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Poprawka 496
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każda decyzja państwa 
członkowskiego w ramach art. 47 do 52 
niniejszego rozporządzenia musi być 
podjęta w porozumieniu z instytucjami 
reprezentującymi jego władze regionalne, 
w oparciu o ocenę wpływu dotyczącą 
skutków o charakterze regionalnym 
podjęcia tej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Bearing in mind the involvement of certain European regions in the management of the CAP, 
and the fact that this is an issue of direct concern for regional policies and budgets, regional 
authorities cannot be excluded from decision making.

Poprawka 497
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 sierpnia 2009 r. każde 
państwo członkowskie, które wyłączyło 
płatności z tytułu owiec, kóz i wołowiny z 
systemu płatności jednolitej na warunkach 
przewidzianych w art. 67 i 68 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 może 
podjąć decyzję o kontynuowaniu 
stosowania systemu płatności jednolitej od 
2010 r. na warunkach określonych w 
niniejszej sekcji i zgodnie z decyzją 
podjętą na podstawie art. 64 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.
Państwo członkowskie może jednak 

1. Każde państwo członkowskie, które 
wyłączyło płatności z tytułu owiec, kóz i 
wołowiny z systemu płatności jednolitej na 
warunkach przewidzianych w art. 67 i 68 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stosuje
system płatności jednolitej od 2010 r. 
zgodnie z decyzją podjętą na podstawie art. 
64 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003.
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podjąć decyzję o przeznaczeniu części 
składowej pułapu krajowego do 
wykorzystania jako dodatkowe płatności 
dla rolników zgodnie z art. 55 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia o stawce 
niższej niż stawka ustalona na podstawie 
art. 64 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003.

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 498
Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 sierpnia 2009 r. każde 
państwo członkowskie, które wyłączyło 
płatności z tytułu owiec, kóz i wołowiny z 
systemu płatności jednolitej na warunkach 
przewidzianych w art. 67 i 68 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 może 
podjąć decyzję o kontynuowaniu 
stosowania systemu płatności jednolitej od 
2010 r. na warunkach określonych w 
niniejszej sekcji i zgodnie z decyzją 
podjętą na podstawie art. 64 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.
Państwo członkowskie może jednak 
podjąć decyzję o przeznaczeniu części 
składowej pułapu krajowego do 
wykorzystania jako dodatkowe płatności 
dla rolników zgodnie z art. 55 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia o stawce 

1. Każde państwo członkowskie, które 
wyłączyło płatności z tytułu owiec, kóz i 
wołowiny z systemu płatności jednolitej na 
warunkach przewidzianych w art. 67 i 68 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stosuje
system płatności jednolitej od 2010 r. 
zgodnie z decyzją podjętą na podstawie art. 
64 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003.
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niższej niż stawka ustalona na podstawie 
art. 64 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003.

Or. en

Uzasadnienie

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Poprawka 499
Giuseppe Castiglione 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie wyłączyło 
niektóre płatności z tytułu owoców i 
warzyw z systemu płatności jednolitej, w 
zastosowaniu art. 68b rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003, stosuje ono system 
płatności jednolitej na warunkach 
określonych w niniejszej sekcji i zgodnie z 
decyzją podjętą na podstawie art. 68b ust. 
1 i 2 tego rozporządzenia.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico.
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Poprawka 500
Sergio Berlato 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie wyłączyło 
niektóre płatności z tytułu owoców i 
warzyw z systemu płatności jednolitej, w 
zastosowaniu art. 68b rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003, stosuje ono system 
płatności jednolitej na warunkach 
określonych w niniejszej sekcji i zgodnie z 
decyzją podjętą na podstawie art. 68b ust. 
1 i 2 tego rozporządzenia.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

A  partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico.

Poprawka 501
Ioannis Gklavakis 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zatrzymać do 
10% składowej na oliwę z oliwek w celu 
zagwarantowania wspólnotowego 
finansowania programów prac 
opracowanych przez uznane organizacje 
podmiotów gospodarczych, zgodnie z art. 
103 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Or. el
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Uzasadnienie

Kρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον παρόντα Kανονισμό και η παρακράτηση υπέρ των 
ελαιουργικών φορέων με βάση το άρθρο 110i (4) του ΕK 1782/2003. Οι αντίστοιχες ενισχύσεις 
προβλέπονται στο άρθρο 103 του κανονισμού (ΕK) 1234/07 και στον(ΕK

Poprawka 502
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z wyborem dokonanym przez 
każde państwo członkowskie, Komisja 
ustala, zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 128 ust. 2, pułap dla każdej z 
płatności bezpośrednich, o których mowa, 
odpowiednio, w art. 54, 55 i 56.

2. Zgodnie z wyborem dokonanym przez 
każde państwo członkowskie, Komisja 
ustala, zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 128 ust. 2, pułap dla każdej z 
płatności bezpośrednich, o których mowa, 
odpowiednio, w art. 54, 55.

Or. it

Poprawka 503
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z wyborem dokonanym przez 
każde państwo członkowskie, Komisja 
ustala, zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 128 ust. 2, pułap dla każdej z 
płatności bezpośrednich, o których mowa, 
odpowiednio, w art. 54, 55 i 56.

2. Zgodnie z wyborem dokonanym przez 
każde państwo członkowskie, Komisja 
ustala, zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 128 ust. 2, pułap dla każdej z 
płatności bezpośrednich, o których mowa, 
odpowiednio, w art. 54, 55.

Or. it
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Poprawka 504
Giuseppe Castiglione 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pułap ten jest równy składowej każdego 
rodzaju płatności bezpośredniej w 
pułapach krajowych, o których mowa w 
art. 41, pomnożonej przez wielkości 
procentowe zmniejszenia zastosowanego 
przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
54, 55 i 56.

Pułap ten jest równy składowej każdego 
rodzaju płatności bezpośredniej w 
pułapach krajowych, o których mowa w 
art. 41, pomnożonej przez wielkości 
procentowe zmniejszenia zastosowanego 
przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
54, 55.

Or. it

Poprawka 505
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pułap ten jest równy składowej każdego 
rodzaju płatności bezpośredniej w 
pułapach krajowych, o których mowa w 
art. 41, pomnożonej przez wielkości 
procentowe zmniejszenia zastosowanego 
przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
54, 55 i 56.

Pułap ten jest równy składowej każdego 
rodzaju płatności bezpośredniej w 
pułapach krajowych, o których mowa w 
art. 41, pomnożonej przez wielkości 
procentowe zmniejszenia zastosowanego 
przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
54, 55.

Or. it
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Poprawka 506
Neil Parish

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą utrzymać do 
50 % składowych pułapów krajowych, o 
których mowa w art. 41, odpowiadających 
płatnościom z tytułu owiec i kóz 
wskazanych w załączniku VI do 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i 
dokonują, w ujęciu rocznym, dodatkowej 
płatności na rzecz rolników.

skreślony

Dodatkowa płatność jest przyznawana 
rolnikom hodującym owce i kozy na 
warunkach określonych w tytule IV 
rozdział 1 sekcja 7 niniejszego 
rozporządzenia i w ramach pułapów 
ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Poprawka 507
Alyn Smith 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą utrzymać do 
50 % składowych pułapów krajowych, o 
których mowa w art. 41, odpowiadających 
płatnościom z tytułu owiec i kóz 
wskazanych w załączniku VI do 

skreślony
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rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i 
dokonują, w ujęciu rocznym, dodatkowej 
płatności na rzecz rolników.
Dodatkowa płatność jest przyznawana 
rolnikom hodującym owce i kozy na 
warunkach określonych w tytule IV 
rozdział 1 sekcja 7 niniejszego 
rozporządzenia i w ramach pułapów 
ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Poprawka 508
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, które zgodnie z 
art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 zachowały część albo 
całość składowej pułapów krajowych, o 
których mowa w art. 41 niniejszego 
rozporządzenia, odpowiadającej premii za 
krowy mamki, o której mowa w załączniku 
VI do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 
dokonują, w ujęciu rocznym, dodatkowej 
płatności na rzecz rolników.

