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Poprawka 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W latach 2009, 2010 i 2011 pomoc 
przyznawana jest rolnikom produkującym 
ryż objęty kodem CN 1006 10, na 
warunkach ustanowionych w niniejszej 
sekcji.

Pomoc przyznawana jest rolnikom 
produkującym ryż objęty kodem CN
1006 10, na warunkach ustanowionych 
w niniejszej sekcji.

Or. fr

Uzasadnienie

Le découplage totale de l’aide versée aux producteurs de riz conduirait à une forte réduction 
de cette production dans certaines zones fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette 
culture est indispensable pour ces régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle 
nécessite, permettant ainsi d’éviter une remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour 
l’écosystème.

Poprawka 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W latach 2009, 2010 i 2011 pomoc 
przyznawana jest rolnikom produkującym 
ryż objęty kodem CN 1006 10, na 
warunkach ustanowionych w niniejszej 
sekcji.

W roku 2009 i latach następnych pomoc 
przyznawana jest rolnikom produkującym 
ryż objęty kodem CN 1006 10, na 
warunkach ustanowionych w niniejszej 
sekcji.

Or. es
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Poprawka 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 2 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję
EUR/ha

2009 2010 i 2011
Bułgaria 345,255 172,627
Grecja 561,00 280,5
Hiszpania 476,25 238,125
Francja 411,75 205,875
Włochy 453,00 226,5
Węgry 232,50 116,25
Portugalia 453,75 226,875
Rumunia 126,075 63,037

Poprawka
EUR/ha

2009 i następne
Bułgaria 345,255
Grecja 561,00
Hiszpania 476,25
Francja 411,75
Włochy 453,00
Węgry 232,50
Portugalia 453,75
Rumunia 126,075

Or. es
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Poprawka 684
Maria Petre 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 - tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rumunia: 500 ha Rumunia: 8 187 ha.

Or. ro

Uzasadnienie

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Poprawka 685
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 - tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rumunia: 500 ha Rumunia: 8 187 ha.

Or. ro

Uzasadnienie

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare şi ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de faţă în sistemul integrat de administrare şi control 
suprafaţa identificată este de 8187 ha.
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Poprawka 686
Bernadette Bourzai 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV – rozdział 1 – sekcja 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 1A
PŁATNOŚCI Z TYTUŁU UPRAWY 

ORZECHÓW
Artykuł 74a

Zakres stosowania
1. Pomoc wspólnotowa jest przyznawana 
rolnikom produkującym orzechy, na 
warunkach ustanowionych w niniejszej 
sekcji.
Orzechy obejmują:
— migdały objęte kodami CN 0802 11 
i 0802 12,
— orzechy laskowe lub orzechy tureckie 
objęte kodami CN 0802 21 i 0802 22,
— orzechy włoskie objęte kodami CN
0802 31 i 0802 32,
— orzechy pistacjowe objęte kodem CN 
0802 50,
— orzechy robinii objęte kodem CN 
1212 10 10.
2. Państwa członkowskie mogą 
zróżnicować pomoc według produktów lub 
poprzez zwiększenie lub zmniejszenie 
krajowych powierzchni gwarantowanych 
(zwanych dalej „KPG”) ustanowionych 
w art. 74b ust. 3. Niemniej jednak 
całkowita kwota pomocy udzielonej 
w danym roku w danym państwie 
członkowskim nie może przekroczyć 
pułapu, o którym mowa w art. 74b ust. 1.

Artykuł 74 b
Obszary

1. Państwo członkowskie przyznaje pomoc 
wspólnotową w ramach limitu pułapu 
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obliczonego poprzez pomnożenie liczby 
hektarów swoich KPG, ustalonych w ust. 
3, przez średnią kwotę wynoszącą 120,75 
EUR.
2. Niniejszym ustanawia się maksymalną 
powierzchnię gwarantowaną wynoszącą 
829 229 ha.
3. Maksymalna powierzchnia 
gwarantowana, o której mowa w ust. 2, 
jest dzielona na następujące KPG:
Krajowe powierzchnie gwarantowane 
(KPG)
Belgia 100 ha
Bułgaria 11 984 ha
Niemcy 1 500 ha
Grecja 41 100 ha
Hiszpania 568 200 ha
Francja 17 300 ha
Włochy 130 100 ha
Cypr 5 100 ha
Luksemburg 100 ha
Węgry 2 900 ha
Niderlandy 100 ha
Austria 100 ha
Polska 4 200 ha
Portugalia 41 300 ha
Rumunia 1 645 ha
Słowenia 300 ha
Słowacja 3 100 ha
Zjednoczone Królestwo 100 ha

4. Państwo członkowskie może podzielić 
swoje KPG na podobszary według 
obiektywnych kryteriów, w szczególności 
na poziomie regionalnym lub 
w odniesieniu do produkcji.

Artykuł 74c
Przekroczenie podobszarów bazowych

Gdy państwo członkowskie dzieli swoją 
KPG na podobszary bazowe i jeden lub 
więcej podobszarów bazowych zostanie 
przekroczonych, powierzchnia 
przypadająca na rolnika, dla której 
występuje się o pomoc wspólnotową, jest 
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proporcjonalnie zmniejszana w takim 
roku dla rolników z podobszarów 
bazowych, w których limit został 
przekroczony.
Zmniejszenie takie jest dokonywane, gdy 
w odnośnym państwie członkowskim 
powierzchnie w podobszarach bazowych, 
które nie osiągnęły swoich limitów, zostały 
przeniesione do podobszarów bazowych, 
w których takie limity zostały 
przekroczone.

Artykuł 74 d
Warunki kwalifikowalności do pomocy

1. Płatność pomocy wspólnotowej jest 
uzależniona w szczególności od 
minimalnej gęstości nasadzeń oraz 
minimalnej powierzchni poletek.
2. Powierzchnie podlegające planom 
poprawy kwalifikują się do pomocy 
w ramach niniejszego systemu z dniem 1 
stycznia roku następującego po roku, 
w którym wygasa dany plan poprawy.
3. Państwa członkowskie mogą uzależnić 
przyznawanie pomocy wspólnotowej 
rolnikom od ich członkostwa 
w organizacji producenckiej uznanej na 
mocy przepisów art. 125b rozporządzenia 
(WE) 1234/2007.
4. Jeżeli zastosowane zostaną przepisy ust. 
3, państwa członkowskie mogą 
zadecydować, że płatność, o której mowa 
w ust. 1, będzie przekazywana 
organizacjom producenckim w imieniu jej 
członków.
Kwota pomocy otrzymywanej przez 
organizację producencką jest wypłacana 
jej członkom. Jednakże państwa 
członkowskie mogą zezwolić organizacji 
producenckiej, z tytułu rekompensaty za 
usługi świadczone na rzecz swoich 
członków, dokonywać potrącenia z kwoty 
pomocy wspólnotowej maksymalnie do 
wysokości 2%.
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Or. fr

Uzasadnienie

Il apparaît indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Poprawka 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV – rozdział 1 – sekcja 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 1A
PŁATNOŚCI Z TYTUŁU UPRAWY 

