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Poprawka 425
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas przygotowywania prób 
kontrolnych właściwy organ uwzględnia 
zakres ryzyka obejmujący ryzyko dla 
funduszy publicznych w budżecie UE, a 
także uwzględnia ryzyko dla środowiska, 
ryzyko dla zdrowia publicznego i związane 
z tym koszty, jak określono w art. 60.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie zasad efektywności budżetowej w odniesieniu do funduszy publicznych oznacza, 
że ryzyko dla funduszy/budżetu UE obejmowałoby koszty dla środowiska i zdrowia 
publicznego, w tym: powiązane koszty likwidacji zanieczyszczeń, naprawy środowiska, 
unieszkodliwiania niebezpiecznych/szkodliwych materiałów, ewentualne rekompensaty dla 
ofiar kryzysów/skażeń, w tym dla rolników. UE nie powinna finansować rolnictwa 
powodującego szkody: za szkody dla środowiska i zdrowia publicznego płaci się dwukrotnie:
raz za pośrednictwem dotacji w ramach WPR i raz za pośrednictwem funduszy publicznych.

Poprawka 426
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas pobierania próby kontrolnej 
gospodarstw rolnych, które mają zostać 
skontrolowane, na podstawie analizy 
ryzyka państwa członkowskie mogą brać 
pod uwagę to, że rolnictwo ekologiczne 
zasadniczo powoduje mniejsze ryzyko 
zanieczyszczenia środowiska, a zatem 
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mniejsze ryzyko dla funduszy publicznych 
i budżetu UE.

Or. en

Uzasadnienie

Agencje płatnicze pobierają próby kontrolne gospodarstw rolnych, które mają zostać 
skontrolowane pod względem stosowania zasady wzajemnej zgodności (lub ekologizacji w 
przyszłości). Podczas pobierania prób kontrolnych na podstawie ryzyka środowiskowego 
należy uwzględniać to, że dzięki stosowaniu rolno-ekologicznych technik rolnictwo 
ekologiczne niesie ze sobą zasadniczo niższe ryzyko (pod względem kosztów środowiskowych) 
dla budżetu UE.

Poprawka 427
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą 
ograniczyć liczbę kontroli na miejscu w 
przypadku, gdy współczynnik błędu jest na 
dopuszczalnym poziomie, a systemy 
zarządzania i kontroli działają 
prawidłowo. Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 111 określające 
szczegółowe warunki i zasady, które mają 
stosować państwa członkowskie. Ponadto 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111, 
mających na celu ograniczenie poziomu 
kontroli na miejscu przeprowadzanych w 
każdym roku do 3% wszystkich rolników 
składających wnioski o przyznanie 
pomocy lub wnioski o płatność.

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość ograniczania liczby kontroli na miejscu w 
przypadku zaobserwowania spadającego poziomu naruszeń. W szczególności dotyczy to 
zmodyfikowania odnośnych przepisów dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania i 
Kontroli.
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Poprawka 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą 
ograniczyć liczbę kontroli w przypadku, 
gdy współczynniki błędu są na 
dopuszczalnym poziomie.

Or. en

Poprawka 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą 
ograniczyć liczbę kontroli na miejscu w 
przypadku, gdy współczynnik błędu jest na 
dopuszczalnym poziomie. Dokładne 
warunki i zasady, które mają 
zastosowanie, określa się w aktach 
delegowanych zgodnie z art. 64 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce 63 sprawozdawcy zachowano sformułowanie „systemy zarządzania i kontroli 
działają prawidłowo”, które nie jest precyzyjne i mogłoby prowadzić do wprowadzenia wielu 
dodatkowych wymogów, które z kolei mogłyby utrudniać ograniczanie liczby kontroli.

Poprawka 430
Alfreds Rubiks
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia poprawnego i 
skutecznego prowadzenia kontroli oraz 
zagwarantowania, że weryfikacja 
warunków kwalifikujących 
przeprowadzana jest w skuteczny, spójny i 
niedyskryminacyjny sposób, który chroni 
interesy finansowe Unii, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących przypadków, gdy beneficjenci 
lub ich przedstawiciele uniemożliwiają
przeprowadzenie kontroli.

skreślony

Or. lv

Poprawka 431
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – wszelkie konieczne 
zasady, których celem jest zapewnienie
jednolitego stosowania niniejszego 
rozdziału na terytorium Unii. Zasady te 
mogą w szczególności odnosić się do:

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
celu zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego rozdziału na terytorium Unii. 
Zasady te mogą w szczególności odnosić 
się do:

Or. de

Uzasadnienie

Przedmiotowe decyzje nie są jedynie decyzjami o charakterze technicznym.

Poprawka 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisów dotyczących minimalnego 
poziomu kontroli na miejscu niezbędnych 
do skutecznego zarządzania ryzykiem, jak 
również warunków, na podstawie których 
państwa członkowskie mogą zwiększyć 
ilość takich kontroli lub zmniejszyć ich 
ilość, w przypadku gdy systemy 
zarządzania i kontroli działają właściwie, 
a współczynnik błędów znajduje się na 
dopuszczalnym poziomie;

b) przepisów dotyczących minimalnego 
poziomu kontroli na miejscu, który wynosi 
1% w przypadku systemów objętych 
sprawnym ZSZIK, lub – w innych 
przypadkach – jest równy poziomowi 
niezbędnemu do skutecznego zarządzania 
ryzykiem, jak również warunków, na 
podstawie których państwa członkowskie 
mogą zwiększyć ilość takich kontroli lub 
zmniejszyć ich ilość, w przypadku gdy 
współczynnik błędów znajduje się na 
dopuszczalnym poziomie, w tym
terminów, w jakich Komisja powinna 
ustosunkować się do zamiaru 
ograniczenia przez dane państwo 
członkowskie liczby przeprowadzanych 
przez siebie kontroli na miejscu;

Or. en

Uzasadnienie

Współczynnik błędu na dopuszczalnym poziomie powinien stanowić wystarczającą podstawę 
do tego, by ocenić, czy dane państwo członkowskie może ograniczyć liczbę przeprowadzanych 
przez siebie kontroli. Powinien również istnieć system terminów, pozwalający Komisji na 
niewydanie zgody państwu członkowskiemu, zamierzającemu ograniczyć liczbę 
przeprowadzanych przez siebie kontroli.