skreślony

Dodatkowa płatność jest przyznawana z 
tytułu hodowania krów mamek na 
warunkach określonych w tytule IV 
rozdziale 1 sekcji 8 niniejszego 
rozporządzenia i w ramach pułapów 
ustalonych zgodnie z art. 54 ust. 2.
2. W roku 2010 i 2011 państwa 
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członkowskie, które zgodnie z art. 68 ust. 
1, art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) albo art. 68 
ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 zachowały wszystkie albo część 
pułapów krajowych, o których mowa w 
art. 41 niniejszego rozporządzenia, 
odpowiadających premii z tytułu uboju 
cieląt, premii z tytułu uboju zwierząt 
innych niż cielęta albo specjalnej premii z 
tytułu byków mogą dokonać dodatkowych 
płatności na rzecz rolnika. Dodatkowe 
płatności są przyznawane z tytułu uboju 
cieląt, uboju bydła innego niż cielęta oraz 
hodowli bydła płci męskiej, na warunkach 
określonych w tytule IV rozdziale 1 sekcji 
8. Dodatkowa płatność jest dokonywana w 
wysokości 50 % poziomu stosowanego na 
podstawie art. 68 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 i w ramach limitów ustalonych 
zgodnie z art. 53 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Poprawka 509
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, które zgodnie z 
art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 zachowały część albo 
całość składowej pułapów krajowych, o 
których mowa w art. 41 niniejszego 
rozporządzenia, odpowiadającej premii za 

skreślony
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krowy mamki, o której mowa w załączniku 
VI do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 
dokonują, w ujęciu rocznym, dodatkowej 
płatności na rzecz rolników.
Dodatkowa płatność jest przyznawana z 
tytułu hodowania krów mamek na 
warunkach określonych w tytule IV 
rozdziale 1 sekcji 8 niniejszego 
rozporządzenia i w ramach pułapów 
ustalonych zgodnie z art. 54 ust. 2.
2. W roku 2010 i 2011 państwa 
członkowskie, które zgodnie z art. 68 ust. 
1, art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) albo art. 68 
ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 zachowały wszystkie albo część 
pułapów krajowych, o których mowa w 
art. 41 niniejszego rozporządzenia, 
odpowiadających premii z tytułu uboju 
cieląt, premii z tytułu uboju zwierząt 
innych niż cielęta albo specjalnej premii z 
tytułu byków mogą dokonać dodatkowych 
płatności na rzecz rolnika. Dodatkowe 
płatności są przyznawane z tytułu uboju 
cieląt, uboju bydła innego niż cielęta oraz 
hodowli bydła płci męskiej, na warunkach 
określonych w tytule IV rozdziale 1 sekcji 
8. Dodatkowa płatność jest dokonywana w 
wysokości 50 % poziomu stosowanego na 
podstawie art. 68 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 i w ramach limitów ustalonych 
zgodnie z art. 53 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia. 

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.
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Poprawka 510
Kyösti Virrankoski 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, które zgodnie z 
art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 zachowały część albo 
całość składowej pułapów krajowych, o 
których mowa w art. 41 niniejszego 
rozporządzenia, odpowiadającej premii za 
krowy mamki, o której mowa w załączniku 
VI do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 
dokonują, w ujęciu rocznym, dodatkowej 
płatności na rzecz rolników.

1. Państwa członkowskie, które: (a) 
zgodnie z art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (i) 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 
zachowały część albo całość składowej 
pułapów krajowych, o których mowa w art. 
41 niniejszego rozporządzenia, 
odpowiadającej premii za krowy mamki, o 
której mowa w załączniku VI do 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, 
dokonują, w ujęciu rocznym, dodatkowej 
płatności na rzecz rolników;

Dodatkowa płatność jest przyznawana z 
tytułu hodowania krów mamek na 
warunkach określonych w tytule IV 
rozdziale 1 sekcji 8 niniejszego 
rozporządzenia i w ramach pułapów 
ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 2.

Dodatkowa płatność jest przyznawana z 
tytułu hodowania krów mamek na 
warunkach określonych w tytule IV 
rozdziale 1 sekcji 8 niniejszego 
rozporządzenia i w ramach pułapów 
ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 2.

Or. en

(See AM 512)

Uzasadnienie

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special  male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.

Poprawka 511
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, które zgodnie z 1. Państwa członkowskie, które zgodnie z 
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art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003 zachowały część albo 
całość składowej pułapów krajowych, o 
których mowa w art. 41 niniejszego 
rozporządzenia, odpowiadającej premii za 
krowy mamki, o której mowa w załączniku 
VI do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 
dokonują, w ujęciu rocznym, dodatkowej 
płatności na rzecz rolników.

art. 68 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 
zachowały część albo całość składowej 
pułapów krajowych, o których mowa w 
art. 41 niniejszego rozporządzenia, 
odpowiadającej premii za krowy mamki 
lub premii specjalnej, o której mowa w 
załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 dokonują, w ujęciu rocznym, 
dodatkowej płatności na rzecz rolników.

Or. es

Poprawka 512
Kyösti Virrankoski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 bis. (b) zgodnie z art. 68 ust. 1 lub art. 
68 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 zachowały całość lub część 
składowej pułapów krajowych, o których 
mowa w art. 41 niniejszego 
rozporządzenia, odpowiadającej premii z 
tytułu uboju cieląt lub specjalnej premii z 
tytułu byków, o której mowa w załączniku 
VI do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, 
dokonują, w ujęciu rocznym, dodatkowej 
płatności na rzecz rolników. Dodatkowa 
płatność jest przyznawana z tytułu uboju 
cieląt lub hodowli bydła płci męskiej na 
warunkach określonych w tytule IV 
rozdziale 1 sekcji 8 niniejszego 
rozporządzenia i w ramach pułapów 
ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special  male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.
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Poprawka 513
Kyösti Virrankoski 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W roku 2010 i 2011 państwa 
członkowskie, które zgodnie z art. 68 ust. 
1, art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) albo art. 68 
ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 zachowały wszystkie albo część 
pułapów krajowych, o których mowa w art. 
41 niniejszego rozporządzenia, 
odpowiadających premii z tytułu uboju 
cieląt, premii z tytułu uboju zwierząt 
innych niż cielęta albo specjalnej premii z 
tytułu byków mogą dokonać dodatkowych 
płatności na rzecz rolnika. Dodatkowe 
płatności są przyznawane z tytułu uboju 
cieląt, uboju bydła innego niż cielęta oraz 
hodowli bydła płci męskiej, na warunkach 
określonych w tytule IV rozdziale 1 sekcji 
8. Dodatkowa płatność jest dokonywana w 
wysokości 50 % poziomu stosowanego na 
podstawie art. 68 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 i w ramach limitów ustalonych 
zgodnie z art. 53 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

2. W roku 2010 i 2011 państwa 
członkowskie, które zgodnie z art. 68 ust. 
1, art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) albo art. 68 
ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 zachowały wszystkie albo część 
pułapów krajowych, o których mowa w art. 
41 niniejszego rozporządzenia, 
odpowiadających premii z tytułu uboju 
cieląt i premii z tytułu uboju zwierząt 
innych niż cielęta mogą dokonać 
dodatkowych płatności na rzecz rolnika.
Dodatkowe płatności są przyznawane z 
tytułu uboju cieląt, uboju bydła innego niż 
cielęta oraz hodowli bydła płci męskiej, na 
warunkach określonych w tytule IV 
rozdziale 1 sekcji 8. Dodatkowa płatność 
jest dokonywana w wysokości 50 % 
poziomu stosowanego na podstawie art. 68 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i w 
ramach limitów ustalonych zgodnie z art. 
53 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 514
Jan Mulder, Niels Busk 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W roku 2010 i 2011 państwa 
członkowskie, które zgodnie z art. 68 ust. 
1, art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) albo art. 68 

2. W roku 2010 i 2011 państwa 
członkowskie, które zgodnie z art. 68 ust. 
1, art. 68 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) albo art. 68 
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ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 zachowały wszystkie albo część 
pułapów krajowych, o których mowa w art. 
41 niniejszego rozporządzenia, 
odpowiadających premii z tytułu uboju 
cieląt, premii z tytułu uboju zwierząt 
innych niż cielęta albo specjalnej premii z 
tytułu byków mogą dokonać dodatkowych 
płatności na rzecz rolnika. Dodatkowe 
płatności są przyznawane z tytułu uboju 
cieląt, uboju bydła innego niż cielęta oraz 
hodowli bydła płci męskiej, na warunkach 
określonych w tytule IV rozdziale 1 sekcji 
8. Dodatkowa płatność jest dokonywana w 
wysokości 50 % poziomu stosowanego na 
podstawie art. 68 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 i w ramach limitów ustalonych 
zgodnie z art. 53 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 zachowały wszystkie albo część 
pułapów krajowych, o których mowa w art. 
41 niniejszego rozporządzenia, 
odpowiadających premii z tytułu uboju 
cieląt, premii z tytułu uboju zwierząt 
innych niż cielęta albo specjalnej premii z 
tytułu byków dokonują dodatkowych 
płatności na rzecz rolnika. Dodatkowe 
płatności są przyznawane z tytułu uboju 
cieląt, uboju bydła innego niż cielęta oraz 
hodowli bydła płci męskiej, na warunkach 
określonych w tytule IV rozdziale 1 sekcji 
8. Dodatkowa płatność jest dokonywana w 
wysokości 50 % poziomu stosowanego na 
podstawie art. 68 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 i w ramach limitów ustalonych 
zgodnie z art. 53 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

In order to ensure a level playing field, member states should be obliged to decouple the 
slaughtering premium for calves, the slaughtering premium for animals other than for calves 
and the special male premium, in the same way and pace.

Poprawka 515
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Byki hodowane w celach uczestnictwa 
w walkach byków wyłącza się z płatności 
zgodnie z ust. 1 i 2.