ORZECHÓW
Artykuł 74a

Zakres stosowania
1. Pomoc wspólnotowa jest przyznawana 
rolnikom produkującym orzechy, na 
warunkach ustanowionych w niniejszej 
sekcji.
Orzechy obejmują:
— migdały objęte kodami CN 0802 11 
i 0802 12,
— orzechy laskowe lub orzechy tureckie 
objęte kodami CN 0802 21 i 0802 22,
— orzechy włoskie objęte kodami CN 
0802 31 i 0802 32,
— orzechy pistacjowe objęte kodem CN 
0802 50,
— orzechy robinii objęte kodem CN 
1212 10 10.
2. Państwa członkowskie mogą 
zróżnicować pomoc według produktów lub 
poprzez zwiększenie lub zmniejszenie 
krajowych powierzchni gwarantowanych 
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(zwanych dalej „KPG”) ustanowionych 
w art. 74b ust. 3. Niemniej jednak 
całkowita kwota pomocy udzielonej 
w danym roku w danym państwie 
członkowskim nie może przekroczyć 
pułapu, o którym mowa w art. 74b ust. 1.

Artykuł 74 b
Obszary

1. Państwo członkowskie przyznaje pomoc 
wspólnotową w ramach limitu pułapu 
obliczonego poprzez pomnożenie liczby 
hektarów swoich KPG ustalonych w ust. 3 
przez średnią kwotę wynoszącą 120,75 
EUR.
2. Niniejszym ustanawia się maksymalną 
powierzchnię gwarantowaną wynoszącą 
829 229 ha.
3. Maksymalna powierzchnia 
gwarantowana, o której mowa w ust. 2, 
jest dzielona na następujące KPG:
Krajowe powierzchnie gwarantowane 
(KPG)
Belgia 100 ha
Bułgaria 11 984 ha
Niemcy 1 500 ha
Grecja 41 100 ha
Hiszpania 568 200 ha
Francja 17 300 ha
Włochy 130 100 ha
Cypr 5 100 ha
Luksemburg 100 ha
Węgry 2 900 ha
Niderlandy 100 ha
Austria 100 ha
Polska 4 200 ha
Portugalia 41 300 ha
Rumunia 1 645 ha
Słowenia 300 ha
Słowacja 3 100 ha
Zjednoczone Królestwo 100 ha
4. Państwo członkowskie może podzielić 
swoje KPG na podobszary według 
obiektywnych kryteriów, w szczególności 
na poziomie regionalnym lub 

Adlib Express Watermark



AM\740091PL.doc 11/53 PE412.069v01-00

PL

w odniesieniu do produkcji.
Artykuł 74c

Przekroczenie podobszarów bazowych
Gdy państwo członkowskie dzieli swoją 
KPG na podobszary bazowe i jeden lub 
więcej podobszarów bazowych zostanie 
przekroczonych, powierzchnia 
przypadająca na rolnika, dla której 
występuje się o pomoc wspólnotową, jest 
proporcjonalnie zmniejszana w takim 
roku dla rolników z podobszarów 
bazowych, w których limit został 
przekroczony.
Zmniejszenie takie jest dokonywane, gdy 
w odnośnym państwie członkowskim 
powierzchnie w podobszarach bazowych, 
które nie osiągnęły swoich limitów, zostały 
przeniesione do podobszarów bazowych, 
w których takie limity zostały 
przekroczone.

Artykuł 74 d
Warunki kwalifikowalności do pomocy

1. Płatność pomocy wspólnotowej jest 
uzależniona w szczególności od 
minimalnej gęstości nasadzeń oraz 
minimalnej powierzchni poletek.
2. Powierzchnie podlegające planom 
poprawy kwalifikują się do pomocy 
w ramach niniejszego systemu z dniem 1 
stycznia roku następującego po roku, 
w którym wygasa dany plan poprawy.
3. Państwa członkowskie mogą uzależnić 
przyznawanie pomocy wspólnotowej 
rolnikom od ich członkostwa 
w organizacji producenckiej uznanej na 
mocy przepisów art. 125b rozporządzenia 
(WE) 1234/2007.
4. Jeżeli zastosowane zostaną przepisy ust. 
3, państwa członkowskie mogą 
zadecydować, że płatność, o której mowa 
w ust. 1, będzie przekazywana 
organizacjom producenckim w imieniu jej 
członków.
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Kwota pomocy otrzymywanej przez 
organizację producencką jest wypłacana 
jej członkom. Jednakże państwa 
członkowskie mogą zezwolić organizacji 
producenckiej, z tytułu rekompensaty za 
usługi świadczone na rzecz swoich 
członków, dokonywać potrącenia z kwoty 
pomocy wspólnotowej maksymalnie do 
wysokości 2%.

Or. fr

Uzasadnienie

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien 
communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial. 

La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.

Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent amendement vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien communautaire 
spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003. 

Poprawka 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV – rozdział 1 – sekcja 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 1A
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PŁATNOŚCI OBSZAROWE Z TYTUŁU 
ORZECHÓW
Artykuł 74a

Pomoc wspólnotowa
1. Pomoc wspólnotowa jest przyznawana 
rolnikom produkującym orzechy, na 
warunkach ustanowionych w niniejszym 
rozdziale.
„Orzechy” obejmują:
— migdały objęte kodami CN 0802 11 
i 0802 12;

— orzechy laskowe lub orzechy tureckie 
objęte kodami CN 0802 21 i 0802 22;

— orzechy włoskie objęte kodami CN 
0802 31 i 0802 32;

— orzechy pistacjowe objęte kodem CN 
0802 50;

— orzechy robinii objęte kodem CN 
1212 10 10.

2. Państwa członkowskie mogą 
zróżnicować pomoc według produktów lub 
poprzez zwiększenie lub zmniejszenie 
krajowych powierzchni gwarantowanych 
(zwanych dalej „KPG”) ustanowionych 
w art. 84 ust. 1. Jednakże w każdym 
państwie członkowskim całkowita kwota 
pomocy przyznanej w danym roku nie 
może być wyższa niż pułap, o którym 
mowa w art. 84 ust. 1.

Artykuł 74b
Obszary

1. Państwo członkowskie przyznaje pomoc 
wspólnotową w ramach limitu pułapu 
obliczonego poprzez pomnożenie liczby 
hektarów swoich KPG ustalonych w ust. 3 
przez średnią kwotę wynoszącą 120,75 
EUR.
2. Niniejszym ustanawia się maksymalną 
powierzchnię gwarantowaną wynoszącą 
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829,229 ha. 
3. Maksymalne powierzchnie 
gwarantowane, o których mowa w ust. 2, 
są dzielone na następujące KPG:
Belgia 100 ha
Bułgaria 11 984 ha
Niemcy 1 500 ha
Francja 17 300 ha
Grecja 41 100 ha
Włochy 130 100 ha
Cypr 5 100 ha
Luksemburg 100 ha
Węgry 2 900 ha
Niderlandy 100 ha
Austria 100 ha
Polska 4 200 ha
Portugalia 41 300 ha
Rumunia 1 645 ha
Słowenia 300 ha
Słowacja 3 100 ha
Hiszpania 568 200 ha
Zjednoczone Królestwo 100 ha
4. Państwo członkowskie może podzielić 
swoje KPG na podobszary według 
obiektywnych kryteriów, w szczególności 
na poziomie regionalnym lub 
w odniesieniu do produkcji.