Poprawka 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia poprawnego i 
skutecznego prowadzenia kontroli oraz 
dopilnowania tego, by weryfikacja 
warunków kwalifikujących 
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przeprowadzana była w skuteczny, spójny 
i niedyskryminacyjny sposób, który chroni 
interesy finansowe Unii, Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111 w 
odniesieniu do przepisów dotyczących 
minimalnego poziomu kontroli na 
miejscu, niezbędnego do skutecznego i 
proporcjonalnego zarządzania ryzykiem w 
oparciu o analizę ryzyka, jak również 
warunków, na podstawie których państwa 
członkowskie muszą zwiększyć liczbę 
takich kontroli lub mogą zmniejszyć ich 
liczbę, w przypadku gdy współczynniki 
błędu znajdują się na dopuszczalnym 
poziomie, w tym terminów, w jakich 
Komisja powinna ustosunkować się do 
zamiaru ograniczenia przez dane państwo 
członkowskie liczby przeprowadzanych 
przez siebie kontroli na miejscu.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce 63 sprawozdawcy zachowano sformułowanie „systemy zarządzania i kontroli 
działają prawidłowo”, które mogłoby prowadzić do wprowadzenia wielu dodatkowych 
wymogów, które z kolei mogłyby utrudniać ograniczanie liczby kontroli. Ponadto należy 
określić termin, w którym Komisja powinna zareagować na zamiar ograniczenia przez dane 
państwo członkowskie liczby przeprowadzanych kontroli. Poprawka ta powinna jednak być 
zgodna ze sposobem wdrażania wybranym przez sprawozdawcę i utrzymanym przez 
Parlament Europejski (tj. powinien on zostać przeniesiony na akty delegowane).

Poprawka 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisów dotyczących minimalnego 
poziomu kontroli na miejscu niezbędnych 
do skutecznego zarządzania ryzykiem, jak 
również warunków, na podstawie których 
państwa członkowskie mogą zwiększyć 

skreślona
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ilość takich kontroli lub zmniejszyć ich 
ilość, w przypadku gdy systemy 
zarządzania i kontroli działają właściwie, 
a współczynnik błędów znajduje się na 
dopuszczalnym poziomie;

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce 63 sprawozdawcy zachowano sformułowanie „systemy zarządzania i kontroli 
działają prawidłowo”, które mogłoby prowadzić do wprowadzenia wielu dodatkowych 
wymogów, które z kolei mogłyby utrudniać ograniczanie liczby kontroli. Ponadto należy 
określić termin, w którym Komisja powinna zareagować na zamiar ograniczenia przez dane 
państwo członkowskie liczby przeprowadzanych kontroli. Poprawka ta powinna jednak być 
zgodna ze sposobem wdrażania wybranym przez sprawozdawcę i utrzymanym przez 
Parlament Europejski (tj. powinien on zostać przeniesiony na akty delegowane).

Poprawka 435
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b) – punkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) jeśli wpływ finansowy błędów 
(współczynnik błędów) wykrytych podczas 
losowych kontroli na miejscu nie 
przekraczał 2% w każdym z dwóch 
wcześniejszych lat, państwa członkowskie 
mogą ograniczyć liczbę kontroli na 
miejscu maksymalnie o 50%.

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowane przez Komisję zapisy dotyczące zmniejszania / zwiększania liczby kontroli są 
bardzo mało precyzyjne. W akcie podstawowym należy bardziej szczegółowo określić, w 
jakich przypadkach liczba kontroli powinna być zwiększana lub zmniejszana.

Poprawka 436
Monika Hohlmeier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b) – punkt (ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) jeśli wpływ finansowy błędów 
(współczynnik błędów) wykrytych podczas 
losowych kontroli na miejscu przekraczał 
5% w każdym z dwóch wcześniejszych lat, 
państwa członkowskie ograniczają liczbę 
kontroli na miejscu maksymalnie o 50%.

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowane przez Komisję zapisy dotyczące zmniejszania / zwiększania liczby kontroli są 
bardzo mało precyzyjne. W akcie podstawowym należy bardziej szczegółowo określić, w 
jakich przypadkach liczba kontroli powinna być zwiększana lub zmniejszana.

Poprawka 437
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b) – punkt (iii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) jeśli wpływ finansowy błędów 
(współczynnik błędów) wykrytych podczas 
losowych kontroli na miejscu nie 
przekraczał 1% w każdym z dwóch 
wcześniejszych lat, zainteresowane 
państwa członkowskie mogą ograniczyć 
liczbę kontroli na miejscu do 25% 
standardowej liczby kontroli.

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowane przez Komisję zapisy dotyczące zmniejszania / zwiększania liczby kontroli są 
bardzo mało precyzyjne. W akcie podstawowym należy bardziej szczegółowo określić, w 
jakich przypadkach liczba kontroli powinna być zwiększana lub zmniejszana.
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Poprawka 438
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku stwierdzenia, że 
beneficjent nie spełnia kryteriów 
kwalifikowalności lub zobowiązań 
związanych z warunkami przyznania 
pomocy, określonymi w sektorowym 
prawodawstwie rolnym, pomoc zostaje 
wycofana w całości lub w części.

1. W przypadku stwierdzenia, że 
beneficjent nie spełnia kryteriów 
kwalifikowalności lub zobowiązań 
związanych z warunkami przyznania 
pomocy, określonymi w sektorowym 
prawodawstwie rolnym, pomoc zostaje 
wycofana w całości, a płatności dotyczące 
części, w której wystąpiła niezgodność, 
podlegają zmniejszeniu przez dwa kolejne 
lata.

