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003. W tym celu uprawnienia do 
płatności mogą stać się przedmiotem 
stopniowych zmian zgodnie z co najmniej 
trzema ustanowionymi wcześniej rocznymi 
progami oraz obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami.
Zmniejszenie wartości każdego 
uprawnienia do płatności nie wynosi 
więcej w odniesieniu do każdego z tych 
progów rocznych niż 50 % różnicy 
pomiędzy wartością początkową a 
wartością stosowaną w momencie 
wdrożenia ostatecznego progu rocznego.
Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o stosowaniu poprzedzających 
akapitów na odpowiednim poziomie 
geograficznym, który jest określony 
zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, takimi 
jak struktura instytucjonalna albo 
administracyjna lub regionalny potencjał 
rolny.

Or. es
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Uzasadnienie

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Poprawka 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2009 r. oraz 
działając zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa wspólnotowego i w należycie 
uzasadnionych przypadkach, państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
stopniowym zbliżaniu wartości uprawnień, 
począwszy od 2010 r., do wartości 
uprawnień do płatności ustanowionych w 
ramach tytułu III rozdział I do IV 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. W tym 
celu uprawnienia do płatności mogą stać 
się przedmiotem stopniowych zmian 
zgodnie z co najmniej trzema 
ustanowionymi wcześniej rocznymi 
progami oraz obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami.

Najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2009 r., w 
porozumieniu z władzami regionalnymi, w 
oparciu o analizę wpływu oraz działając 
zgodnie z ogólnymi zasadami prawa 
wspólnotowego i w należycie 
uzasadnionych przypadkach, państwa 
członkowskie podejmują decyzję o 
stopniowym zbliżaniu wartości uprawnień, 
począwszy od 2010 r., do wartości 
uprawnień do płatności ustanowionych w 
ramach tytułu III rozdział I do IV 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. W tym 
celu uprawnienia do płatności mogą stać 
się przedmiotem stopniowych zmian 
zgodnie z co najmniej trzema 
ustanowionymi wcześniej rocznymi 
progami oraz obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami.

Or. fr

Uzasadnienie

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculées sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient donc de demander aux 
Etats membres en consultation avec les autorités régionales et sur la base d'une étude 
d'impact de s'éloigner du modèle historique et de tendre à uniformiser progressivement la 
valeur des droits au paiement.
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Poprawka 477
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2009 r. oraz 
działając zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa wspólnotowego i w należycie 
uzasadnionych przypadkach, państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
stopniowym zbliżaniu wartości uprawnień, 
począwszy od 2010 r., do wartości 
uprawnień do płatności ustanowionych w 
ramach tytułu III rozdział I do IV 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. W tym 
celu uprawnienia do płatności mogą stać 
się przedmiotem stopniowych zmian 
zgodnie z co najmniej trzema 
ustanowionymi wcześniej rocznymi 
progami oraz obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami.

Działając zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa wspólnotowego i w należycie 
uzasadnionych przypadkach, państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
stopniowym zbliżaniu wartości uprawnień, 
począwszy od 2010 r., do wartości 
uprawnień do płatności ustanowionych w 
ramach tytułu III rozdział I do IV 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. W tym
celu uprawnienia do płatności mogą stać 
się przedmiotem stopniowych zmian 
zgodnie z co najmniej trzema 
ustanowionymi wcześniej rocznymi 
progami oraz obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami.

Or. it

Uzasadnienie

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento di applicare il 
sistema di ravvicinamento del valore dei diritti all’aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009. 
Occorre inoltre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell’utilizzo di 
particolari contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato 
di diritti all’aiuto ma di esiguo valore 

Poprawka 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2009 r., 
działając zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa wspólnotowego, w należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie stosujące art. 48 niniejszego 

Działając zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa wspólnotowego, w należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie stosujące art. 48 niniejszego 
rozporządzenia mogą podjąć decyzję o 
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rozporządzenia mogą podjąć decyzję o 
stopniowym zbliżaniu wartości uprawnień, 
począwszy od 2011 r., do wartości 
uprawnień do płatności ustanowionych w 
ramach niniejszej sekcji albo w ramach 
tytułu III rozdział 5 sekcja 1 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. W tym 
celu mogą one poddać takie uprawnienia 
do płatności stopniowym zmianom zgodnie 
z co najmniej dwoma ustanowionymi 
wcześniej rocznymi progami oraz 
obiektywnymi i niedyskryminacyjnymi 
kryteriami.