Artykuł 74c
Przekroczenie podobszarów bazowych

Gdy państwo członkowskie dzieli swoją 
KPG na podobszary bazowe i jeden lub 
więcej podobszarów bazowych zostanie 
przekroczonych, powierzchnia 
przypadająca na rolnika, dla której 
wnioskowana jest pomoc wspólnotowa, 
jest proporcjonalnie zmniejszana w takim 
roku dla rolników z podobszarów 
bazowych, w których limit został 
przekroczony. Zmniejszenie takie jest 
dokonywane, gdy w odnośnym państwie 
członkowskim powierzchnie 
w podobszarach bazowych, które nie 
osiągnęły swoich limitów, zostały 
przeniesione do podobszarów bazowych, 
w których takie limity zostały 
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przekroczone.
Artykuł 74d

Warunki kwalifikowalności do pomocy
1. Płatność pomocy wspólnotowej jest 
uzależniona w szczególności od 
minimalnej gęstości nasadzeń oraz 
minimalnej powierzchni poletek.
2. Powierzchnie podlegające planom 
poprawy, w rozumieniu art. 14 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1035/72
z dnia 18 maja 1972 r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynku owoców i warzyw, 
kwalifikują się do pomocy w ramach 
niniejszego systemu z dniem 1 stycznia 
roku następującego po roku, w którym 
wygasa dany plan poprawy.
3. Państwa członkowskie mogą uzależnić 
przyznawanie pomocy wspólnotowej 
rolnikom od ich członkostwa 
w organizacji producenckiej uznanej 
zgodnie z przepisami art. 125b lub 125e 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.
4. Jeżeli zastosowane zostaną przepisy ust. 
3, państwa członkowskie mogą 
zadecydować, że płatność, o której mowa 
w ust. 1, będzie przekazywana 
organizacjom producenckim w imieniu jej 
członków. Kwota pomocy otrzymywanej 
przez organizację producencką jest 
wypłacana jej członkom. Jednakże 
państwa członkowskie mogą zezwolić 
organizacji producenckiej, z tytułu 
rekompensaty za usługi świadczone na 
rzecz swoich członków, dokonywać 
potrącenia z kwoty pomocy wspólnotowej 
maksymalnie do wysokości 2%.

Artykuł 74e
Pomoc krajowa

1. Państwa członkowskie, oprócz pomocy 
wspólnotowej, mogą udzielać pomocy 
krajowej, której wysokość nie może 
przekroczyć 120,75 EUR/ha rocznie.
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2. Pomoc krajowa może być udzielana 
wyłącznie w odniesieniu do obszarów 
korzystających z pomocy wspólnotowej.
3. Państwa członkowskie mogą uzależnić 
przyznawanie pomocy krajowej rolnikom 
od ich członkostwa w organizacji 
producenckiej uznanej zgodnie 
z przepisami art. 125b lub 125e 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Or. es

Poprawka 689
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV - rozdział 1 - sekcja 1 a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 74a

Warunki i kwota pomocy

1. Pomoc w wysokości 45 euro na hektar 
rocznie przyznawana jest dla obszarów 
obsiewanych roślinami energetycznymi na 
warunkach przewidzianych w niniejszym 
rozdziale.
Przez „uprawy roślin energetycznych” 
rozumie się uprawy przeznaczone przede 
wszystkim do wytwarzania następujących 
produktów energetycznych:
- produktów uważanych za biopaliwa, 
wymienionych w art. 2 ust. 2 dyrektywy 
2003/30/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie 
wspierania użycia w transporcie 
biopaliw lub innych paliw odnawialnych 
(31);
- energii elektrycznej i cieplnej 
produkowanej z biomasy.
2. Pomoc udzielana jest jedynie 
w odniesieniu do obszarów, których 

Adlib Express Watermark



AM\740091PL.doc 17/53 PE412.069v01-00

PL

produkcja objęta jest umową pomiędzy 
rolnikiem a przedsiębiorstwem 
przetwórczym, z wyjątkiem przypadków, 
w których przetwarzanie dokonywane jest 
przez rolnika w jego gospodarstwie.

Artykuł 74 b

Powierzchnie gruntów

(1) Niniejszym ustanawia się maksymalną 
powierzchnię gwarantowaną, na którą 
można przyznać pomoc, wynoszącą 
1 500 000 ha.
(2) W przypadku gdy powierzchnia, dla 
której występuje się o pomoc, przekroczy 
maksymalną powierzchnię 
gwarantowaną, powierzchnia 
przypadająca na rolnika, dla której 
występuje się o pomoc, jest 
proporcjonalnie zmniejszana w takim 
roku, zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 128 ust. 2.

Artykuł 74c

Przegląd wykazu upraw roślin 
energetycznych

Do wykazu, o którym mowa w art. 74a 
można dorzucać produkty lub je z niej 
usuwać zgodnie z procedurą przewidzianą 
w art. 128 ust. 2.

Or. ro

Uzasadnienie

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta decat 1,48 %; mai mult 
pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 50% 
din sprijinul lor direct.
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Poprawka 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV – rozdział 1 – sekcja 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 1A
Premia specjalna za jakość pszenicy 

durum
Artykuł 74a

Zakres stosowania
Pomoc jest przyznawana rolnikom 
produkującym pszenicę durum objętą 
kodem CN 1001 10 00, na warunkach 
ustanowionych w niniejszym rozdziale.

Artykuł 74b
Kwota i warunki kwalifikowalności do 

pomocy
1. Pomoc wynosi 40 EUR na hektar.
2. Przyznawanie płatności jest uzależnione 
od wykorzystania w strefie produkcji 
pewnych ilości certyfikowanego ziarna 
z odmian uznanych za wysokojakościowe 
do produkcji kaszy manny bądź 
makaronu.

Artykuł 74c
Obszary

1. Pomoc jest przyznawana dla krajowych 
powierzchni bazowych znajdujących się 
w tradycyjnych strefach produkcji.
Powierzchnie bazowe są następujące:
Bułgaria 21 800 ha
Grecja 17 000 ha
Hiszpania 594 000 ha
Francja 208 000 ha
Włochy 1 646 000 ha
Cypr 6 183 ha
Węgry 2 500 ha
Austria 7 000 ha
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Portugalia 118 000 ha
2. Państwo członkowskie może podzielić 
swoją powierzchnię bazową na 
podobszary bazowe według obiektywnych 
kryteriów.