Or. de
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Poprawka 516
Giuseppe Castiglione

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie utrzymują do 
dnia 31 grudnia 2011 r. do 50 % 
składowej pułapów krajowych, o których 
mowa w art. 41 niniejszego 
rozporządzenia, odpowiadającej uprawom 
pomidorów, zgodnie z decyzją podjętą w 
zastosowaniu art. 68b ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

skreślony

W takim przypadku oraz w ramach limitu 
pułapu ustalonego zgodnie z art. 53 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, dane państwo 
członkowskie dokonuje, w ujęciu 
rocznym, dodatkowej płatności na rzecz 
rolników.
Dodatkowa płatność przyznawana jest 
rolnikom produkującym pomidory na 
warunkach przewidzianych w tytule IV 
rozdział 1 sekcja 5 niniejszego 
rozporządzenia.
2. Państwa członkowskie utrzymują, 
zgodnie z decyzją podjętą w zastosowaniu 
art. 86b ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003:
a) do dnia 31 grudnia 2010 r. do 100% 
składowej pułapów krajowych, o których 
mowa w art. 41 niniejszego 
rozporządzenia, odpowiadającej uprawom 
owoców i warzyw innym niż uprawy 
roczne wymienione w art. 56 ust. 2 akapit 
trzeci niniejszego ustępu oraz
b) od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2012 r. do 75% składowej 
pułapów krajowych, o których mowa w 
art. 41 niniejszego rozporządzenia, 
odpowiadającej uprawom owoców 
i warzyw innym niż uprawy roczne 
wymienione w akapicie trzecim 
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niniejszego ustępu.
W takim przypadku oraz w ramach limitu 
pułapu ustalonego zgodnie z art. 53 ust. 2 
dane państwo członkowskie dokonuje, w 
ujęciu rocznym, dodatkowej płatności na 
rzecz rolników.
Dodatkowa płatność przyznawana jest 
rolnikom produkującym co najmniej 
jeden z następujących rodzajów owoców i 
warzyw określonych przez dane państwo 
członkowskie na warunkach 
przewidzianych w tytule IV rozdział 1 
sekcja 5:
a) świeże figi,
b) świeże owoce cytrusowe,
c) winogrona stołowe,
d) gruszki,
e) brzoskwinie i nektaryny oraz
f) śliwki z odmiany d'Ente.
3. Składowe pułapów krajowych, o 
których mowa w ust. 1 i 2, są ustalone w 
załączniku IX.

Or. it

Uzasadnienie

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico

Poprawka 517
Sergio Berlato 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie utrzymują do 
dnia 31 grudnia 2011 r. do 50 % 
składowej pułapów krajowych, o których 
mowa w art. 41 niniejszego 

skreślony

Adlib Express Watermark



AM\739858PL.doc 19/66 PE412.054v01-00

PL

rozporządzenia, odpowiadającej uprawom 
pomidorów, zgodnie z decyzją podjętą w 
zastosowaniu art. 68b ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.
W takim przypadku oraz w ramach limitu 
pułapu ustalonego zgodnie z art. 53 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, dane państwo 
członkowskie dokonuje, w ujęciu 
rocznym, dodatkowej płatności na rzecz 
rolników.
Dodatkowa płatność przyznawana jest 
rolnikom produkującym pomidory na 
warunkach przewidzianych w tytule IV 
rozdział 1 sekcja 5 niniejszego 
rozporządzenia.
2. Państwa członkowskie utrzymują, 
zgodnie z decyzją podjętą w zastosowaniu 
art. 86b ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003:
a) do dnia 31 grudnia 2010 r. do 100 % 
składowej pułapów krajowych, o których 
mowa w art. 41 niniejszego 
rozporządzenia, odpowiadającej uprawom 
owoców i warzyw innym niż uprawy 
roczne wymienione w art. 56 ust. 2 akapit 
trzeci niniejszego rozporządzenia;
b) od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2012 r. do 75% składowej 
pułapów krajowych, o których mowa w 
art. 41 niniejszego rozporządzenia, 
odpowiadającej uprawom owoców 
i warzyw innym niż uprawy roczne 
wymienione w akapicie trzecim 
niniejszego ustępu.
W takim przypadku oraz w ramach limitu 
pułapu ustalonego zgodnie z art. 53 ust. 2 
dane państwo członkowskie dokonuje, w 
ujęciu rocznym, dodatkowej płatności na 
rzecz rolników.
Dodatkowa płatność przyznawana jest 
rolnikom produkującym co najmniej 
jeden z następujących rodzajów owoców i 
warzyw określonych przez dane państwo 
członkowskie na warunkach 
przewidzianych w tytule IV rozdział 1 
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sekcja 5:
a) świeże figi,
b) świeże owoce cytrusowe,
c) winogrona stołowe,
d) gruszki,
e) brzoskwinie i nektaryny oraz
f) śliwki z odmiany d'Ente.
3. Składowe pułapów krajowych, o 
których mowa w ust. 1 i 2, są ustalone w 
załączniku IX.

Or. it

Uzasadnienie

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico

Poprawka 518
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każda decyzja państwa 
członkowskiego w ramach art. 53 do 56 
niniejszego rozporządzenia musi być 
podjęta w porozumieniu z instytucjami 
reprezentującymi jego władze regionalne, 
w oparciu o ocenę wpływu dotyczącą 
skutków o charakterze regionalnym 
podjęcia tej decyzji.

Or. en
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Poprawka 519
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszyscy rolnicy otrzymują uprawnienia, 
których wartość jednostkowa jest obliczana 
poprzez podzielenie pułapu, o którym 
mowa w art. 41, przez liczbę uprawnień do
płatności ustanowionych na poziomie 
krajowym zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu.

1. Wszyscy rolnicy otrzymują uprawnienia, 
których wartość jednostkowa jest obliczana 
poprzez podzielenie pułapu, o którym 
mowa w art. 41, przez liczbę uprawnień do 
płatności ustanowionych na poziomie 
krajowym zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu.

Nowe państwa członkowskie mogą 
podnieść regionalną wartość jednostkową 
tych uprawnień dla rolników, którzy 
otrzymali pomoc w ramach 
uzupełniających płatności bezpośrednich 
lub dawnego systemu wsparcia 
określonego w rozporządzeniu (WE) 
nr 1782/2003.

Or. ro

Uzasadnienie

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 

Poprawka 520
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. W uzasadnionych przypadkach, 
uwzględniając okres pierwszego roku 
stosowania systemu jednolitej płatności 
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obszarowej i po otrzymaniu zgody Komisji 
nowe państwa członkowskie mogą 
zaproponować historyczny okres 
referencyjny wynoszący trzy lata, różny od 
okresu, o którym mowa w pierwszym 
akapicie, pod warunkiem, że inicjatywa ta 
nie będzie wpływać na oczekiwania 
producentów, ani na decyzje dotyczące 
produkcji.

Or. ro

Uzasadnienie

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibridă  care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 

Poprawka 521
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 b. W należycie uzasadnionych 
przypadkach nowe państwa członkowskie, 
które stosują przepis, o którym mowa w 
art. 61 ust. 1, mogą podjąć decyzję – do 
dnia 1 sierpnia roku poprzedzającego rok, 
w którym wprowadzony zostaje system 
jednolitej płatności obszarowej, i w 
poszanowaniu ogólnych zasad przepisów 
wspólnotowych – o stopniowym zbliżaniu 
wartości uprawnień do płatności 
ustanowionych w niniejszym rozdziale 
począwszy od drugiego roku stosowania 
SPS. W tym celu państwa członkowskie 
mogą stopniowo wprowadzać zmiany w 
uprawnieniach do płatności, 
przestrzegając co najmniej trzech 
ustanowionych wcześniej rocznych 
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progów oraz czyniąc to zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminacyjnymi 
kryteriami. 

Or. ro

Uzasadnienie

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. Mecanismele de aproximare propuse de Comisie ar trebui să se aplice 
şi noilor state membre.

Poprawka 522
Maria Petre 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej oraz nadzwyczajnych 
okoliczności, o których mowa w art. 36 
ust. 1, rolnik może przenieść swoje 
uprawnienia do płatności bez gruntów 
wyłącznie w przypadku aktywacji, w 
rozumieniu art. 35, co najmniej 80%
swoich uprawnień do płatności w okresie 
co najmniej jednego roku kalendarzowego 
bądź po dobrowolnym przekazaniu do 
rezerwy krajowej wszystkich uprawnień do 
płatności, których nie wykorzystał w 
pierwszym roku stosowania systemu 
płatności jednolitej.

3. Z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej oraz nadzwyczajnych 
okoliczności, o których mowa w art. 36 
ust. 1, rolnik może przenieść swoje 
uprawnienia do płatności bez gruntów 
wyłącznie w przypadku aktywacji, w 
rozumieniu art. 35, co najmniej 70%
swoich uprawnień do płatności w okresie 
co najmniej jednego roku kalendarzowego 
bądź po dobrowolnym przekazaniu do 
rezerwy krajowej wszystkich uprawnień do 
płatności, których nie wykorzystał w 
pierwszym roku stosowania systemu 
płatności jednolitej.