stopniowym zbliżaniu wartości uprawnień, 
począwszy od 2011 r., do wartości 
uprawnień do płatności ustanowionych w 
ramach niniejszej sekcji albo w ramach 
tytułu III rozdział 5 sekcja 48 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. W tym 
celu mogą one poddać takie uprawnienia 
do płatności stopniowym zmianom zgodnie 
z co najmniej dwoma ustanowionymi 
wcześniej rocznymi progami oraz 
obiektywnymi i niedyskryminacyjnymi 
kryteriami.

Or. it

Uzasadnienie

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
sistema di riavvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.

Poprawka 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmniejszenie wartości każdego uprawnienia 
do płatności nie wynosi więcej w 
odniesieniu do każdego z tych progów 
rocznych niż 50 % różnicy pomiędzy 
wartością początkową a wartością
stosowaną w momencie wdrożenia 
ostatecznego progu rocznego.

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.



PE412.053v01-00 50/59 AM\739857PL.doc

PL

Poprawka 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą podjąć
decyzję o stosowaniu poprzedzających 
akapitów na odpowiednim poziomie 
geograficznym, który jest określony 
zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, takimi 
jak struktura instytucjonalna albo 
administracyjna lub regionalny potencjał 
rolny.

Państwa członkowskie podejmują decyzję 
o stosowaniu poprzedzających akapitów na 
odpowiednim poziomie geograficznym, 
który jest określony zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminacyjnymi 
kryteriami, takimi jak struktura 
instytucjonalna albo administracyjna lub 
regionalny potencjał rolny.

Or. fr

Poprawka 481
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na obszarach objętych wspólnym prawem 
użytkowania lub innymi umowami 
wspólnego gospodarowania terenami 
możliwe jest ponowne określenie wartości 
uprawnień do pomocy w oparciu o 
powierzchnię gospodarstwa pod 
warunkiem przestrzegania parametrów 
maksymalnego obciążenia środowiska 
naturalnego.

Or. it
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Poprawka 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na obszarach objętych wspólnym prawem 
użytkowania lub innymi umowami 
wspólnego gospodarowania terenami 
możliwe jest ponowne określenie wartości 
uprawnień do pomocy w oparciu o 
powierzchnię gospodarstwa pod 
warunkiem przestrzegania parametrów 
maksymalnego obciążenia środowiska 
naturalnego.

Or. it

Uzasadnienie

Occorre porre rinedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di particolari 
contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato di diritti 
all'aiuto ma di esiguo valore.

Poprawka483
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, które wprowadziło 
system płatności jednolitej zgodnie z tytułem 
III rozdziałami 1 do 4 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 może podjąć decyzję, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., o stosowaniu 
systemu płatności jednolitej od 2010 r. na 
poziomie regionalnym na warunkach 
określonych w niniejszej sekcji.

1. Państwo członkowskie, które wprowadziło 
system płatności jednolitej zgodnie z tytułem 
III rozdziałami 1 do 4 rozporządzenia (WE) 
nr 1782/2003 może podjąć decyzję, 
najpóźniej do dnia 1 sierpnia każdego roku, 
o stosowaniu systemu płatności jednolitej od 
następnego roku na poziomie regionalnym 
na warunkach określonych w niniejszej 
sekcji.

Or. nl

Uzasadnienie



PE412.053v01-00 52/59 AM\739857PL.doc

PL

De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel 
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak. 
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.

Poprawka 484
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, które 
wprowadziło system płatności jednolitej 
zgodnie z tytułem III rozdziałami 1 do 4 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 może 
podjąć decyzję, najpóźniej do dnia 1 
sierpnia 2009 r., o stosowaniu systemu 
płatności jednolitej od 2010 r. na poziomie 
regionalnym na warunkach określonych w 
niniejszej sekcji.

1. Państwo członkowskie, które 
wprowadziło system płatności jednolitej 
zgodnie z tytułem III rozdziałami 1 do 4 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 może 
podjąć decyzję o stosowaniu systemu 
płatności jednolitej od 2010 r. na poziomie 
regionalnym na warunkach określonych w 
niniejszej sekcji.