Artykuł 74d
Przekroczenie powierzchni

1. W przypadku gdy powierzchnia, dla 
której występuje się o pomoc, przekroczy 
powierzchnię bazową, powierzchnia 
przypadająca na rolnika, dla której 
występuje się o pomoc, jest 
proporcjonalnie zmniejszana w danym 
roku.
2. Gdy państwo członkowskie dzieli swoją 
powierzchnię bazową na podobszary 
bazowe, zmniejszenie przewidziane w ust. 
1 ma zastosowanie wyłącznie do rolników 
z podobszarów bazowych, w przypadku 
których limity zostały przekroczone. 
Zmniejszenia takiego dokonuje się, gdy 
w odnośnym państwie członkowskim 
powierzchnie w podobszarach bazowych, 
które nie osiągnęły swoich limitów, zostały 
przeniesione do podobszarów bazowych, 
w których takie limity zostały 
przekroczone.

Or. es

Uzasadnienie

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.

Poprawka 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV – rozdział 1 – sekcja 1 b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 1B
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PREMIA ZA UPRAWY ROŚLIN 
WYSOKOBIAŁKOWYCH

Artykuł 74e
Zakres stosowania

Pomoc jest przyznawana rolnikom 
produkującym rośliny wysokobiałkowe na 
warunkach ustanowionych w niniejszym 
rozdziale.
Rośliny wysokobiałkowe obejmują:
– groch objęty kodem CN 0713 10;
– bób i bobik objęty kodem CN 0713 50.
– łubin słodki objęty kodem CN 
ex12092950.

Artykuł 74f
Kwota i warunki kwalifikowalności do 

pomocy
Pomoc wynosi 55,57 EUR na hektar 
upraw roślin wysokobiałkowych 
zebranych po okresie dojrzałości mlecznej.
Jednakże rośliny uprawiane na 
obszarach, które są w pełni obsiewane 
oraz które są uprawiane zgodnie 
z lokalnymi standardami, ale które nie 
osiągają stadium dojrzałości mlecznej 
w wyniku nadzwyczajnych warunków 
pogodowych uznanych przez dane 
państwo członkowskie, kwalifikują się do 
pomocy pod warunkiem, że odnośne 
obszary nie są wykorzystywane do 
żadnych innych celów do tego stadium 
wzrostu.

Artykuł 74g
Powierzchnia

1. Niniejszym ustanawia się maksymalną 
powierzchnię gwarantowaną, na którą 
można przyznać pomoc, wynoszącą 
1 600 000 ha.
2. W przypadku gdy powierzchnia, dla 
której występuje się o pomoc, przekroczy 
maksymalną powierzchnię 
gwarantowaną, powierzchnia 
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przypadająca na rolnika, dla której 
występuje się o pomoc, jest 
proporcjonalnie zmniejszana w takim 
roku, zgodnie z procedurą Komitetu 
Zarządzającego ds. Płatności 
Bezpośrednich.

Or. es

Uzasadnienie

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.

Poprawka 692
Kyösti Virrankoski 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 66,32 EUR na lata gospodarcze 
2009/2010 oraz 2010/2011;

a) 66,32 EUR na lata gospodarcze 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 oraz 
2012/2013;

Or. en

Uzasadnienie

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Poprawka 693
Kyösti Virrankoski 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 33,16 EUR na lata gospodarcze 
2011/2012 oraz 2012/2013.

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Poprawka 694
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc przyznawana jest rolnikom 
produkującym bawełnę objętą kodem CN 
5201 00, na warunkach określonych 
w niniejszej sekcji.

Pomoc przyznawana jest rolnikom 
produkującym bawełnę objętą kodem CN 
5201 00, na warunkach określonych 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
637/2008.

Or. es

Poprawka 695
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 78 skreślony
Warunki

1. Pomoc przyznawana jest od hektara 
kwalifikującej się powierzchni uprawy 
bawełny. Aby kwalifikować się, 
powierzchnia musi być powierzchnią 
gruntów rolnych, zatwierdzoną przez 
państwo członkowskie do celów produkcji 
bawełny, obsianą odmianami 
zatwierdzonymi, i z której rzeczywiście 
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osiągane są plony w normalnych 
warunkach wzrostu.
Pomoc, o której mowa w art. 77, jest 
wypłacana z tytułu bawełny o dobrej 
jakości handlowej.
2. Państwa członkowskie zatwierdzają 
powierzchnie gruntów i odmiany, jak 
określono w ust. 1, zgodnie ze 
szczegółowymi zasadami i warunkami 
przyjętymi zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 128 ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma

Poprawka 696
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 79 skreślony
Powierzchnie bazowe i kwoty
1. Powierzchnie bazowe ustala się, jak 
następuje:
– Bułgaria: 10 237 hektarów,
– Grecja: 370 000 hektarów,
– Hiszpania: 70 000 hektarów,
– Portugalia: 360 hektarów,
2. Wysokość pomocy na każdy 
kwalifikujący się hektar wynosi:
3. Jeżeli w danym roku liczba hektarów 
kwalifikujących się powierzchni bawełny 
w danym państwie członkowskim 
przekroczy liczbę hektarów powierzchni 
bazowej, o której mowa w ust. 1, to 
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pomoc, o której mowa w ust. 2 dla tego 
państwa członkowskiego zmniejszana jest 
proporcjonalnie do wielkości, o jaką 
przekroczona została ta powierzchnia 
bazowa.
Jednakże w odniesieniu do Grecji, 
proporcjonalne zmniejszenie stosowane 
jest w odniesieniu do kwoty pomocy 
określonej dla części krajowej 
powierzchni bazowej obejmującej 70 000 
hektarów, w celu utrzymania się 
w granicach łącznej kwoty 202,2 mln 
EUR.
4. Szczegółowe przepisy w celu 
wprowadzenia w życie niniejszego 
artykułu przyjmowane są zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 128 ust. 
2.

Or. es

Poprawka 697
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80 skreślony
Zatwierdzone organizacje 

międzybranżowe
1. Do celów niniejszej sekcji 
„zatwierdzona organizacja 
międzybranżowa” oznacza pomiot prawny 
zrzeszający rolników produkujących 
bawełnę i co najmniej jeden podmiot 
zajmujący się odziarnianiem bawełny, 
które prowadzą taką działalność, jak: 
– pomoc w lepszej koordynacji sposobu 
wprowadzania bawełny na rynek, 
zwłaszcza za pośrednictwem badań 
naukowych i badań rynkowych,
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– sporządzanie znormalizowanych 
formularzy umów zgodnych z przepisami 
wspólnotowymi,
– orientowanie produkcji na produkty, 
które są lepiej dostosowane do potrzeb 
rynkowych i popytu konsumentów, 
szczególnie w aspektach jakości i ochrony 
konsumentów,
– aktualizacja metod i środków mających 
na celu poprawę jakości produktów,
– opracowywanie strategii 
marketingowych w celu promowania 
sprzedaży bawełny za pośrednictwem 
programów certyfikowania jakości.
2. Państwo członkowskie, na którego 
terytorium prowadzą swoją działalność 
gospodarczą podmioty zajmujące się 
odziarnianiem bawełny zatwierdza 
organizacje międzybranżowe, które będą 
przestrzegać kryteriów, które przyjęte 
zostaną zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 128 ust. 2.