Or. ro

Uzasadnienie

Exista circumstante altele decât cele mentionate la articolul 36(1) sau specificitati regionale 
care pot împiedica activarea a 80% din 
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Poprawka 523
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – akapit -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od 2010 r. państwa członkowskie, które 
podejmą taką decyzję, będą mogły 
oddzielić płatności specjalne przeznaczone 
dla producentów ryżu, roślin 
wysokobiałkowych, suszu paszowego i 
orzechów od wielkości produkcji.

Or. es

Poprawka 524
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie włączą od 2010 r. 
pomoc dostępną w ramach systemów 
wsparcia związanych z wielkością 
produkcji, o których mowa w pkt. I, II i III 
załącznika X do systemu płatności 
jednolitej, zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszym rozdziale.

Państwa członkowskie będą mogły włączyć
od 2010 r. pomoc dostępną w ramach 
systemów wsparcia związanych z 
wielkością produkcji, o których mowa w 
pkt. I, II i III załącznika X do systemu 
płatności jednolitej, zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym rozdziale.

Or. es
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Poprawka 525
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 65 skreślony 
Włączenie pomocy związanej z wielkością 
produkcji wyłączonej z systemu płatności 
jednolitej
1. Kwoty, o których mowa w załączniku 
XI, które były dostępne dla pomocy 
związanej z wielkością produkcji w 
ramach systemów, o których mowa w pkt I 
załącznika X są rozdzielane przez państwa 
członkowskie między rolników w danych 
sektorach zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, z 
uwzględnieniem w szczególności pomocy 
otrzymanej przez tych rolników, 
bezpośrednio albo pośrednio, w ramach 
odpowiednich systemów wsparcia w 
okresie co najmniej jednego roku w latach 
2005 do 2008.
2. Państwa członkowskie zwiększają 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez danych rolników na 
podstawie kwot wynikających z 
zastosowania ust. 1.
Wzrost wartości uprawnienia do płatności 
na rolnika oblicza się poprzez podzielenie 
kwoty, o której mowa w poprzednim 
ustępie, przez liczbę uprawnień do 
płatności każdego zainteresowanego 
rolnika.
Jeżeli jednak rolnik w danym sektorze nie 
posiada żadnych uprawnień do płatności, 
przyznaje mu się uprawnienia do 
płatności, których:
a) liczba jest równa liczbie hektarów 
zgłoszonych przez rolnika zgodnie z art. 
36 ust. 1 w odniesieniu do roku, w którym 
dokonano włączenia systemu pomocy 

Adlib Express Watermark



PE412.054v01-00 26/66 AM\739858PL.doc

PL

związanej z wielkością produkcji do 
systemu płatności jednolitej,
b) wartość jest ustalona poprzez 
podzielenie kwoty, o której mowa w ust. 1 
przez liczbę ustaloną zgodnie z lit. a).

Or. es

Uzasadnienie

Algunos sectores deberían conservar una parte de la ayuda acoplada, como es el caso del 
arroz. La propia Comisión Europea reconoce que el desacoplamiento de las ayudas a este 
cultivo puede provocar graves problemas de pérdida de superficie sembrada.

Poprawka 526
Jan Mulder, Niels Busk 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwoty, o których mowa w załączniku 
XI, które były dostępne dla pomocy 
związanej z wielkością produkcji w ramach 
systemów, o których mowa w pkt I 
załącznika X są rozdzielane przez państwa 
członkowskie między rolników w danych 
sektorach zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, z 
uwzględnieniem w szczególności pomocy 
otrzymanej przez tych rolników, 
bezpośrednio albo pośrednio, w ramach 
odpowiednich systemów wsparcia w 
okresie co najmniej jednego roku w latach 
2005 do 2008.

1. Kwoty, o których mowa w załączniku 
XI, które były dostępne dla pomocy 
związanej z wielkością produkcji w ramach 
systemów, o których mowa w pkt I 
załącznika X są rozdzielane przez państwa 
członkowskie między rolników w danych 
sektorach zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, z 
uwzględnieniem w szczególności pomocy 
otrzymanej przez tych rolników, 
bezpośrednio albo pośrednio, w ramach 
odpowiednich systemów wsparcia lub 
kwot produkcyjnych w okresie co najmniej 
jednego roku w latach 2005-2011.

Or. en

Uzasadnienie

Reference periods have to be as representative as possible. Since a further decoupling of the 
potato starch payments will start from marketing year 2011/2012, Member States should be 
given the option to use a more recent reference year, which will probably more 
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representative.  

Poprawka 527
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwoty, o których mowa w załączniku 
XI, które były dostępne dla pomocy 
związanej z wielkością produkcji w ramach 
systemów, o których mowa w pkt I 
załącznika X są rozdzielane przez państwa 
członkowskie między rolników w danych 
sektorach zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, z 
uwzględnieniem w szczególności pomocy 
otrzymanej przez tych rolników, 
bezpośrednio albo pośrednio, w ramach 
odpowiednich systemów wsparcia w 
okresie co najmniej jednego roku w latach 
2005 do 2008.

1. Kwoty, o których mowa w załączniku 
XI, które były dostępne dla pomocy 
związanej z wielkością produkcji w ramach 
systemów, o których mowa w pkt I 
załącznika X są rozdzielane przez państwa 
członkowskie między rolników w danych 
sektorach zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, z 
uwzględnieniem w szczególności pomocy 
otrzymanej przez tych rolników, 
bezpośrednio albo pośrednio, w ramach 
odpowiednich systemów wsparcia w 
okresie co najmniej jednego roku w latach 
2005 do 2008. Państwa członkowskie 
mogą jednak wybrać bliższy okres 
odniesienia, zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami.

Or. nl

Uzasadnienie

Het is van belang om een zo representatief mogelijke periode te gebruiken voor de integratie 
van de gekoppelde steun. Dit levert een waarheidsgetrouw beeld op en is eerlijk ten opzichte 
van de landbouwer.
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Poprawka 528
Elisabeth Jeggle 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwoty, o których mowa w załączniku 
XI, które były dostępne dla pomocy 
związanej z wielkością produkcji w ramach 
systemów, o których mowa w pkt I 
załącznika X są rozdzielane przez państwa 
członkowskie między rolników w danych 
sektorach zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, z 
uwzględnieniem w szczególności pomocy 
otrzymanej przez tych rolników, 
bezpośrednio albo pośrednio, w ramach 
odpowiednich systemów wsparcia w 
okresie co najmniej jednego roku w latach 
2005 do 2008.

1.a) Kwoty, o których mowa w załączniku 
XI, które były dostępne dla pomocy 
związanej z wielkością produkcji w ramach 
systemów, o których mowa w pkt I 
załącznika X, są rozdzielane przez państwa 
członkowskie głównie między rolników w 
danych sektorach zgodnie z obiektywnymi 
i niedyskryminacyjnymi kryteriami, z 
uwzględnieniem w szczególności pomocy 
otrzymanej przez tych rolników, 
bezpośrednio albo pośrednio, w ramach 
odpowiednich systemów wsparcia w 
okresie co najmniej jednego roku w latach 
2005 do 2008.

Or. de

Poprawka 529
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.b) W uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie mogą rozdzielić 
kwoty określone w ust. 1a w zgodnie z 
obiektywnymi kryteriami w całości lub 
częściowo między wszystkich rolników, 
których gospodarstwa znajdują się w 
rzeczonym regionie.

Or. de
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Poprawka 530
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Państwa członkowskie zwiększają
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez danych rolników na 
podstawie kwot wynikających z 
zastosowania ust. 1.

(2) Państwa członkowskie mogą zwiększyć 
wartość uprawnień do płatności 
posiadanych przez danych rolników na 
podstawie kwot wynikających z 
zastosowania ust. 1.

Or. de

Poprawka 531
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie podejmie 
decyzji, o której mowa w art. 53 ust. 1 
akapit pierwszy, kwoty, które były 
dostępne dla pomocy związanej z 
wielkością produkcji w ramach systemów, 
o których mowa w pkt III załącznika X, 
zostają włączone do systemu płatności 
jednolitej zgodnie z przepisami art. 66.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Article is rendered obsolete.
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Poprawka 532
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie podejmie 
decyzji, o której mowa w art. 53 ust. 1 
akapit pierwszy, kwoty, które były 
dostępne dla pomocy związanej z 
wielkością produkcji w ramach systemów, 
o których mowa w pkt III załącznika X, 
zostają włączone do systemu płatności 
jednolitej zgodnie z przepisami art. 66.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Article is rendered obsolete.