Or. lv

Poprawka 439
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli prawo Unii tak stanowi, państwa 
członkowskie nakładają kary polegające 
na zastosowaniu zmniejszeń lub 
wykluczeń z płatności lub części płatności 
przyznanych w związku ze spełnieniem 
przedmiotowych kryteriów 
kwalifikowalności lub zobowiązań.

skreślony

Or. en

Poprawka 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli prawo Unii tak stanowi, państwa 
członkowskie nakładają kary polegające na 
zastosowaniu zmniejszeń lub wykluczeń z 
płatności lub części płatności przyznanych 
w związku ze spełnieniem 
przedmiotowych kryteriów 
kwalifikowalności lub zobowiązań.

Jeżeli prawo Unii tak stanowi, w 
stosownych przypadkach, z zastrzeżeniem 
bardziej szczegółowych informacji 
podanych w aktach wykonawczych, 
państwa członkowskie nakładają kary 
polegające na zastosowaniu zmniejszeń lub 
wykluczeń z płatności lub części płatności 
przyznanych w związku ze spełnieniem 
przedmiotowych kryteriów 
kwalifikowalności lub zobowiązań.

Or. en

Poprawka 441
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota zmniejszenia jest stopniowana w 
zależności od dotkliwości, zasięgu, 
trwałości i powtarzalności stwierdzonej 
niezgodności, a nawet może prowadzić do 
całkowitego wykluczenia z jednego lub 
kilku systemów pomocy lub środków 
pomocy na rok kalendarzowy lub na więcej 
lat.

W zależności od dotkliwości, zasięgu, 
trwałości i powtarzalności stwierdzonej 
niezgodności nakładane kary 
administracyjne mogą obejmować nawet 
całkowite wykluczenie z jednego lub kilku 
systemów pomocy lub środków pomocy na 
rok kalendarzowy lub na więcej lat.

Or. de

Poprawka 442
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota zmniejszenia jest stopniowana w 
zależności od dotkliwości, zasięgu, 
trwałości i powtarzalności stwierdzonej 
niezgodności, a nawet może prowadzić do 
całkowitego wykluczenia z jednego lub 
kilku systemów pomocy lub środków 
pomocy na rok kalendarzowy lub na więcej 
lat.

Kwota zmniejszenia jest stopniowana w 
zależności od dotkliwości, zasięgu, 
trwałości i powtarzalności stwierdzonej 
niezgodności, a nawet może prowadzić do 
całkowitego wykluczenia z jednego lub 
kilku systemów pomocy lub środków 
pomocy na rok kalendarzowy lub na więcej 
lat. Podczas oceniania ryzyka dla 
funduszy publicznych w sposób 
proporcjonalny oraz obliczania kwoty 
zmniejszenia pomocy z uwagi na 
naruszanie przez wnioskodawcę 
warunków umowy dotyczącej udzielania 
tej pomocy właściwe organy dopilnowują 
tego, by kwota zmniejszenia 
odzwierciedlała rzeczywiste koszty dla 
społeczeństwa będące skutkiem 
naruszenia, biorąc pod uwagę art. 60.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas obliczania kwoty zmniejszenia pomocy w przypadku niestosowania zasady 
wzajemnej zgodności (w przeciwieństwie do sankcji odnoszących się do warunków 
kwalifikowalności) wykorzystuje się już takie wskaźniki, jak dotkliwość (duża/mała), zasięg 
(skutków) i trwałość (ile czasu potrzeba, by system wrócił do normy/naruszenie przestało 
powodować ryzyko dla środowiska/zdrowia publicznego), ale w niektórych przypadkach 
kwoty te nie są realistyczne. Odniesienie do proporcjonalności oznacza, że w przypadku, gdy 
koszty dla społeczeństwa są duże, również kwota zmniejszenia powinna być wysoka.

Poprawka 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota zmniejszenia jest stopniowana w 
zależności od dotkliwości, zasięgu, 
trwałości i powtarzalności stwierdzonej 
niezgodności, a nawet może prowadzić do 

Kwota zmniejszenia jest stopniowana 
proporcjonalnie do wagi i charakteru 
stwierdzonego naruszenia w zależności od 
dotkliwości, zasięgu, trwałości i 
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całkowitego wykluczenia z jednego lub 
kilku systemów pomocy lub środków 
pomocy na rok kalendarzowy lub na więcej 
lat.

powtarzalności stwierdzonej niezgodności, 
a nawet może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy lub środków pomocy na rok 
kalendarzowy lub na więcej lat.

Or. en

Uzasadnienie

W tym przypadku słowo „waga” wydaje się bardziej odpowiednie niż „rozmiar” – ma to na 
celu zapewnienie spójności sformułowań w całym rozporządzeniu.

Poprawka 444
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas oceny dotkliwości niezgodności 
organy odpowiedzialne za dokonywanie 
zmniejszeń uwzględniają to, że z uwagi na 
charakter przypadków zanieczyszczenia 
lub sytuacji kryzysowych dotyczących 
zdrowia publicznego w przypadku 
niektórych rodzajów niezgodności 
początkowy zakres stwierdzonych 
naruszeń może być niewielki, ale jego 
konsekwencje mogą mieć o wiele większy 
zasięg lub trwać przez wiele lat.

Or. en

Poprawka 445
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwoty, których dotyczy wycofanie, o 
którym mowa w ust. 1 lub których dotyczą 

3. Kwoty, których dotyczy wycofanie, o 
którym mowa w ust. 1 lub których dotyczą 
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kary, o których mowa w ust. 2, są 
odzyskiwane w całości.

kary, o których mowa w ust. 2, są 
odzyskiwane w całości, bez uszczerbku dla 
art. 56 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Odzyskiwanie bardzo małych kwot powoduje znaczne obciążenie administracyjne. Kwoty 
nieprzekraczające określonego poziomu nie powinny w związku z tym podlegać odzyskiwaniu, 
aby można było utrzymać pozytywny stosunek kosztów do korzyści. 