Or. es

Poprawka 698
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 81 skreślony
Wypłacanie pomocy

1. Rolnicy otrzymują pomoc od 
kwalifikującego się hektara zgodnie z art. 
79.
2. Rolnicy, którzy są członkami 
zatwierdzonej organizacji 
międzybranżowej otrzymują pomoc od 
kwalifikującego się hektara w ramach 
powierzchni bazowej określonej w art. 79 
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ust. 1, zwiększoną o kwotę 3 EUR.

Or. es

Poprawka 699
Giuseppe Castiglione 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pomoc jest udzielana na maksymalny 
okres pięciu kolejnych lat od roku 
gospodarczego, w którym osiągnięty został 
próg 50 %, o którym mowa w ust. 1, ale 
nie później niż na rok gospodarczy
2013/2014.

2. Pomoc jest udzielana aż do roku 
gospodarczego 2013/2014.

Or. it

Uzasadnienie

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Poprawka 700
Sergio Berlato 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pomoc jest udzielana na maksymalny 
okres pięciu kolejnych lat od roku 
gospodarczego, w którym osiągnięty został
próg 50 %, o którym mowa w ust. 1 , ale 
nie później niż na rok gospodarczy

2. Pomoc jest udzielana aż do roku 
gospodarczego 2013/2014.
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2013/2014.

Or. it

Uzasadnienie

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti allaristrutturazione.  

Poprawka 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pomoc jest udzielana na maksymalny 
okres pięciu kolejnych lat od roku 
gospodarczego, w którym osiągnięty został 
próg 50 %, o którym mowa w ust. 1, ale 
nie później niż na rok gospodarczy
2013/2014.

2. Pomoc jest udzielana aż do roku 
gospodarczego 2013/2014.

Or. it

Uzasadnienie

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.
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Poprawka 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV - rozdział 1 - sekcja 1 a) (nowa) - artykuł 84 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 4a

PREMIA ZA UPRAWY ROŚLIN 
WYSOKOBIAŁKOWYCH

Artykuł 84a

Zakres stosowania

Pomoc jest przyznawana rolnikom 
produkującym rośliny wysokobiałkowe na 
warunkach ustanowionych w niniejszym 
artykule. Rośliny wysokobiałkowe 
obejmują:
— groch objęty kodem CN 0713 10;

— bób i bobik objęty kodem CN 0713 50;

— łubin słodki objęty kodem CN ex 
1209 29 50;
— lucernę oraz mieszanki lucerny 
i trawy;
— koniczynę oraz koniczynę pastewną.

Or. de

Uzasadnienie

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern. 
Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert  und der Prämienbetrag erhöht werden.
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Poprawka 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV - rozdział 1 - sekcja 1 a) (nowa) - artykuł 84 b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 84 b

Kwota i warunki kwalifikowalności do 
pomocy

Pomoc wynosi 80 EUR na hektar upraw 
bobu i bobiku, łubinu słodkiego i grochu 
zebranych po okresie dojrzałości mlecznej. 
Jednakże rośliny uprawiane na 
obszarach, które są w pełni obsiewane 
oraz które są uprawiane zgodnie 
z lokalnymi standardami, ale które nie 
osiągają stadium dojrzałości mlecznej na 
skutek nadzwyczajnych warunków 
pogodowych uznanych przez dane 
państwo członkowskie, kwalifikują się do 
pomocy pod warunkiem, że do tego 
stadium wzrostu odnośne obszary nie są 
wykorzystywane do żadnych innych celów.
W odniesieniu do wysiewu koniczyny 
i lucerny premia wynosi 80 EUR dla 
obszarów koszonych co najmniej dwa razy 
do roku i w przypadku, gdy produkt 
otrzymany w wyniku koszenia stosowany 
jest jako pasza.

Or. de

Poprawka 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV - rozdział 1 - sekcja 1 a) (nowa) - artykuł 84 c) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 84c
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Powierzchnia

(1) Niniejszym ustanawia się maksymalną 
powierzchnię gwarantowaną, na którą 
można przyznać pomoc, wynoszącą 
2 000 000 ha.
(2) W przypadku, gdy powierzchnia, dla 
której występuje się o pomoc, przekroczy 
maksymalną powierzchnię 
gwarantowaną, powierzchnia 
przypadająca na rolnika, dla której 
występuje się o pomoc, jest 
proporcjonalnie zmniejszana w takim 
roku, zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 144 ust. 2.

Or. de

Poprawka 705
Giuseppe Castiglione 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku stosowania art. 56 ust. 1 
lub art. 117 ust. 1 podczas okresu, o 
którym mowa w tych przepisach rolnikom 
produkującym pomidory dostarczane w 
celu przetworzenia można udzielić 
przejściowej pomocy obszarowej, na 
warunkach określonych w niniejszej 
sekcji.

skreślony

2. W przypadku stosowania art. 56 ust. 2 
lub art. 117 ust. 2 podczas okresu, o 
którym mowa w tych przepisach można 
udzielić przejściowej pomocy obszarowej, 
na warunkach określonych w niniejszej 
sekcji, rolnikom produkującym jeden lub 
większą ilość produktów z owoców i 
warzyw wymienionych w art. 56 ust. 2 
akapit trzeci, zgodnie z określeniem 
państw członkowskich, dostarczanych w 
celu przetworzenia.
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Or. it

Poprawka 706
Sergio Berlato 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku stosowania art. 56 ust. 1 
lub art. 117 ust. 1 podczas okresu, o 
którym mowa w tych przepisach rolnikom 
produkującym pomidory dostarczane w 
celu przetworzenia można udzielić 
przejściowej pomocy obszarowej, na 
warunkach określonych w niniejszej 
sekcji.

skreślony

2. W przypadku stosowania art. 56 ust. 2 
lub art. 117 ust. 2 podczas okresu, o 
którym mowa w tych przepisach można 
udzielić przejściowej pomocy obszarowej, 
na warunkach określonych w niniejszej 
sekcji, rolnikom produkującym jeden lub 
większą ilość produktów z owoców i 
warzyw wymienionych w art. 56 ust. 2 
akapit trzeci, zgodnie z określeniem 
państw członkowskich, dostarczanych w 
celu przetworzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Soppressione dell'articolo 56
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Poprawka 707
Giuseppe Castiglione 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie na podstawie 
obiektywnych i niedyskryminujących 
kryteriów określają pomoc na hektar, na 
którym uprawiane są pomidory i każdy 
rodzaj produktu z owoców i warzyw 
wymienionych w art. 56 ust. 2 akapit 
trzeci.

2. Całkowita kwota płatności w żadnym 
przypadku nie przekracza pułapu 
określonego zgodnie z art. 53 ust. 2 lub 
art. 117. 

skreślony

3. Pomoc udzielana jest jedynie w 
odniesieniu do obszarów, których 
produkcja objęta jest umową dotyczącą 
przetwarzania na jeden z produktów 
określonych w art. 1 ust. 1 lit. j) 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.
4. Państwa członkowskie mogą uzależnić 
przyznanie pomocy wspólnotowej od 
kolejnych obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriów, w tym od 
tego, czy rolnicy są członkami organizacji 
producentów lub grupy producentów 
uznanej na mocy odpowiednio art. 125b 
lub art. 125d rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007.