Or. it

Uzasadnienie

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
regime di pagamento unico a livello regionale, anche dopo il 1° agosto 2009.

Poprawka 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Państwa członkowskie zasięgają 
opinii władz regionalnych i 
przeprowadzają analizę wpływu wyboru 
bazy regionalnej na system płatności 
jednolitych.

Or. fr
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Uzasadnienie

Compte tenu de l'implication de certaines régions européennes dans la gestion de la PAC, il 
apparaît nécessaire qu'elles soient consultées avant le choix d'une base régionale pour le 
régime de paiement unique. Une étude d'impact doit aussi prendre en compte cette nouvelle 
dimension territoriale.

Poprawka 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ensures a closer focus on peripheral and permanently  disadvantaged regions.

Poprawka 487
Lily Jacobs

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Państwa członkowskie postępują 
według przepisów określonych w akapicie 
1, 2 i 3 w porozumieniu z organami 
władzy regionalnej.  

Or. en
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Poprawka 488
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W należycie uzasadnionych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o podziale nie więcej niż 
50% pułapu regionalnego ustanowionego 
na podstawie art. 47 pomiędzy wszystkich 
rolników, których gospodarstwa są 
położone w danym regionie, w tym 
rolników nie posiadających uprawnień do 
płatności.

1. W należycie uzasadnionych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o podziale nie więcej niż 
30% pułapu regionalnego ustanowionego 
na podstawie art. 47 pomiędzy wszystkich 
rolników, których gospodarstwa są 
położone w danym regionie, w tym 
rolników nieposiadających uprawnień do 
płatności.

Or. el

Poprawka 489
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W należycie uzasadnionych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o podziale nie więcej niż 50 
% pułapu regionalnego ustanowionego na 
podstawie art. 47 pomiędzy wszystkich 
rolników, których gospodarstwa są 
położone w danym regionie, w tym 
rolników nie posiadających uprawnień do 
płatności.

1. W należycie uzasadnionych 
przypadkach państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o podziale nie więcej niż 50 
% pułapu regionalnego ustanowionego na 
podstawie art. 47 pomiędzy wszystkich 
rolników, których gospodarstwa są 
położone w danym regionie, w tym 
rolników nie posiadających uprawnień do 
płatności. Do obszarów użytkowanych 
zaliczane są obszary zadeklarowane przez 
rolnika w dniu 15 maja 2008 r.

Or. it

Uzasadnienie

Occorre definire un momento temporale che eviti speculazioni fondate sulla rendita 
fondiaria.
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Poprawka 490
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Prawa do płatności jednolitej 
niezwiązanej z wielkością produkcji 
wynikające z premii za tytoń są zwolnione 
ze stosowania regionalizacji, jeżeli 
państwo członkowskie podjęło decyzję o 
przeniesieniu części ich wartości do 
drugiego filaru WPR. 

Or. el

Poprawka 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednak państwa członkowskie mogą 
wprowadzić inne jasno określone kryteria, 
takie jak jakość wyrobów producenta lub 
zatrudnienie w rolnictwie i/lub w obszarze 
wiejskim, aby zagwarantować spójność 
terytorialną, różnorodność i dynamiczny 
rozwój obszarów wiejskich, a także 
zachowanie tradycyjnych sposobów 
produkcji niezwiązanych z uprawą ziemi.

Or. es

Poprawka 492
Salinas García, María Isabel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 skreślony
Zmiana uprawnień do płatności

1. Najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2009 r., 
działając zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa wspólnotowego, w należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie stosujące art. 48 niniejszego 
rozporządzenia mogą podjąć decyzję o 
stopniowym zbliżaniu wartości uprawnień, 
począwszy od 2011 r., do wartości 
uprawnień do płatności ustanowionych w 
ramach niniejszej sekcji albo w ramach 
tytułu III rozdział 5 sekcja 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003. W tym celu mogą one 
poddać takie uprawnienia do płatności 
stopniowym zmianom zgodnie z co najmniej 
dwoma ustanowionymi wcześniej rocznymi 
progami oraz obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami.

2. Najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2009 r., 
działając zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa wspólnotowego, w należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie, które wprowadziły system 
płatności jednolitej zgodnie z tytułem III 
rozdział 5 sekcja 1 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 mogą podjąć decyzję o 
stopniowym zbliżaniu wartości uprawnień, 
począwszy od 2010 r., do wartości 
uprawnień do płatności ustanowionych w 
ramach niniejszej sekcji poprzez poddanie 
takich uprawnień do płatności stopniowym 
zmianom zgodnie z co najmniej trzema 
ustanowionymi wcześniej rocznymi progami 
oraz obiektywnymi i niedyskryminacyjnymi 
kryteriami.
3. Zmniejszenie wartości każdego 
uprawnienia do płatności w każdym z 
rocznych progów, o których mowa w ust. 1 i 
2, nie wynosi więcej niż 50 % różnicy 
pomiędzy jego wartością początkową a
wartością stosowaną w momencie wdrożenia 
ostatecznego progu rocznego.
4. Państwa członkowskie mogą podjąć 
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decyzję o stosowaniu ust. 1, 2 i 3 na 
odpowiednim poziomie geograficznym, który 
jest określony zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, takimi jak 
struktura instytucjonalna albo 
administracyjna lub regionalny potencjał 
rolny.

Or. es

Uzasadnienie

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Poprawka 493
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawa do płatności jednolitej 
niezwiązanej z wielkością produkcji 
wynikające z premii za tytoń nie podlegają 
zmianom w zakresie regionalizacji, jeżeli 
państwo członkowskie podjęło decyzję o 
przeniesieniu części ich wartości do 
drugiego filaru WPR. 

Or. el

Poprawka 494
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2009 r., 1. Działając zgodnie z ogólnymi zasadami 
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działając zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa wspólnotowego, w należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie stosujące art. 48 niniejszego 
rozporządzenia mogą podjąć decyzję o 
stopniowym zbliżaniu wartości uprawnień, 
począwszy od 2011 r., do wartości uprawnień 
do płatności ustanowionych w ramach 
niniejszej sekcji albo w ramach tytułu III 
rozdział 5 sekcja 1 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003. W tym celu mogą one poddać 
takie uprawnienia do płatności stopniowym 
zmianom zgodnie z co najmniej dwoma 
ustanowionymi wcześniej rocznymi progami 
oraz obiektywnymi i niedyskryminacyjnymi 
kryteriami.

prawa wspólnotowego, w należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie stosujące art. 48 niniejszego 
rozporządzenia mogą podjąć decyzję o 
stopniowym zbliżaniu wartości uprawnień, 
począwszy od 2011 r., do wartości uprawnień 
do płatności ustanowionych w ramach 
niniejszej sekcji albo w ramach tytułu III 
rozdział 5 sekcja 48 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003. W tym celu mogą one poddać 
takie uprawnienia do płatności stopniowym 
zmianom zgodnie z co najmniej dwoma 
ustanowionymi wcześniej rocznymi progami 
oraz obiektywnymi i niedyskryminacyjnymi 
kryteriami. 

Or. it

Uzasadnienie

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento,  di procedere 
al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della 
presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003,  
anche dopo il 1° agosto 2009.

Poprawka 495
Donato Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2009 r., 
działając zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa wspólnotowego, w należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie stosujące art. 48 niniejszego 
rozporządzenia mogą podjąć decyzję o 
stopniowym zbliżaniu wartości uprawnień, 
począwszy od 2011 r., do wartości uprawnień 
do płatności ustanowionych w ramach 
niniejszej sekcji albo w ramach tytułu III 
rozdział 5 sekcja 1 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003. W tym celu mogą one poddać 
takie uprawnienia do płatności stopniowym 
zmianom zgodnie z co najmniej dwoma 
ustanowionymi wcześniej rocznymi progami 

1. Działając zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa wspólnotowego, w należycie 
uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie stosujące art. 48 niniejszego 
rozporządzenia mogą podjąć decyzję o 
stopniowym zbliżaniu wartości uprawnień, 
począwszy od 2011 r., do wartości uprawnień 
do płatności ustanowionych w ramach 
niniejszej sekcji albo w ramach tytułu III 
rozdział 5 sekcja 48 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003. W tym celu mogą one poddać 
takie uprawnienia do płatności stopniowym 
zmianom zgodnie z co najmniej dwoma 
ustanowionymi wcześniej rocznymi progami 
oraz obiektywnymi i niedyskryminacyjnymi 
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oraz obiektywnymi i niedyskryminacyjnymi 
kryteriami.

kryteriami.

Or. it