Poprawka 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Kwoty, których dotyczy wycofanie, o 
którym mowa w ust. 1a, oraz kary 
administracyjne, o których mowa w ust. 2, 
są stopniowane proporcjonalnie do wagi i 
charakteru stwierdzonego naruszenia w 
zależności od dotkliwości, zasięgu, 
trwałości i powtarzalności stwierdzonej 
niezgodności.

Or. en

Uzasadnienie

W tym przypadku słowo „waga” wydaje się bardziej odpowiednie niż „rozmiar” – ma to na 
celu zapewnienie spójności sformułowań w całym rozporządzeniu.

Poprawka 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wycofania i zmniejszenia będące 
rezultatem niewywiązywania się z 
obowiązków, o których mowa w tytule III 
rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr 
DP/2012, nie przekraczają kwoty 
płatności, o której mowa we 
wspomnianym rozdziale.
Kwoty objęte wycofaniem, o którym mowa 
w niniejszym ustępie, są udostępniane w 
postaci unijnego wsparcia w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW, jak 
określono w rozporządzeniu (UE) nr [...] 
[RDR], i udzielane rolnikom lub grupom 
rolników, którzy podejmują działania 
sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi.

Or. en

Poprawka 448
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 65a
Wycofania i zmniejszenia dotyczące 

płatności na rzecz praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska 

naturalnego
Niezależnie od art. 65 suma wycofań 
i zmniejszeń stosowanych zgodnie z tym 
artykułem w wyniku niewywiązywania się 
z obowiązków, o których mowa w tytule 
III rozdział 2 rozporządzenia ... (Płatności 
bezpośrednie) może przekraczać kwotę 
płatności, o której mowa we 
wspomnianym rozdziale.
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Or. en

Poprawka 449
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 65a
Wycofania i zmniejszenia dotyczące 
płatności na rzecz praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska 
naturalnego
Niezależnie od art. 65 suma wycofań 
i zmniejszeń stosowanych zgodnie z tym 
artykułem w wyniku niewywiązywania się 
z obowiązków, o których mowa w tytule 
III rozdział 2 rozporządzenia nr XXX 
(DP) nie przekracza kwoty płatności, o 
której mowa we wspomnianym rozdziale.

Or. en

Uzasadnienie

Kary za niezgodność ze środkami w zakresie ekologizacji należy ograniczyć do faktycznej 
płatności z tytułu ekologizacji przyznanej rolnikowi.

Poprawka 450
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) procedur i kryteriów technicznych 
odnośnie do środków i kar, o których 
mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia 
nieprzestrzegania któregokolwiek z 
zobowiązań wynikających ze stosowania 
odnośnego prawodawstwa;
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Or. de

Poprawka 451
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedury i kryteria techniczne 
odnośnie do środków i kar, o których 
mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia 
nieprzestrzegania któregokolwiek z 
zobowiązań wynikających ze stosowania 
odnośnego prawodawstwa;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

 Nie jest to decyzja o wyłącznie technicznym charakterze.

Poprawka 452
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł V – rozdział 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział 1a (nowy)
„System kontroli i kary administracyjne w 
związku z ekologizacją”

Or. en

Poprawka 453
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 67a (nowy)
„Kontrole w związku z ekologizacją”
1. Państwa członkowskie korzystają, w 
stosownych przypadkach, z systemu 
zintegrowanego, ustanowionego w tytule 
V rozdział II oraz w szczególności z jego 
elementów, o których mowa w art. 69 ust. 
1 lit. a), b), d), e) i f).
2. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy beneficjenci 
wywiązują się ze zobowiązań 
ustanowionych w tytule III rozdział II 
rozporządzenia nr xxx (DP). W zależności 
od środków przedsięwziętych w 
odniesieniu do ekologizacji państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
kontynuowaniu kontroli 
administracyjnych, jeśli można wykazać, 
że są one skuteczne.
3. Do celów kontroli na miejscu państwa 
członkowskie sporządzają plan kontroli 
wyrywkowej gospodarstw rolnych lub 
beneficjentów, którymi mogą być te same 
gospodarstwa rolne lub ci sami 
beneficjenci, którzy stanowili próbę dla 
kontroli na miejscu wymaganych na mocy 
art. 75.
4. Kontrole na miejscu są przeprowadzane 
w taki sposób, który pozwala 
zweryfikować zgodność danego 
gospodarstwa ze wszystkimi odnośnymi 
środkami w zakresie ekologizacji.
5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111, 
dotyczących przeprowadzania kontroli 
mających na celu sprawdzenie zgodności 
ze zobowiązaniami, o których mowa w 
tytule III rozdział II rozporządzenia nr 
xxx (DP).

Or. en
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Poprawka 454
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 67b (nowy)
„Stosowanie kary administracyjnej w 
odniesieniu do ekologizacji”
1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że dany 
beneficjent nie spełnia zobowiązań 
określonych w tytule III rozdział II 
rozporządzenia nr xxx (DP), związana z 
nimi pomoc zostaje wycofana w całości 
lub w części.
2. Kwota zmniejszenia pomocy jest 
stopniowana w zależności od dotkliwości, 
zasięgu, trwałości i powtarzalności 
stwierdzonej niezgodności.

Or. en

Poprawka 455
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 67c (nowy)
„Przekazane uprawnienia”
1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111, 
określających szczegółowe przepisy 
dotyczące ustanowienia jednolitej 
podstawy do obliczania kar 
administracyjnych, o których mowa w art. 
67b, uwzględniając zmniejszenia 
wynikające z dyscypliny finansowej oraz 



AM\910034PL.doc 21/192 PE494.482v02-00

PL

obliczania i stosowania kar, o których 
mowa w art. 67b.

Or. en

Poprawka 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przy tworzeniu swojego systemu 
zintegrowanego państwa członkowskie 
mogą odpowiednio wykorzystywać 
technologię.

Or. en

Poprawka 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przy tworzeniu swojego systemu 
zintegrowanego państwa członkowskie 
odpowiednio wykorzystują technologię.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 78 sprawozdawcy ma charakter zbyt nakazowy i mogłaby powodować zbędne 
obciążenia; w tym kontekście słowo „maksymalnie” lepiej zastąpić słowem „odpowiednio”.