Poprawka 533
Jan Mulder, Niels Busk 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalne wsparcie Wsparcie w zakresie ubezpieczeń i
funduszy wspólnego inwestowania

Or. en

Uzasadnienie

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Poprawka 534
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
10% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
20% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

Or. es

Poprawka 535
Lutz Goepel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie mogą, 
najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2009 r., 
podjąć decyzję o wykorzystaniu 
począwszy od 2010 r. do 10 % krajowych 
pułapów, o których mowa w art. 41, na 
przyznawanie wsparcia rolnikom:

(1) Państwa członkowskie mogą, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2010 r., a 
później w okresie od 1 października 2011 
r. do najpóźniej 1 stycznia 2012 r., podjąć 
decyzję o wykorzystaniu począwszy od 
2010 r. i/lub od 2012 r. do 12% krajowych 
pułapów, o których mowa w art. 41, na 
przyznawanie wsparcia rolnikom:

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. Ausserdem benötigen die Mitgliedstaaten einen längeren 
Zeitraum um zu beschließen, ob sie eine Anwendung durch Artikel 68 durchführen wollen. 
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Poprawka 536
Lutz Goepel 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie mogą, 
najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2009 r., 
podjąć decyzję o wykorzystaniu 
począwszy od 2010 r. do 10 % krajowych 
pułapów, o których mowa w art. 41, na 
przyznawanie wsparcia rolnikom:

(1) Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystaniu począwszy od 
2010 r. do 12% krajowych pułapów, o 
których mowa w art. 41, na przyznawanie 
wsparcia rolnikom:

Or. de

Uzasadnienie

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden und sollte 
ihnen auch Flexibilität bei der Nutzung diese Artikels gewährleistet werden.

Poprawka 537
Peter Baco 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
10% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
15% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

Or. sk

Uzasadnienie

Možnosť navýšenia finančnej obálky považujeme za opodstatnené z dôvodu výraznejšieho 
pozitívneho dopadu tohoto správneho. 
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Poprawka 538
Kyösti Virrankoski 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 10 
% krajowych pułapów, o których mowa w 
art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
15% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększyć do 15% prawo wykorzystania pułapu przez państwa członkowskie. There 
has to be enough money and flexibility to proposed actions. 

Poprawka 539
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
10% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
15% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

Or. fr

Uzasadnienie

Il convient de laisser aux Etats membres des possibilités plus importantes de mise en œuvre 
de soutiens spécifiques, répondant à leurs contraintes propres.
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Poprawka 540
Maria Petre 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
10% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
15% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

Or. ro

Uzasadnienie

Procentul de 10% propus nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi 
masuri strategice de politici publice. Pentru noile state membre care aloca plati directe la 
nivelul de doar 35% în 2009, 45% în 2010 si ajung la 100% începând cu anul 2016, sumele 
ce se vor constitui pe baza acestui articol nu vor fi 

Poprawka 541
Jan Mulder, Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą, 
najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2009 r., 
podjąć decyzję o wykorzystaniu począwszy 
od 2010 r. do 10 % krajowych pułapów, o 
których mowa w art. 41, na przyznawanie 
wsparcia rolnikom:

1. W odniesieniu do każdego roku 
kalendarzowego państwa członkowskie 
mogą, do dnia 1 sierpnia poprzedniego 
roku, podjąć decyzję o wykorzystaniu do 
5% krajowych pułapów, o których mowa w 
art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

Or. en
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Poprawka 542
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 10 
% krajowych pułapów, o których mowa w 
art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
10% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, lub do 15% tych pułapów w 
przypadku nowych państw członkowskich, 
które nie osiągnęły pułapu 100% 
stopniowego wprowadzania, do czego 
dodać należy oszczędności zrealizowane w 
ramach pierwszego i drugiego filara, 
przeznaczając tak uzyskane środki na 
przyznawanie wsparcia rolnikom

Or. ro

Uzasadnienie

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în statele noi membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100%  din anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor 
fi suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie să fie de 15% 
pentru cei cu phasing in, precum şi includerea altor economii realizate de la Pilonul I şi 
Pilonul II

Poprawka 543
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
10% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie wsparcia 

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
10% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, lub do 50% kwot otrzymanych 
dzięki mechanizmowi modulacji, zgodnie z 
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rolnikom: art. 9 ust. 4, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

Or. nl

Uzasadnienie

Voor wat betreft artikel 68 moet de mogelijkheid voor de lidstaten bestaan om tot 50% van de 
uit artikel 9, lid 4 vrijkomende modulatiegelden te gebruiken voor artikel 68. Zo krijgt de 
lidstaat de mogelijkheid om het geld dichter bij de landbouwer 

Poprawka 544
Stéphane Le Foll 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję 
o wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
10% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:  

1. Państwa członkowskie wykorzystują
począwszy od 2010 r. do 10% krajowych 
pułapów, o których mowa w art. 41, na 
przyznawanie wsparcia rolnikom: 

Środek ten jest dobrowolny w państwach 
członkowskich, które wcześniej 
zdecydowały się na wprowadzenie w życie 
systemu płatności jednolitej na szczeblu 
regionalnym lub które zamierzają uczynić 
to w najbliższym czasie, zgodnie z art. 47 
i 48, lub które zamierzają dokonać 
przeglądu praw do płatności zgodnie z 
art. 49. Przepis ten nie ma zastosowania w 
nowych państwach członkowskich. 

Or. fr

Uzasadnienie

L’article 68 donne la possibilité aux Etats membres de procéder à une forme de redistribution 
des aides directes à l’intérieur du premier pilier et écarte toute obligation de cofinancement. 
Tel que proposé par la Commission il n’est pas obligatoire. Dans l’hypothèse d’un refus de 
certains Etats membres d’y recourir, ajouté à un probable faible niveau d’augmentation 
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supplémentaire  de la modulation, les effets redistributifs du bilan de santé seraient quasiment 
nuls, alors que la répartition des aides directes reste inéquitable dans l’Union européenne et 
que les écarts de revenus entre les agriculteurs ont tendance à s’accroître, principalement 
sous l’effet de la hausse des prix agricoles. Rendre le dispositif de l’article 68 obligatoire 
dans les Etats membres qui n’ont pas encore engagé de correction dans la distribution du 
soutien public à leurs agriculteurs ou qui ne prévoient pas de le faire par la régionalisation 
ou par la révision de leurs droits à paiements, permettrait d’apporter plus de légitimité dans 
le soutien apporté à l’agriculture.   

Poprawka 545
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję 
o wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
10% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia roku poprzedzającego 
wdrożenie opłaty, podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
10% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie ogólnego 
wsparcia rolnikom pracującym w pełnym 
wymiarze godzin albo organizacjom lub 
grupom producentów:

Or. el

Poprawka 546
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Alejandro Cercas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
10% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję o 
wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
10% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, w przypadku każdego sektora, o 
którym mowa w załączniku VI 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, na 

Adlib Express Watermark



PE412.054v01-00 38/66 AM\739858PL.doc

PL

przyznawanie wsparcia rolnikom:

Or. es

Poprawka 547
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie mogą, 
najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2009 r., 
podjąć decyzję o wykorzystaniu 
począwszy od 2010 r. do 10 % krajowych 
pułapów, o których mowa w art. 41, na 
przyznawanie wsparcia rolnikom:

(1) Państwa członkowskie mogą, 
najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2009 r., 
podjąć decyzję o wykorzystaniu 
począwszy od 2010 r. do 10 % krajowych 
pułapów, o których mowa w art. 41, na 
przyznawanie rolnikom zintegrowanego 
wsparcia zrównoważonych form 
produkcji:

Or. de

Poprawka 548
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą, najpóźniej 
do dnia 1 sierpnia 2009 r., podjąć decyzję 
o wykorzystaniu począwszy od 2010 r. do 
10% krajowych pułapów, o których mowa 
w art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

1. Państwa członkowskie mogą, każdego 
roku przed dniem 1 sierpnia, podjąć 
decyzję o wykorzystaniu począwszy od 
następnego roku kalendarzowego do 10% 
krajowych pułapów, o których mowa w 
art. 41, na przyznawanie wsparcia 
rolnikom:

Or. nl

Adlib Express Watermark



AM\739858PL.doc 39/66 PE412.054v01-00

PL

Poprawka 549
Jan Mulder, Niels Busk 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) z tytułu: skreślona
(i) określonych rodzajów gospodarowania, 
które mają istotne znaczenie dla ochrony 
lub poprawy środowiska naturalnego,
(ii) poprawy jakości produktów rolnych, 
lub
(iii) poprawy wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych;

Or. en

Uzasadnienie

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Poprawka 550
Katerina Batzeli 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) określonych rodzajów gospodarowania, 
które mają istotne znaczenie dla ochrony 
lub poprawy środowiska naturalnego,

(i) produkcji rolnej i hodowli prowadzonej 
z poszanowaniem środowiska i z 
zastosowaniem racjonalnego zarządzania 
zasobami wodnymi,

Or. el
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Poprawka 551
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) określonych rodzajów gospodarowania, 
które mają istotne znaczenie dla ochrony 
lub poprawy środowiska naturalnego,

i) określonych rodzajów gospodarowania, 
które mają istotne znaczenie dla
przetrwania sektora rolniczego, a 
szczególnie w zakresie dobrostanu 
zwierząt,