Or. it
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Poprawka 708
Sergio Berlato 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie na podstawie 
obiektywnych i niedyskryminujących 
kryteriów określają pomoc na hektar, na 
którym uprawiane są pomidory i każdy 
rodzaj produktu z owoców i warzyw 
wymienionych w art. 56 ust. 2 akapit 
trzeci.

skreślony

2. Całkowita kwota płatności w żadnym 
przypadku nie przekracza pułapu 
określonego zgodnie z art. 53 ust. 2 lub 
art. 117.
3. Pomoc udzielana jest jedynie w 
odniesieniu do obszarów, których 
produkcja objęta jest umową dotyczącą 
przetwarzania na jeden z produktów 
określonych w art. 1 ust. 1 lit. j) 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.
4. Państwa członkowskie mogą uzależnić 
przyznanie pomocy wspólnotowej od 
kolejnych obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriów, w tym od 
tego, czy rolnicy są członkami organizacji 
producentów lub grupy producentów 
uznanej na mocy odpowiednio art. 125b 
lub art. 125d rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007.

Or. it

Uzasadnienie

Soppressione de ll'articolo 56
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Poprawka 709
Bogdan Golik 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Przejściowa pomoc obszarowa ma 
zastosowanie do dnia 31 grudnia 2012 r. w 
odniesieniu do truskawek oznaczonych 
kodem CN 0810 10 00 i malin 
oznaczonych kodem CN 0810 20 10, które 
są dostarczane w celu przetworzenia. 

1. Przejściowa pomoc obszarowa ma 
zastosowanie do dnia 31 grudnia 2012 r. w 
odniesieniu do truskawek oznaczonych 
kodem CN 0810 10 00 i malin 
oznaczonych kodem CN 0810 20 10, które 
są dostarczane w celu przetworzenia. 
Istnieje możliwość przedłużenia pomocy 
przejściowej do 2015 r.

Or. pl

Uzasadnienie

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 
długoterminowego charakteru. 

Poprawka 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Specjalna płatność z tytułu uprawy 
orzechów
Specjalne płatności z tytułu uprawy 
orzechów są utrzymane do 2013 r., 
zgodnie z art. 83-86 rozporządzenia 
1782/2003.

Or. es
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Poprawka 711
Neil Parish 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Sekcja 7 – artykuły 88-96

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 7 skreślone
PREMIE Z TYTUŁU OWIEC I KÓZ
(cała sekcja)

Or. en

Uzasadnienie

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Poprawka 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Sekcja 7 – artykuły 88-96

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 7 skreślone
PREMIE Z TYTUŁU OWIEC I KÓZ
(cała sekcja)

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.
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Poprawka 713
Mairead McGuinness 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Konieczne są szczególne środki 
służące wsparciu europejskiego sektora 
owiec, który poważnie podupada. Muszą 
być wdrożone zalecenia zawarte w 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z 
dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie 
przyszłości sektora hodowli owiec i kóz w 
Europie.

_______

P6_TA(2008)0310.

Or. en

Poprawka 714
Liam Aylward 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wprowadzenie obowiązkowego 
unijnego systemu regulacji znakowania 
mięsa baraniego jednolitym dla całej Unii 
Europejskiej logo.

Or. en

Uzasadnienie

An EU labelling system for sheep-meat products would allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.
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Poprawka 715
Neil Parish 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Sekcja 8 – artykuły 97-108

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 8 skreślone
PŁATNOŚCI Z TYTUŁU WOŁOWINY I 
CIELĘCINY
(cała sekcja)

Or. en

Uzasadnienie

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Poprawka 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Sekcja 8 – artykuły 97-108

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 8 skreślone
PŁATNOŚCI Z TYTUŁU WOŁOWINY I 
CIELĘCINY
(cała sekcja)

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.
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Poprawka 717
Ioannis Gklavakis 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV - rozdział 1 - sekcja 1 a) (nowa) - artykuł 84 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 8a

POMOC W ODNIESIENIU DO 
TYTONIU

Artykuł 108a

Zakres stosowania

W latach zbiorów 2010, 2011 i 2012 
pomoc może być przyznawana rolnikom 
produkującym surowiec tytoniowy objęty 
kodem CN 2401, na warunkach 
określonych w niniejszym rozdziale.

Artykuł 108 b

Kwalifikowalność do otrzymywania 
pomocy

Pomoc przyznawana jest rolnikom, 
którym wypłacano premię z tytułu uprawy 
tytoniu zgodnie z rozporządzeniem (EWG) 
nr 2075/92 w latach kalendarzowych 
2000, 2001 i 2002, jak również rolnikom, 
którym przydzielono kwoty produkcyjne 
w odniesieniu do tytoniu w okresie od 
1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2005 r. 
Pomoc wypłacana jest z zachowaniem 
następujących warunków:
a) tytoń pochodzi z obszaru 
produkcyjnego, o którym mowa w 
załączniku II rozporządzenia (WE) 
Komisji nr 2848/98; 
b) spełnione są wymagania jakościowe 
określone w rozporządzeniu (WE) nr 
2848/98;
c) liście tytoniu są dostarczone przez 
rolnika do siedziby pierwszego przetwórcy 
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w ramach umowy kontraktacji;
d) jest ona przyznawana w taki sposób, 
aby zapewnić równe traktowanie rolników 
i/lub zgodnie z obiektywnymi kryteriami, 
takimi jak położenie producentów tytoniu 
w regionie celu 1 lub produkcja odmian 
określonej jakości.

Artykuł 108c

Kwoty

Maksymalną kwotę całkowitej pomocy, 
obejmującą także kwoty do przeniesienia 
na rzecz Wspólnotowego Funduszu 
Tytoniowego, na mocy art. 111, ustalono 
w sposób następujący:

        (w milionach euro)

         2010 - 2012

Niemcy 21,287

Hiszpania 70,599

Francja 48,217

Włochy (bez 
Puglii)

189,366

Portugalia 8,468

         2009 - 2012

Węgry pm

Bułgaria pm

Rumunia pm

Polska pm

Artykuł 108 d

Przeniesienie na rzecz Wspólnotowego 
Funduszu Tytoniowego

W latach kalendarzowych 2010-2012,
kwota równa 5% pomocy przyznanej 
zgodnie z niniejszym rozdziałem 
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przeznaczana jest na finansowanie 
działań informacyjnych w ramach 
Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego, 
o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 
(EWG) nr 2075/92.

Or. el

Uzasadnienie

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003.  Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.

Poprawka 718
Bogdan Golik 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) System jednolitej płatności obszarowej 
jest dostępny dla wszystkich nowych 
państw członkowskich do dnia 31 grudnia 
2013 r. Nowe państwa członkowskie 
zgłaszają Komisji zamiar zakończenia 
stosowania tego systemu do dnia 1 sierpnia 
ostatniego roku stosowania.