Poprawka 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jednolity system rejestrowania 
tożsamości każdego beneficjenta wsparcia, 
o którym mowa w art. 68 ust. 2, który 
złożył wniosek o przyznanie pomocy lub 
wniosek o płatność.

f) system rejestrowania tożsamości 
każdego beneficjenta wsparcia, o którym 
mowa w art. 68 ust. 2, który złożył 
wniosek o przyznanie pomocy lub wniosek 
o płatność.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy powinny być ukierunkowane na rezultaty, a nie na określone procedury 
administracyjne, a tym samym państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
dostosowywania systemów do swoich potrzeb.

Poprawka 459
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jednolity system rejestrowania 
tożsamości każdego beneficjenta wsparcia, 
o którym mowa w art. 68 ust. 2, który 
złożył wniosek o przyznanie pomocy lub 
wniosek o płatność.

f) system rejestrowania tożsamości 
każdego beneficjenta wsparcia, o którym 
mowa w art. 68 ust. 2, który złożył 
wniosek o przyznanie pomocy lub wniosek 
o płatność.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zarządzania systemem, dopóki będzie on 
działał sprawnie.

Poprawka 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W stosownych przypadkach system 
zintegrowany obejmuje system 
identyfikacji i rejestracji zwierząt 
ustanowiony na podstawie rozporządzenia 
(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 1760/200042 i (WE) nr 21/2004 oraz 
rozporządzenia Rady (WE) nr 21/200443.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę trudności z wdrażaniem rozporządzenia (WE) nr 21/2004, nie powinno ono 
wchodzić w zakres zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli.

Poprawka 461
Julie Girling, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Baza danych pozwala w szczególności na 
zapoznanie się przez właściwy organ 
państwa członkowskiego z danymi 
dotyczącymi poszczególnych lat 
kalendarzowych lub gospodarczych, 
począwszy od roku 2000. Pozwala ona 
także na bezpośrednie i natychmiastowe 
zapoznanie się z danymi dotyczącymi 
pięciu następujących po sobie poprzednich 
lat.

Baza danych pozwala w szczególności na 
zapoznanie się przez właściwy organ 
państwa członkowskiego z danymi 
dotyczącymi poszczególnych lat 
kalendarzowych lub gospodarczych, 
począwszy od roku 2010. Nie ma to 
zastosowania do tych państw 
członkowskich, w przypadku których 
wartość jednostkowa uprawnień do 
płatności jest obliczana zgodnie z art. 22 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP]. W przypadku wszystkich państw 
członkowskich baza danych pozwala na 
bezpośrednie i natychmiastowe zapoznanie 
się z danymi dotyczącymi czterech 
następujących po sobie poprzednich lat.

Or. en
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Uzasadnienie

Rok, od którego dane powinny być przechowywane, powinien zostać zmieniony z 2000 na 
2010. Podobnie zwiększenie liczby lat, przez które dane muszą być przechowywane w celu 
umożliwienia bezpośredniego i natychmiastowego zapoznania się z nimi, zwiększyłoby koszty 
agencji płatniczych, a zatem nie jest uzasadnione. W związku z tym liczba ta powinna 
pozostać na niezmienionym poziomie i wynosić cztery lata.

Poprawka 462
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Baza danych pozwala w szczególności na 
zapoznanie się przez właściwy organ 
państwa członkowskiego z danymi 
dotyczącymi poszczególnych lat 
kalendarzowych lub gospodarczych, 
począwszy od roku 2000. Pozwala ona 
także na bezpośrednie i natychmiastowe 
zapoznanie się z danymi dotyczącymi 
pięciu następujących po sobie poprzednich 
lat.

Baza danych pozwala w szczególności na 
zapoznanie się przez właściwy organ 
państwa członkowskiego z danymi 
dotyczącymi poszczególnych lat 
kalendarzowych lub gospodarczych, 
począwszy od roku 2000. Jednak państwa 
członkowskie, które przystąpiły do UE w 
2004 r., mogą jedynie zapewniać dostęp 
do danych gromadzonych od 2004 r.
Pozwala ona także na bezpośrednie i 
natychmiastowe zapoznanie się z danymi 
dotyczącymi pięciu następujących po sobie 
poprzednich lat.

Or. lt

Poprawka 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą utworzyć 
zdecentralizowane bazy danych, pod 
warunkiem że zarówno one, jak i 
procedury administracyjne rejestrowania 
danych i dostępu do nich, są 
zaprojektowane w jednolity sposób na 

2. Państwa członkowskie mogą utworzyć 
zdecentralizowane bazy danych, pod 
warunkiem że zarówno one, jak i 
procedury administracyjne rejestrowania 
danych i dostępu do nich, są 
zaprojektowane na obszarze całego 
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obszarze całego terytorium danego 
państwa członkowskiego oraz są 
kompatybilne między sobą w celu 
umożliwienia kontroli krzyżowych.

terytorium danego państwa 
członkowskiego oraz w sposób 
umożliwiający kontrole krzyżowe.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to uproszczenie ukierunkowane na rezultaty, a nie na określone procedury 
administracyjne. Pozwala ono państwom członkowskim na dostosowywanie systemów do 
swoich potrzeb.

Poprawka 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą utworzyć 
zdecentralizowane bazy danych, pod 
warunkiem że zarówno one, jak i 
procedury administracyjne rejestrowania 
danych i dostępu do nich, są 
zaprojektowane w jednolity sposób na 
obszarze całego terytorium danego 
państwa członkowskiego oraz są 
kompatybilne między sobą w celu 
umożliwienia kontroli krzyżowych.

2. Państwa członkowskie mogą utworzyć 
zdecentralizowane bazy danych, pod 
warunkiem że zarówno one, jak i 
procedury administracyjne rejestrowania 
danych i dostępu do nich, są 
zaprojektowane na obszarze całego 
terytorium danego państwa 
członkowskiego w sposób umożliwiający 
kontrole krzyżowe.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to uproszczenie ukierunkowane na rezultaty, a nie na określone procedury 
administracyjne. Pozwala ono państwom członkowskim na dostosowywanie systemów do 
swoich potrzeb.