Or. nl

Poprawka 552
Stéphane Le Foll 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) określonych rodzajów gospodarowania, 
które mają istotne znaczenie dla ochrony 
lub poprawy środowiska naturalnego,

i) określonych rodzajów gospodarowania 
które oparte są na oszczędniejszych i 
bardziej trwałych metodach technicznych, 
przynosząc korzyści funkcjonowaniu 
ekosystemów, i które mają istotne 
znaczenie dla ochrony lub poprawy 
środowiska naturalnego (rolnictwo 
ekologiczne, rolnictwo chroniące gleby, 
rolnictwo sprzyjające uprawie trawy itp.), 

Or. fr

Uzasadnienie

Les contraintes devant lesquelles se trouve l’agriculture en matière énergétique et 
d’environnement (réchauffement climatique, gestion de l’eau, raréfaction des ressources 
naturelles…) appellent à repenser le développement agricole. Il existe aujourd’hui des 
solutions déjà expérimentées par des agriculteurs qui méritent davantage de soutien de la 
part de la PAC, en raison des avantages qu’elles comportent en terme d’agricultures 
durables. Ces solutions constituent de nouvelles formes de l’agriculture de demain.
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Poprawka 553
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) określonych rodzajów gospodarowania, 
które mają istotne znaczenie dla ochrony 
lub poprawy środowiska naturalnego,

i) określonych rodzajów gospodarowania, 
które mają istotne znaczenie dla ochrony 
lub poprawy środowiska naturalnego oraz 
klimatu, różnorodności biologicznej i 
jakości wody, w szczególności produkcji 
ekologicznej i wypasu zwierząt,

Or. de

Uzasadnienie

Durch biologischen Landbau und die Weidehaltung von Tieren werden besondere Leistungen 
hinsichtlich Tierschutz, Klimaschutz, Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft und 
Artenvilfalt erbracht. Daher sollen diese beiden Bewirtschaftungsformen hier hervorgehoben 
werden.

Poprawka 554
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a – litera ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) poprawy jakości produktów rolnych, 
lub

(ii) poprawy metod upraw i hodowli w 
celu uzyskania bezpiecznych i dobrych 
jakościowo produktów, lub

Or. el
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Poprawka 555
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a – litera iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawy wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych;

(iii) poprawy konkurencyjności, obiegu i 
wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych;

Or. el

Poprawka 556
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a – litera iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawy wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych;

(iii) poprawy wprowadzania do obrotu i 
konkurencyjności produktów rolnych;

Or. nl

Poprawka 557
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a – litera iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) poprawy wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych;

(iii) poprawy wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych na poziomie 
regionalnym;

Or. de

Uzasadnienie

Die regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte erspart lange Transportwege und 
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ermöglicht eine direktere Kommunikation mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich 
positiv auf die Wertschätzung der Landwirtschaft in der Gesellschaft auswirkt. Daher sollte 
sie Gegenstand der Förderung sein.

Poprawka 558
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a – litera iii a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii a) w celu zrekompensowania 
szczególnych niekorzystnych warunków 
dotykających rolników i/lub systemy 
operacyjne w strefach najsłabszych pod 
względem gospodarczym i społecznym lub 
wrażliwych z punktu widzenia środowiska 
naturalnego;

Or. pt

Uzasadnienie

É necessário que a formulação do presente artigo contemple a compensação de desvantagens 
específicas que afectem os agricultores em geral e/ou sistemas de exploração em zonas 
económica e socialmente vulneráveis ou ecologicamente sensíveis;

Poprawka 559
Katerina Batzeli 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a – litera iii a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii a) stawiania czoła dezorganizacji 
produkcji i kosztom składników, na które 
wpływ mają sektory i czynniki 
niezwiązane z rolnictwem.

Or. el
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Poprawka 560
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) w celu podzielenia między rolników z 
tego samego sektora środków 
udostępnionych dzięki liniowemu 
zmniejszeniu wsparcia w danym sektorze.

Or. es

Poprawka 561
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) w celu rozwinięcia rolnictwa 
ekologicznego,

Or. fr

Uzasadnienie

Les campagnes de promotion menées par l'Union européenne pour promouvoir l'agriculture 
biologique ne suffisent pas. Il est nécessaire que ce mode de production agricole respectueux 
de l'environnement soit  encouragé par des mesures de soutien spécifiques clairement 
énoncées dans l'article 68.
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Poprawka 562
Liam Aylward 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) wprowadzenia dodatkowego wsparcia 
unijnych producentów mięsa i mleka 
owczego oraz koziego, aby sektor 
produktów owczych i kozich w UE stał się 
sektorem dynamicznym, 
samowystarczalnym, opartym na rynku i 
ukierunkowanym na konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

The sheep/lamb and goat sector is in an exceptional crisis at the moment.  A strong and 
immediate response is needed to ensure that this sector has a future. This amendment is 
consistent with Parliament’s resolution of 19 June 2008 on the future of the sheep/lamb and 
goat sector.

Poprawka 563
Kyösti Virrankoski 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w celu podjęcia problemu 
szczególnych niedogodności, których 
doświadczają rolnicy w sektorze 
przetworów mlecznych, wołowiny, mięsa 
baraniego i koziego oraz w sektorze ryżu 
na obszarach najsłabszych pod względem 
gospodarczym lub wrażliwych pod 
względem środowiskowym,

skreślona

Or. en
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Poprawka 564
Jan Mulder,Niels Busk  

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w celu podjęcia problemu 
szczególnych niedogodności, których 
doświadczają rolnicy w sektorze 
przetworów mlecznych, wołowiny, mięsa 
baraniego i koziego oraz w sektorze ryżu 
na obszarach najsłabszych pod względem 
gospodarczym lub wrażliwych pod 
względem środowiskowym,

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Poprawka 565
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych, 
wołowiny, mięsa baraniego i koziego oraz 
w sektorze ryżu na obszarach najsłabszych 
pod względem gospodarczym lub 
wrażliwych pod względem 

b) w celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy na obszarach najsłabszych pod 
względem gospodarczym lub wrażliwych 
pod względem środowiskowym, na 
przykład w sektorze przetworów 
mlecznych, wołowiny, mięsa baraniego i 
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środowiskowym, koziego oraz w sektorze ryżu,

Or. fr

Uzasadnienie

Les dispositions prévues à l’article 68 §1 b) doivent être élargies à l’ensemble des 
agriculteurs actifs dans les zones vulnérables sur le plan économique et/ou environnemental. 
Dès lors, la liste de secteurs doit clairement être une liste indicative, les Etats membres 
devant pouvoir conserver la possibilité de soutenir certaines productions particulières dans 
des zones qu’ils considèrent comme vulnérables.

Poprawka 566
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych, 
wołowiny, mięsa baraniego i koziego oraz 
w sektorze ryżu na obszarach najsłabszych 
pod względem gospodarczym lub 
wrażliwych pod względem 
środowiskowym,

b)w celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych, 
wołowiny, mięsa baraniego i koziego oraz 
w innych sektorach, o których mowa w 
tytule IV niniejszego rozporządzenia, 
które państwa członkowskie biorą pod 
uwagę,

Or. es

Poprawka 567
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych, 
wołowiny, mięsa baraniego i koziego oraz 
w sektorze ryżu na obszarach najsłabszych 

b) w celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych, 
wołowiny, mięsa baraniego i koziego, 
wieprzowiny, drobiu oraz w sektorze ryżu 
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pod względem gospodarczym lub 
wrażliwych pod względem 
środowiskowym,

na obszarach najsłabszych pod względem 
gospodarczym lub wrażliwych pod 
względem środowiskowym i uczynienia 
tych sektorów bardziej konkurencyjnymi,

Or. hu

Uzasadnienie

A 68-as cikk célja, hogy a tagállamok egyedi szempontjainak és igényeinek megfelelően 
rugalmas lehetőséget biztosítson egyes ágazatok támogatására. A sertés- és baromfiágazat 
fejlődését a Közös Agrárpolitika lényegében alig támogatja, miközben ezen ágazatok súlyos 
problémákkal küzdenek. Mindezért méltányos lenne, ha az új 68-as cikk keretében erre a 
tagállamoknak lehetősége nyílna. 

Poprawka 568
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych,
wołowiny, mięsa baraniego i koziego oraz 
w sektorze ryżu na obszarach najsłabszych 
pod względem gospodarczym lub 
wrażliwych pod względem 
środowiskowym,

b) w celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych 
oraz w sektorze ryżu i tytoniu na obszarach 
najsłabszych pod względem gospodarczym 
lub wrażliwych pod względem 
środowiskowym, jak również producenci 
wołowiny, mięsa baraniego i koziego,

Or. el

Poprawka 569
Béla Glattfelder 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w celu podjęcia problemu szczególnych b) w celu podjęcia problemu szczególnych 
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niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych, 
wołowiny, mięsa baraniego i koziego oraz 
w sektorze ryżu na obszarach najsłabszych 
pod względem gospodarczym lub 
wrażliwych pod względem 
środowiskowym,

niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych, 
wołowiny, mięsa baraniego i koziego oraz 
w sektorze ryżu na obszarach najsłabszych 
pod względem gospodarczym lub 
wrażliwych pod względem 
środowiskowym, a także na obszarach 
narażonych na suszę, tzn. z trwałym 
niedoborem wody,

Or. hu

Uzasadnienie

A klímaváltozás következtében az Európai Unióban nő az aszályos, ill. tartósan vízhiányos 
területek aránya.  