3. System jednolitej płatności obszarowej 
jest dostępny dla wszystkich nowych 
państw członkowskich do dnia 31 grudnia 
2013 r. Jednocześnie istnieje możliwość 
uwzględnienia systemu jednolitej 
płatności obszarowej w nowych 
państwach członkowskich, po 
wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji, 
jako jednej z opcji do zastosowania po 
2013 roku. Nowe państwa członkowskie 
zgłaszają Komisji zamiar zakończenia 
stosowania tego systemu do dnia 1 sierpnia 
ostatniego roku stosowania.

Or. pl

Uzasadnienie

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
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Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż rotrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku. 

Poprawka 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po zakończeniu okresu stosowania 
systemu jednolitej płatności obszarowej 
stosowane są płatności bezpośrednie 
zgodnie z właściwymi przepisami 
Wspólnoty oraz w oparciu o parametry 
ilościowe, takie jak powierzchnia bazowa, 
pułapy premii oraz maksymalne 
gwarantowane ilości (MGI), określone w 
aktach przystąpienia w odniesieniu dla 
każdej płatności bezpośredniej oraz w 
późniejszym prawodawstwie 
wspólnotowym. Następnie zastosowanie 
mają wskaźniki procentowe ustanowione 
na odpowiednie lata w art. 110 niniejszego 
rozporządzenia.

4. Po zakończeniu okresu stosowania 
systemu jednolitej płatności obszarowej 
stosowane są takie same jednolite stawki 
płatności bezpośrednich jak w pozostałych 
państwach członkowskich.

Or. pl

Uzasadnienie

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.
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Poprawka 720
Evgeni Kirilov 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 112a
Rezerwa krajowa

1. Państwa członkowskie stosujące system 
jednolitej płatności obszarowej tworzą 
rezerwę krajową zawierającą różnicę 
pomiędzy pułapami ustanowionymi w 
załączniku VIIIa a całkowitą wartością 
płatności bezpośrednich faktycznie 
wypłaconych w danym roku. 
2. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystać rezerwę krajową w celu 
dokonania płatności na rzecz wdrożenia 
środków, o których mowa w art. 68, 
zgodnie z obiektywnymi kryteriami oraz w 
taki sposób, aby zapewnić równe 
traktowanie rolników oraz aby uniknąć 
naruszenia zasad rynkowych i 
zniekształcenia konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
art. 69 of Regulation 1782/2003. 
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Poprawka 721
Hynek Fajmon 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymogi wymienione w pkt B i C
załącznika II stosuje się od dnia 1 stycznia 
2011 r.

b) wymogi wymienione w pkt B załącznika 
II stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.;

Or. en

Poprawka 722
Bogdan Golik  

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymogi wymienione w pkt B i C 
załącznika II stosuje się od dnia 1 stycznia 
2011 r.

b) wymogi wymienione w pkt B załącznika 
II stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Or. pl

Uzasadnienie

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych 
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.
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Poprawka 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – akapit drugi – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymogi wymienione w pkt B i C
załącznika II stosuje się od dnia 1 stycznia 
2011 r.

b) wymogi wymienione w pkt B załącznika 
II stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.;

Or. en

Uzasadnienie

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.

Poprawka 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – akapit drugi – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wymogi wymienione w pkt C 
załącznika II stosuje się od dnia 1 stycznia 
2016 r.;

Or. en

Poprawka 725
Bogdan Golik 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – akapit drugi – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wymogi wymienione w pkt C 
załącznika II stosuje się od 1 stycznia 
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2013 r.;

Or. pl

Poprawka 726
Hynek Fajmon 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – akapit drugi – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wymogi wymienione w pkt C 
załącznika II stosuje się od dnia 1 stycznia 
2013 r.;

Or. en

Uzasadnienie

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.

Poprawka 727
Bogdan Golik 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymogi wymienione w pkt B i C
załącznika II stosuje się od dnia 1 stycznia 
2014 r

b) wymogi wymienione w pkt B załącznika 
II stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r

Or. pl
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Poprawka 728
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymogi wymienione w pkt B i C 
załącznika II stosuje się od dnia 1 stycznia 
2014 r.

b) wymogi wymienione w pkt B załącznika 
II stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r., ale 
te wymienione w punkcie C w przypadku 
Rumunii i Bułgarii mają zastosowanie 
począwszy od 2016 r. 

Or. ro

Uzasadnienie

România şi Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăţi directe la 1.01.2016 şi este echitabil 
ca atunci să fie şi termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiţionalitate.

Poprawka 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymogi wymienione w pkt B i C
załącznika II stosuje się od dnia 1 stycznia 
2014 r.

b) wymogi wymienione w pkt B załącznika 
II stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.;

Or. en
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Poprawka 730
Bogdan Golik 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – akapit trzeci – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wymogi wymienione w pt C załącznika 
II stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Or. pl

Poprawka 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – akapit trzeci – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wymogi wymienione w pkt C 
załącznika II stosuje się od dnia 1 stycznia 
2016 r.;

Or. en

Poprawka 732
Alyn Smith 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 123

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Począwszy od roku budżetowego 2011, 
kwota 484 mln EUR dostępna jest jako 
dodatkowe wspólnotowe wsparcie działań 
w regionach produkcji tytoniu w ramach 
programowania rozwoju obszarów 
wiejskich finansowanego przez EFRROW 
dla tych państw członkowskich, w których 
producenci tytoniu otrzymali pomoc 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 

skreślony
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2075/92 w latach 2000, 2001 i 2002.

Or. en

Uzasadnienie

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production.

Poprawka 733
Ioannis Gklavakis 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 123

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Począwszy od roku budżetowego 2011, 
kwota 484 mln EUR dostępna jest jako 
dodatkowe wspólnotowe wsparcie działań 
w regionach produkcji tytoniu w ramach 
programowania rozwoju obszarów 
wiejskich finansowanego przez EFRROW 
dla tych państw członkowskich, w których 
producenci tytoniu otrzymali pomoc 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
2075/92 w latach 2000, 2001 i 2002.

skreślony

Or. el

Uzasadnienie

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού  όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.

Poprawka 734
Katerina Batzeli 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 123

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Począwszy od roku budżetowego 2011, Począwszy od roku budżetowego 2011, 
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kwota 484 mln EUR dostępna jest jako 
dodatkowe wspólnotowe wsparcie działań 
w regionach produkcji tytoniu w ramach 
programowania rozwoju obszarów 
wiejskich finansowanego przez EFRROW 
dla tych państw członkowskich, w których 
producenci tytoniu otrzymali pomoc 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
2075/92 w latach 2000, 2001 i 2002.

maksymalna kwota 484 mln EUR – wedle 
samodzielnego i wyłącznego wyboru 
państw członkowskich – może być 
dostępna jako dodatkowe wspólnotowe 
wsparcie działań w regionach produkcji 
tytoniu w tych państwach członkowskich 
w ramach programowania rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanego przez 
EFRROW. Taki transfer może nastąpić 
tylko w tych państwach członkowskich, 
w których producenci tytoniu otrzymali 
pomoc zgodnie z rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 2075/92 w latach 2000, 2001 i 
200, o ile dokonały one takiego wyboru.