Poprawka 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System identyfikacji działek rolnych 
ustanawiany jest na podstawie map lub 
dokumentów ewidencji gruntów lub też 
innych danych kartograficznych. Korzysta 
się z technik skomputeryzowanego 
systemu informacji geograficznej, w tym 
ortoobrazów lotniczych lub satelitarnych, 
przy zastosowaniu jednolitego standardu 
gwarantującego dokładność, co najmniej 
równą dokładności kartografii w skali 
1:5000.

System identyfikacji działek rolnych 
ustanawiany jest na podstawie map lub 
dokumentów ewidencji gruntów lub też 
innych danych kartograficznych. Korzysta 
się z technik skomputeryzowanego 
systemu informacji geograficznej, w tym 
ortoobrazów lotniczych lub satelitarnych, 
przy zastosowaniu jednolitego standardu 
gwarantującego dokładność, co najmniej 
równą dokładności kartografii w skali 
1:10 000.

Or. en

Uzasadnienie

Dokładność map jest już obecnie bardzo duża, a proponowana zmiana skali na 1:5000 
wiązałaby się z koniecznością wykonania wielu nowych map i stanowiłaby problem dla 
rolników.

Poprawka 466
George Lyon, Marit Paulsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System identyfikacji działek rolnych 
ustanawiany jest na podstawie map lub 
dokumentów ewidencji gruntów lub też 
innych danych kartograficznych. Korzysta 
się z technik skomputeryzowanego 
systemu informacji geograficznej, w tym 
ortoobrazów lotniczych lub satelitarnych, 
przy zastosowaniu jednolitego standardu 
gwarantującego dokładność, co najmniej 
równą dokładności kartografii w skali 
1:5000.

System identyfikacji działek rolnych 
ustanawiany jest na podstawie map lub 
dokumentów ewidencji gruntów lub też 
innych danych kartograficznych. Korzysta 
się z technik skomputeryzowanego 
systemu informacji geograficznej, w tym 
ortoobrazów lotniczych lub satelitarnych, 
przy zastosowaniu jednolitego standardu 
gwarantującego dokładność, co najmniej 
równą dokładności kartografii w skali 
1:10 000.

Or. en
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Uzasadnienie

Poziom dokładności osiągnięty dzięki obecnej skali 1:10 000 jest wystarczający, a większa 
dokładność nie jest konieczna. Zmiana skali na 1:5000 powodowałaby zatem zbędne koszty 
administracyjne.

Poprawka 467
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System identyfikacji działek rolnych 
ustanawiany jest na podstawie map lub 
dokumentów ewidencji gruntów lub też 
innych danych kartograficznych. Korzysta 
się z technik skomputeryzowanego 
systemu informacji geograficznej, w tym 
ortoobrazów lotniczych lub satelitarnych, 
przy zastosowaniu jednolitego standardu 
gwarantującego dokładność, co najmniej 
równą dokładności kartografii w skali 
1:5000.

System identyfikacji działek rolnych 
ustanawiany jest na podstawie map lub 
dokumentów ewidencji gruntów lub też 
innych danych kartograficznych. Korzysta 
się z technik skomputeryzowanego 
systemu informacji geograficznej, w tym 
ortoobrazów lotniczych lub satelitarnych, 
przy zastosowaniu jednolitego standardu 
gwarantującego dokładność, co najmniej 
równą dokładności kartografii w skali 
1:1000.

Or. lt

Poprawka 468
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System identyfikacji działek rolnych 
ustanawiany jest na podstawie map lub 
dokumentów ewidencji gruntów lub też 
innych danych kartograficznych. Korzysta 
się z technik skomputeryzowanego 
systemu informacji geograficznej, w tym 
ortoobrazów lotniczych lub satelitarnych, 
przy zastosowaniu jednolitego standardu 
gwarantującego dokładność, co najmniej 
równą dokładności kartografii w skali 

System identyfikacji działek rolnych 
ustanawiany jest na podstawie map lub 
dokumentów ewidencji gruntów lub też 
innych danych kartograficznych. Korzysta 
się z technik skomputeryzowanego 
systemu informacji geograficznej, w tym 
ortoobrazów lotniczych lub satelitarnych, 
przy zastosowaniu jednolitego standardu 
gwarantującego dokładność, co najmniej 
równą dokładności kartografii w skali 
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1:5000. 1:5000, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
marginesu oznaczenia granic 
nieprzekraczającego 1,5 metra.

Or. en

Poprawka 469
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że nie włączą tych działek rolnych 
o walorach krajobrazowych ani leżących 
częściowo w strefach buforowych do 
systemu identyfikacji działek rolnych.

Or. en

Uzasadnienie

Znacznie ograniczy to koszty administracyjne.

Poprawka 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) szczegóły pozwalające na identyfikację 
wszystkich działek rolnych znajdujących 
się w gospodarstwie, ich powierzchnię 
wyrażoną w hektarach do jednego miejsca 
po przecinku, ich położenie i, w 
odpowiednich przypadkach, ich 
użytkowanie oraz informacje, czy działka 
rolna jest nawadniana;

Or. en
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Uzasadnienie

Obecny poziom dokładności skutkuje obciążeniami administracyjnymi związanymi z 
dokonywaniem pomiarów i sporządzaniem map działek. Poziom dokładności wynoszący 0,01 
ha oznacza, że niekwalifikujące się obszary o powierzchni powyżej 100 m2 muszą zostać 
wyłączone z powierzchni działki. Wyłączanie małych obszarów skutkuje rozdrobnieniem 
działek rolnych. Obszary te często pokrywają drzewa, krzewy lub przeszkody, a często mają 
one wartość przyrodniczą. Ponadto naukowcy są zdania, że nie ma możliwości kreślenia tak 
cienkich linii.