Poprawka 570
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych, 
wołowiny, mięsa baraniego i koziego oraz
w sektorze ryżu na obszarach najsłabszych 
pod względem gospodarczym lub 
wrażliwych pod względem 
środowiskowym,

b) w celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych, 
wołowiny, mięsa baraniego i koziego, w 
sektorze ryżu, skrobi ziemniaczanej i lnu 
uprawianego na włókno na obszarach 
najsłabszych pod względem gospodarczym 
lub wrażliwych pod względem 
środowiskowym,

Or. nl
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Poprawka 571
Peter Baco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych, 
wołowiny, mięsa baraniego i koziego oraz 
w sektorze ryżu na obszarach najsłabszych 
pod względem gospodarczym lub 
wrażliwych pod względem 
środowiskowym,

b) w celu podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w sektorze przetworów mlecznych, 
mięsa baraniego i koziego oraz w sektorze 
ryżu na obszarach najsłabszych pod 
względem gospodarczym lub wrażliwych 
pod względem środowiskowym,

Or. sk

Uzasadnienie

Vynechanie bravčového mäsa je opodstatnené preto, lebo bravčové mäso podobne ako 
hydinové mäso a vajcia, sa vyrábajú spôsobom z koncentrovaných krmív bez priamej väzby 
producenta mäsa na produkciu krmív.

Poprawka 572
Jan Mulder, Niels Busk 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w obszarach podlegających 
restrukturyzacji i/lub objętych 
programami rozwoju w celu uniknięcia 
porzucania ziemi i/lub w celu podjęcia 
problemu szczególnych niedogodności,
których doświadczają rolnicy w tych 
obszarach,

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Poprawka 573
Katerina Batzeli 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w obszarach podlegających 
restrukturyzacji i/lub objętych programami 
rozwoju w celu uniknięcia porzucania 
ziemi i/lub w celu podjęcia problemu 
szczególnych niedogodności, których 
doświadczają rolnicy w tych obszarach,

c) w obszarach objętych programami 
restrukturyzacji i/lub rozwoju, a także 
programami restrukturyzacji obszarów 
produkcji tytoniu i bawełny, w celu 
uniknięcia porzucania ziemi i/lub w celu 
podjęcia problemu szczególnych 
niedogodności, których doświadczają 
rolnicy w tych obszarach; priorytetowo 
potraktować można w szczególności nowo 
przybyłych, dla których rolnictwo jest 
głównym zajęciem, a także młodych 
rolników,

Or. el

Poprawka 574
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c)w obszarach podlegających 
restrukturyzacji i/lub objętych programami 
rozwoju w celu uniknięcia porzucania 

c)w obszarach podlegających 
restrukturyzacji i/lub objętych programami 
rozwoju w celu uniknięcia porzucania 
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ziemi i/lub w celu podjęcia problemu 
szczególnych niedogodności, których 
doświadczają rolnicy w tych obszarach,

ziemi i/lub w celu podjęcia problemu 
szczególnych niedogodności, których 
doświadczają rolnicy w tych obszarach, w 
których pierwszeństwo mogłoby zostać 
przyznane producentom należącym do 
organizacji producentów lub do 
spółdzielni rolniczej,

Or. es

Uzasadnienie

En un mercado cada vez más abierto y globalizado es lógico que las organizaciones de 
productores o cooperativas sean las mejores herramientas para poder rentabilizar las 
producciones de los agricultores y ganaderos, equilibrando la relación con sus proveedores y 
clientes, normalmente muy concentrados y con mayor poder de negociación. Resulta del todo 
lógico priorizar a aquellos productores que decidan concentrarse con el objetivo de ser más 
competitivos y hacer que la actividad agraria de la zona pueda ser rentable y sostenible.

Poprawka 575
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w obszarach podlegających 
restrukturyzacji i/lub objętych programami 
rozwoju w celu uniknięcia porzucania 
ziemi i/lub w celu podjęcia problemu 
szczególnych niedogodności, których 
doświadczają rolnicy w tych obszarach,

(c) w obszarach podlegających 
restrukturyzacji i/lub objętych programami 
rozwoju w celu uniknięcia porzucania 
ziemi i/lub w celu podjęcia problemu 
szczególnych niedogodności, których 
doświadczają rolnicy w tych obszarach,
również w celu wspierania potencjału 
rolnictwa w ubogich regionach 
charakteryzujących się poważnymi i 
trwałymi trudnościami strukturalnymi,

Or. en

Uzasadnienie

Focus assistance on peripheral and disadvantaged areas.
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Poprawka 576
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w formie wkładu do premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 69,

d) w formie wkładu do premii z tytułu 
ubezpieczenia rolniczego zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 27 a (nowy) 
rozporządzenia Rady (WE) nr (...) 
zmieniającego rozporządzenia (WE) 
nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) 
nr 3/2008 oraz (WE) nr (...) 2008 w celu 
przyjęcia wspólnej polityki rolnej.

Or. es

Uzasadnienie

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 69 de la propuesta se sustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)

Poprawka 577
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w formie wkładu do premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 69,

d) w formie wkładu do premii z tytułu 
ubezpieczenia zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 69,

Or. nl
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Poprawka 578
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w formie wkładu do premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 69,

d) w formie wkładu do premii z tytułu 
ubezpieczenia rolniczego zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 69,

Or. es

Uzasadnienie

Se considera imprescindible que el artículo 69 ampare tanto a los seguros agrícolas como a 
los ganaderos, quedando a elección de los Estados Miembros la decisión de utilizar el 
modelo del seguro o el modelo de fondo mutual para la cobertura de los riesgos en la 
ganadería.

Poprawka 579
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) fundusze wspólnego inwestowania 
dotyczące chorób zwierząt i roślin zgodnie 
z warunkami określonymi w art. 70.

e)w formie wkładu na fundusze wspólnego 
inwestowania dotyczące chorób zwierząt i 
roślin zgodnie z warunkami określonymi w 
art. 27 a (nowy) rozporządzenia Rady 
(WE) nr (...) zmieniającego 
rozporządzenia (WE) nr 320/2006, (WE) 
nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) 
nr (...) 2008 w celu przyjęcia wspólnej 
polityki rolnej.

Or. es

Uzasadnienie

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 70 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
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por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)

Poprawka 580
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Co najmniej 25% środków użytych 
zgodnie z ust. 1 należy wykorzystywać na 
działania określone w ust. 1 lit. a pkt (i).

Or. de

Uzasadnienie

Die genannten Maßnahmen müssen besonders berücksichtigt werden, da sie entscheidend zu 
den   im Rahmen des Health Check benannten neuen Prioritäten Klima, Wasserqualität und 
biologische Vielfalt beitragen.

Poprawka 581
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, 
może być dostępne poprzez stosowanie 
wspólnych podejść i poprzez organizacje 
zbiorowe.

Or. en

Uzasadnienie

Collective approach needed to avoid spreading support too thinly.
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Poprawka 582
Jan Mulder, Niels Busk 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie dla działań, o których mowa 
w ust. 1 lit. a) może być przyznane 
wyłącznie:

skreślony

(a) jeżeli
(i) w odniesieniu do wsparcia z tytułu 
określonych rodzajów gospodarowania, o 
których mowa w ppkt (i), przestrzegane są 
wymogi dotyczące płatności 
rolnośrodowiskowych określone w art. 39 
ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005,
(ii) w odniesieniu do wsparcia z tytułu 
poprawy jakości produktów rolnych, o 
którym mowa w ppkt (ii), jest ono zgodne z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 509/2006, 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 510/2006, 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
834/200720 i z rozdziałem I tytułu II 
części II rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007 oraz
(iii) w odniesieniu do wsparcia z tytułu 
poprawy wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych, o którym mowa w 
ppkt (iii), przestrzegane są kryteria 
określone w art. 2-5 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 3/2008 oraz
(b) przyznawane jest wyłącznie na 
pokrycie dodatkowych kosztów, które 
zostały rzeczywiście poniesione oraz 
zrekompensowanie utraconych dochodów 
w celu spełnienia danego celu.

Or. en

Uzasadnienie

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Poprawka 583
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie dla działań, o których mowa
w ust. 1 lit. a) może być przyznane 
wyłącznie:

skreślony

a) jeżeli
i) w odniesieniu do wsparcia z tytułu 
określonych rodzajów gospodarowania, o 
których mowa w ppkt (i), przestrzegane są 
wymogi dotyczące płatności 
rolnośrodowiskowych określone w art. 39
ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005,
ii) w odniesieniu do wsparcia z tytułu 
poprawy jakości produktów rolnych, o 
którym mowa w ppkt (ii), jest ono zgodne z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 509/2006, 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 510/2006,
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
834/200720 i z rozdziałem I tytułu II 
części II rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007 oraz
(iii) w odniesieniu do wsparcia z tytułu 
poprawy wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych, o którym mowa w 
ppkt (iii), przestrzegane są kryteria 
określone w art. 2-5 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 3/2008 oraz
b) przyznawane jest wyłącznie na pokrycie 
dodatkowych kosztów, które zostały 
rzeczywiście poniesione oraz 
zrekompensowanie utraconych dochodów 
w celu spełnienia danego celu.