Or. el

Uzasadnienie

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται  κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα 
επιλογής του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και 
οι άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση•

Poprawka 735
Brian Simpson, Neil Parish 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 132 – punkt 1 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 378/2007
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Stawka modulacji mająca zastosowanie 
dla danego rolnika, wynikająca z 
zastosowania art. 7 rozporządzenia (WE) 
nr XXX/2008 (niniejsze rozporządzenie) 
pomniejszona o 5 punktów procentowych 
jest odliczana od stawki dobrowolnej 
modulacji stosowanej w państwach 
członkowskich w ramach zastosowania ust. 

5. Stawka modulacji mająca zastosowanie 
dla danego rolnika, wynikająca z 
zastosowania art. 7 rozporządzenia (WE) 
nr XXX/2008 (niniejsze rozporządzenie) 
pomniejszona o 5 punktów procentowych 
jest odliczana od stawki dobrowolnej 
modulacji stosowanej w państwach 
członkowskich w ramach zastosowania ust. 
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4 niniejszego artykułu. Zarówno odliczany 
procent, jak i ostateczna stawka 
dobrowolnej modulacji są równe lub 
większe 0.

4 niniejszego artykułu. Zarówno odliczany 
procent, jak i ostateczna stawka 
dobrowolnej modulacji są równe lub 
większe 0. Dostosowania nie powinny 
jednak powodować ogólnego zmniejszenia 
nakładów finansowych EFRROW już 
przeznaczonych na programy rozwoju 
obszarów wiejskich, jak określono w 
zatwierdzającej je formalnej decyzji 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Poprawka 736
Alyn Smith 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 132 – punkt 1 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 378/2007
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Stawka modulacji mająca zastosowanie 
dla danego rolnika, wynikająca z 
zastosowania art. 7 rozporządzenia (WE) 
nr XXX/2008 (niniejsze rozporządzenie) 
pomniejszona o 5 punktów procentowych 
jest odliczana od stawki dobrowolnej 
modulacji stosowanej w państwach 
członkowskich w ramach zastosowania ust. 
4 niniejszego artykułu. Zarówno odliczany 
procent, jak i ostateczna stawka 
dobrowolnej modulacji są równe 0 lub 
większe od 0.

5. Stawka modulacji mająca zastosowanie 
dla danego rolnika, wynikająca z 
zastosowania art. 7 rozporządzenia (WE) 
nr XXX/2008 (niniejsze rozporządzenie) 
pomniejszona o 5 punktów procentowych 
jest odliczana od stawki dobrowolnej 
modulacji stosowanej w państwach 
członkowskich w ramach zastosowania ust. 
4 niniejszego artykułu. Zarówno odliczany 
procent, jak i ostateczna stawka 
dobrowolnej modulacji są równe 0 lub 
większe od 0. Dostosowania nie powinny 
jednak powodować ogólnego zmniejszenia 
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nakładów finansowych EFRROW już 
przeznaczonych na programy rozwoju 
obszarów wiejskich, jak określono w 
zatwierdzającej je formalnej decyzji 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Poprawka 737
Bogdan Golik 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133 – ustęp 1 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże art. 66, 67, 68a, art. 70 ust. 1 lit. 
a) oraz rozdziały 1 (pszenica durum), 2 
(premia z tytułu roślin 
wysokobiałkowych), 4 (płatność 
powierzchniowa z tytułu orzechów), 8 
(rośliny energetyczne), 9 (pomoc z tytułu 
nasion), 10 (płatność powierzchniowa z 
tytułu roślin uprawnych), 10b (płatność w 
odniesieniu do gajów oliwnych), 10c 
(pomoc w odniesieniu do tytoniu) oraz 10d 
(płatność obszarowa z tytułu chmielu) w 
tytule IV wspomnianego rozporządzenia 
obowiązują nadal w 2009 r. 

Jednakże art. 66, 67, 68a, art. 70 ust. 1 lit. 
a) oraz rozdziały 1 (pszenica durum), 2 
(premia z tytułu roślin 
wysokobiałkowych), 4 (płatność 
powierzchniowa z tytułu orzechów), 8 
(rośliny energetyczne), 9 (pomoc z tytułu 
nasion), 10 (płatność powierzchniowa z 
tytułu roślin uprawnych), 10b (płatność w 
odniesieniu do gajów oliwnych), 10c 
(pomoc w odniesieniu do tytoniu) oraz 10d 
(płatność obszarowa z tytułu chmielu) w 
tytule IV wspomnianego rozporządzenia 
obowiązują nadal w 2009 r. Rozdział 8 
(rośliny energetyczne) obowiązuje w 
dalszym ciągu.

Or. pl
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Uzasadnienie

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.

Poprawka 738
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże art. 66, 67, 68, 68a, 69, art. 70 
ust. 1 lit. a) oraz rozdziały 1 (pszenica 
durum), 2 (premia z tytułu roślin 
wysokobiałkowych), 4 (płatność 
powierzchniowa z tytułu orzechów), 8
(rośliny energetyczne), 9 (pomoc z tytułu 
nasion), 10 (płatność powierzchniowa 
z tytułu roślin uprawnych), 10b (pomoc 
w odniesieniu do gajów oliwnych), 10c
(pomoc w odniesieniu do tytoniu) oraz 10d
(płatność obszarowa z tytułu chmielu) 
w tytule IV wspomnianego rozporządzenia 
obowiązują nadal w 2009 r.

Jednakże art. 66, 67, 68, 68a, 69, art. 70 
ust. 1 lit. a) oraz rozdziały 1 (pszenica
durum), 2 (premia z tytułu roślin 
wysokobiałkowych), 4 (płatność 
powierzchniowa z tytułu orzechów), 8
(rośliny energetyczne), 9 (pomoc z tytułu 
nasion), 10 (płatność powierzchniowa 
z tytułu roślin uprawnych), 10c (pomoc 
w odniesieniu do tytoniu) oraz 10d
(płatność obszarowa z tytułu chmielu) 
w tytule IV wspomnianego rozporządzenia 
obowiązują nadal w 2009 r.

Or. es

Uzasadnienie

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.

Poprawka 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 133a
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Badanie kosztów spełnienia wymogów
Komisja przeprowadza badanie 
zawierające ocenę faktycznych kosztów 
ponoszonych przez rolników w związku ze 
spełnieniem wymogów przepisów UE w 
dziedzinie środowiska, dobrostanu 
zwierząt i bezpieczeństwa żywności i 
wykraczających poza normy, którym 
podlegają produkty importowane. 
Przepisy te dotyczą m.in. rozporządzeń i 
dyrektyw z załącznika II będących 
podstawą systemu współzależności, a także 
norm określonych jako zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska w załączniku III, należące 
również do wymogów systemu 
współzależności. 
Badanie zawiera ocenę opisanych wyżej 
kosztów spełnienia wymogów we 
wszystkich państwach członkowskich, 
które to koszty mogą różnić się między 
państwami członkowskimi, a nawet 
między regionami państw członkowskich, 
w następstwie różnic pod względem cech 
klimatycznych, geologicznych, 
produkcyjnych, gospodarczych i 
społecznych. 

Or. en

Uzasadnienie

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
as well as to its own citizens. 
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