Poprawka 471
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkie działki rolne w gospodarstwie 
jak również obszar pozarolniczy, którego 
dotyczy wniosek o wsparcie, w którym 
mowa w art. 68 ust. 2;

a) wszystkie działki rolne w gospodarstwie 
jak również obszar pozarolniczy, którego 
dotyczy wniosek o wsparcie, w którym 
mowa w art. 68 ust. 2; działki rolne o 
walorach krajobrazowych lub leżące 
częściowo w strefach buforowych nie 
muszą jednak być deklarowane;
beneficjent ten ma jednak obowiązek 
wspomnieć we wniosku, że posiada takie 
działki rolne, i na żądanie właściwych 
organów wskazać ich lokalizację;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zmniejszyłaby obciążenia dla rolników i agencji płatniczych, biorąc w 
szczególności pod uwagę złożoność zarządzania nowym systemem płatności.

Poprawka 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) rolnik nie musi deklarować swoich 
działek rolnych o walorach 
krajobrazowych ani leżących częściowo w 
strefach buforowych. Rolnik ten ma 
jednak obowiązek wspomnieć we wniosku, 
że posiada takie działki rolne, i na żądanie 
właściwych organów wskazać ich 
lokalizację;

Or. en

Uzasadnienie

Ma to na celu zmniejszenie obciążenia dla rolników i agencji płatniczych, biorąc w 
szczególności pod uwagę złożoność płatności z tytułu ekologizacji.

Poprawka 473
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli beneficjent, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, jest prawnie 
zarejestrowaną organizacją 
niekomercyjną, której głównym prawnym 
celem statutowym jest aktywna ochrona 
gruntów lub obiektów historycznych i 
zarządzanie nimi do celów ich utrzymania 
i dla pożytku publicznego, państwo 
członkowskie może zdecydować o uznaniu 
jego gospodarstwa rolnego lub grupy
gospodarstw rolnych za indywidualne i 
odrębne przedsiębiorstwo na potrzeby 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre rodzaje organizacji niekomercyjnych zajmują się zarządzaniem licznymi 
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gospodarstwami rolnymi w celu zapewnienia bardziej zrównoważonej i bardziej ekologicznej 
metody prowadzenia działalności rolniczej. W związku z tym uzasadnione jest zezwolenie 
państwom członkowskim na traktowanie licznych gospodarstw rolnych tego rodzaju 
organizacji jako indywidualne i odrębne przedsiębiorstwa dla celów składania wniosków o 
przyznanie pomocy i wniosków o płatność, aby uprościć skomplikowane wymogi 
administracyjne i zmniejszyć powiązane nieproporcjonalne koszty dla beneficjenta i 
krajowych agencji płatniczych.

Poprawka 474
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wniosek o przyznanie 
pomocy lub wniosek o płatność 
spełniające wymogi ustanowione w ust. 1 
mają zachować ważność przez szereg lat, 
w szczególności w przypadku, gdy 
proporcja poszczególnych jednostek 
powierzchni użytków rolnych 
wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego beneficjenta lub innych obszarów 
podlegających wsparciu na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] lub 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD] nie 
ulega zmianie w okresie obowiązywania 
ważności wniosku. Zainteresowani 
beneficjenci mają obowiązek zgłaszania 
wszystkich zmian dotyczących uprzednio 
przekazanych informacji oraz 
dostarczania corocznego potwierdzenia w 
formie oświadczenia o uczestnictwie.

Or. pl

Uzasadnienie

W celu dokonania niezbędnego uproszczenia systemu ubiegania się o dopłaty dla rolników, 
należy umożliwić państwom członkowskim przyjmowanie wniosków co szereg lat. Dotyczyć to 
powinno zwłaszcza rolników praktykujących tradycyjny lub z góry zaplanowany model 
produkcji rolnej.
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Poprawka 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wniosek o przyznanie 
pomocy lub wniosek o płatność 
spełniające wymogi ustanowione w ust. 1 
mają zachować ważność przez cały okres 
trwania podjętego zobowiązania, pod 
warunkiem że zainteresowani beneficjenci 
mają obowiązek corocznego zgłaszania 
wszystkich zmian dotyczących uprzednio 
przekazanych informacji.

Or. it

Poprawka 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wniosek o przyznanie 
pomocy lub wniosek o płatność 
spełniające wymogi ustanowione w ust. 1 
mają zachować ważność przez szereg lat, 
pod warunkiem że zainteresowani 
beneficjenci mają obowiązek zgłaszania 
wszystkich zmian dotyczących uprzednio 
przekazanych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie po złożeniu i zatwierdzeniu do dnia 15 maja wniosku o zawarcie umowy dotyczącej 
systemu rolno-środowiskowego podmioty, które taką umowę zawarły, nie muszą składać 
wniosków o płatność we wszystkich kolejnych latach obowiązywania umowy, w związku z 
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czym zachowanie tego zapisu jest korzystne.

Poprawka 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wniosek o przyznanie 
pomocy lub wniosek o płatność 
spełniające wymogi ustanowione w ust. 1 
mają zachować ważność przez szereg lat, 
pod warunkiem że zainteresowani 
beneficjenci mają obowiązek zgłaszania 
wszystkich zmian dotyczących uprzednio 
przekazanych informacji. Ważność 
wieloletniego wniosku jest jednak 
uzależniona od corocznego potwierdzenia 
przez beneficjenta.

Or. en

Uzasadnienie

Ostatnia część poprawki 79 sprawozdawcy ma charakter wykonawczy.

Poprawka 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Wniosek o przyznanie pomocy lub 
wniosek o płatność dotyczącą premii 
rolno-środowiskowej spełniające wymogi 
ustanowione w ust. 1 mają zachować 
ważność przez cały okres trwania 
podjętego zobowiązania, pod warunkiem 
że zainteresowani beneficjenci mają 
obowiązek corocznego zgłaszania 
wszystkich zmian dotyczących uprzednio 
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przekazanych informacji.

Or. it

Poprawka 479
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwo członkowskie może 
zdecydować o wykorzystaniu informacji 
zawartych w zgromadzonych wnioskach 
do celów prognozowania produkcji rolnej.