Or. it
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Uzasadnienie

La proposta pone limiti e vincoli di gestione che ostacolano l'attuazione delle misure, 
prevedendo criteri propri dello Sviluppo Rurale che non trovano adeguato campo di 
applicazione nell'ambito del 1° pilastro

Poprawka 584
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie dla działań, o których mowa 
w ust. 1 lit. a) może być przyznane 
wyłącznie:

skreślony

a )jeżeli

i)w odniesieniu do wsparcia z tytułu 
określonych rodzajów gospodarowania, o 
których mowa w ppkt (i), przestrzegane są
wymogi dotyczące płatności 
rolnośrodowiskowych określone w art. 39 
ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005,
ii) w odniesieniu do wsparcia z tytułu 
poprawy jakości produktów rolnych, o 
którym mowa w ppkt (ii), jest ono zgodne z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 509/2006, 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 510/2006, 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 
i z rozdziałem I tytułu II części II 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz
iii)w odniesieniu do wsparcia z tytułu 
poprawy wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych, o którym mowa w 
ppkt (iii), przestrzegane są kryteria 
określone w art. 2-5 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 3/2008 oraz 
b) przyznawane jest wyłącznie na pokrycie 
dodatkowych kosztów, które zostały 
rzeczywiście poniesione oraz 
zrekompensowanie utraconych dochodów 
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w celu spełnienia danego celu.

Or. es

Poprawka 585
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wsparcie dla działań, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) może być przyznane 
wyłącznie:

2. Wsparcie dla działań, o których mowa w 
ust. 1 lit. a), może być przyznane 
wyłącznie na pokrycie dodatkowych 
kosztów, które zostały rzeczywiście 
poniesione, oraz na zrekompensowanie 
utraconych dochodów w celu spełnienia 
danego celu.

Or. nl

Poprawka 586
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli skreślona

i) w odniesieniu do wsparcia z tytułu 
określonych rodzajów gospodarowania, o 
których mowa w ppkt (i), przestrzegane są 
wymogi dotyczące płatności 
rolnośrodowiskowych określone w art. 39 
ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005,
ii) w odniesieniu do wsparcia z tytułu 
poprawy jakości produktów rolnych, o 
którym mowa w ppkt (ii), jest ono zgodne z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 509/2006, 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 510/2006, 
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rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 
i z rozdziałem I tytułu II części II 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz
(iii) w odniesieniu do wsparcia z tytułu 
poprawy wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych, o którym mowa w 
ppkt (iii), przestrzegane są kryteria 
określone w art. 2-5 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 3/2008 oraz

Or. nl

Poprawka 587
Katerina Batzeli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2 – litera a – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w odniesieniu do wsparcia z tytułu 
określonych rodzajów gospodarowania, o
których mowa w ppkt (i), przestrzegane są
wymogi dotyczące płatności 
rolnośrodowiskowych określone w art. 39 
ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005,

i) w odniesieniu do wsparcia z tytułu 
określonych rodzajów upraw i hodowli, o 
których mowa w ust. 1 lit. a) ppkt (i), jeżeli 
wymogi ustanowione w procedurze, o 
której mowa w art. 128 ust. 1, są 
przestrzegane i zgodne z odpowiednimi 
przepisami rozporządzenia (WE) nr 
1698/2005,

Or. el

Poprawka 588
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyznawane jest wyłącznie na pokrycie 
dodatkowych kosztów, które zostały 
rzeczywiście poniesione oraz 
zrekompensowanie utraconych dochodów 

skreślona
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w celu spełnienia danego celu.

Or. ro

Uzasadnienie

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Poprawka 589
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyznawane jest wyłącznie na pokrycie 
dodatkowych kosztów, które zostały 
rzeczywiście poniesione oraz 
zrekompensowanie utraconych dochodów 
w celu spełnienia danego celu.

skreślona

Or. nl

Poprawka 590
Jan Mulder, Niels Busk 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie dla działań, o których mowa 
w ust. 1 lit. b) może być przyznane 
wyłącznie:

skreślony

(a) po pełnym wdrożeniu systemu 
płatności jednolitej w danym sektorze 
zgodnie z art. 54, 55 i 71.
(b) w zakresie niezbędnym do utworzenia 
zachęt w celu utrzymania aktualnego 
poziomu produkcji.
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Or. en

Uzasadnienie

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Poprawka 591
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie dla działań, o których mowa 
w ust. 1 lit. b) może być przyznane 
wyłącznie:
(a) po pełnym wdrożeniu systemu 
płatności jednolitej w danym sektorze 
zgodnie z art. 54, 55 i 71.

skreślony

(b) w zakresie niezbędnym do utworzenia 
zachęt w celu utrzymania aktualnego 
poziomu produkcji.

Or. ro

Uzasadnienie

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Poprawka 592
Vincenzo Aita 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie dla działań, o których mowa w 
ust. 1 lit. b) może być przyznane 
wyłącznie:

3. Wsparcie dla działań, o których mowa w 
ust. 1 lit. b), może być przyznane 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
stworzenia zachęt w celu utrzymania 
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aktualnego poziomu zatrudnienia i 
produkcji:

Or. it

Poprawka 593
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie dla działań, o których mowa w 
ust. 1 lit. b) może być przyznane 
wyłącznie:

3. Wsparcie dla działań, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) i b), może być przyznane 
wyłącznie:

Or. en

Uzasadnienie

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions. It should be a condition of Article 68 that it may only be used when a 
member state has fully decoupled all support payments.

Poprawka 594
Alyn Smith 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – część wprowadzająca 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie dla działań, o których mowa w 
ust. 1 lit. b) może być przyznane 
wyłącznie:

3. Wsparcie dla działań, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) i b), może być przyznane 
wyłącznie:

Or. en

Uzasadnienie

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions and to ensure that it can only be used to addressed specific problems 
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in the dairy sector that might be caused by the phasing out of milk quotas in some sectors. It 
should be a condition of Article 68 that it may only be used when a member state has fully 
decoupled all support payments.

Poprawka 595
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a)po pełnym wdrożeniu systemu płatności 
jednolitej w danym sektorze zgodnie z art. 
54, 55 i 71. 

skreślona

Or. es

Poprawka 596
Alyn Smith 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) po pełnym wdrożeniu systemu 
płatności jednolitej w danym sektorze 
zgodnie z art. 54, 55 i 71.

(a) po pełnym wdrożeniu pełnego 
oddzielenia płatności od wielkości 
produkcji we wszystkich sektorach.

Or. en

Poprawka 597
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) po pełnym wdrożeniu systemu 
płatności jednolitej w danym sektorze 

(a) po pełnym wdrożeniu pełnego 
oddzielenia płatności od wielkości 

Adlib Express Watermark



AM\739858PL.doc 65/66 PE412.054v01-00

PL

zgodnie z art. 54, 55 i 71. produkcji we wszystkich sektorach.

Or. en

Poprawka 598
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b)w zakresie niezbędnym do utworzenia 
zachęt w celu utrzymania aktualnego 
poziomu produkcji.

skreślona

Or. en

Poprawka 599
Alyn Smith 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w zakresie niezbędnym do utworzenia 
zachęt w celu utrzymania aktualnego 
poziomu produkcji.

skreślona

Or. en

Poprawka 600
Peter Baco 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w zakresie niezbędnym do utworzenia 
zachęt w celu utrzymania aktualnego 

skreślona 

Adlib Express Watermark



PE412.054v01-00 66/66 AM\739858PL.doc

PL

poziomu produkcji.

Or. sk

Uzasadnienie

Tento návrh zásadne neguje pôsobenie trhových síl a znevýhodňuje producentov s vyšším 
(doteraz nevyužívaným) výrobným potenciálom.

Poprawka 601
Markus Pieper 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w zakresie niezbędnym do utworzenia 
zachęt w celu utrzymania aktualnego 
poziomu produkcji.

b) w zakresie niezbędnym do utworzenia 
zachęt w celu utrzymania aktualnego 
poziomu produkcji, nie naruszając przy 
tym podstawowej zasady oddzielenia 
płatności od produkcji.

Or. de

Uzasadnienie

Eine Stützung für Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe b ist sinnvoll und hilft, 
Strukturbrüche zu verhindern. Dennoch sollte sichergestellt werden, dass es nicht durch eine 
zu breite Anwendung dieser Maßnahmen zu Wettbewerbsverzerrungen im jeweiligen Sektor 
kommt und dem Grundgedanken der Entkopplung 
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