Or. pl

Uzasadnienie

Umożliwienie państwom członkowskim wykorzystywania danych zgromadzonych we 
wnioskach do prognozowania produkcji rolnej może przełożyć się na ich lepszą zdolność do 
podejmowania działań w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych na rynkach rolnych.

Poprawka 480
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niezależnie od postanowień ust. 1, w 
przypadku płatności bezpośrednich i 
wieloletnich środków obszarowych i 
środków związanych ze zwierzętami w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o zrezygnowaniu z obowiązku 
składania wniosków o płatność roczną, 
pod warunkiem że wdrożą one skuteczne 
alternatywne procedury przeprowadzania 
proponowanych kontroli 
administracyjnych oraz że nie ma żadnych 
zmian w porównaniu z pierwotnym 
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wnioskiem o płatność.

Or. de

Uzasadnienie

Rezygnacja z wniosków o płatność roczną pozwala znacznie zmniejszyć obciążenia, z którymi 
borykają się wnioskodawcy. Ten system opiera się na obowiązujących przepisach określonych 
w art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 ustanawiającego szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia 
procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich.

Poprawka 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednolity system rejestrowania tożsamości 
każdego beneficjenta pomocy, o którym 
mowa w art. 68 ust. 2, gwarantuje, że 
wszystkie wnioski o przyznanie pomocy 
oraz wnioski o płatność złożone przez tego 
samego beneficjenta można 
zidentyfikować jako takie.

System rejestrowania tożsamości każdego 
beneficjenta pomocy, o którym mowa w 
art. 68 ust. 2, gwarantuje, że wszystkie 
wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski 
o płatność złożone przez tego samego 
beneficjenta można zidentyfikować jako 
takie.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy powinny być ukierunkowane na rezultaty, a nie na określone procedury 
administracyjne, a tym samym państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
dostosowywania systemów do swoich potrzeb.

Poprawka 482
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednolity system rejestrowania tożsamości 
każdego beneficjenta pomocy, o którym 
mowa w art. 68 ust. 2, gwarantuje, że 
wszystkie wnioski o przyznanie pomocy 
oraz wnioski o płatność złożone przez tego 
samego beneficjenta można 
zidentyfikować jako takie.

System rejestrowania tożsamości każdego 
beneficjenta pomocy, o którym mowa w 
art. 68 ust. 2, gwarantuje, że wszystkie 
wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski 
o płatność złożone przez tego samego 
beneficjenta można zidentyfikować jako 
takie.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zarządzania systemem, dopóki będzie on 
działał sprawnie.

Poprawka 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, za pomocą 
agencji płatniczych lub organów przez nie 
upoważnionych, przeprowadzają kontrole 
administracyjne dotyczące wniosków o 
przyznanie pomocy zgodnie z art. 61, w 
celu weryfikacji kryteriów 
kwalifikowalności do otrzymania wsparcia. 
Wspomniane kontrole uzupełniane są przez 
kontrole na miejscu.

1. Państwa członkowskie, za pomocą 
agencji płatniczych lub organów przez nie 
upoważnionych, przeprowadzają kontrole 
administracyjne dotyczące wniosków o 
przyznanie pomocy zgodnie z art. 61, w 
celu weryfikacji kryteriów 
kwalifikowalności do otrzymania wsparcia. 
Wspomniane kontrole uzupełniane są przez 
kontrole na miejscu, których celem jest 
monitorowanie zgodności z zasadami 
systemów pomocy oraz poziomu 
nieodłącznego ryzyka i których liczba jest 
dostosowywana w zależności od 
nieodłącznego ryzyka i od ryzyka 
związanego z kontrolą.

Or. en
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Uzasadnienie

Doprecyzowanie konieczności i celu przeprowadzania kontroli na miejscu.

Poprawka 484
George Lyon, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, za pomocą 
agencji płatniczych lub organów przez nie 
upoważnionych, przeprowadzają kontrole 
administracyjne dotyczące wniosków o 
przyznanie pomocy zgodnie z art. 61, w 
celu weryfikacji kryteriów 
kwalifikowalności do otrzymania wsparcia. 
Wspomniane kontrole uzupełniane są przez 
kontrole na miejscu.

1. Państwa członkowskie, za pomocą 
agencji płatniczych lub organów przez nie 
upoważnionych, przeprowadzają kontrole 
administracyjne dotyczące wniosków o 
przyznanie pomocy zgodnie z art. 61, w 
celu weryfikacji kryteriów 
kwalifikowalności do otrzymania wsparcia. 
Wspomniane kontrole uzupełniane są przez 
kontrole na miejscu, których celem jest 
monitorowanie zgodności z zasadami 
systemów pomocy oraz poziomu 
nieodłącznego ryzyka i których liczba jest 
dostosowywana w zależności od 
nieodłącznego ryzyka i od ryzyka 
związanego z kontrolą.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie poprawki 80 sprawozdawcy.

Poprawka 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każde państwo członkowskie wyznacza 
organ odpowiedzialny za koordynowanie 
kontroli przewidzianych w niniejszym 
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rozdziale.

Or. es

Uzasadnienie

Komisja pominęła ustęp dotyczący wyznaczenia organu odpowiedzialnego za koordynowanie 
kontroli. Podstawowe znaczenie ma to, by ustęp ten został zachowany, zwłaszcza w przypadku 
tych krajów, w których funkcjonuje kilka agencji płatniczych wymagających koordynacji.

Poprawka 486
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każde państwo członkowskie wyznacza 
organ odpowiedzialny za koordynowanie 
kontroli przewidzianych w niniejszym 
rozdziale.

Or. es

Uzasadnienie

Ten ustęp musi zostać zachowany w przypadku tych państw członkowskich dysponujących 
organami regionalnymi, które muszą koordynować funkcjonowanie kilku agencji płatniczych 
na tym samym terytorium.

Poprawka 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów kontroli na miejscu państwa 
członkowskie sporządzają plan kontroli 
wyrywkowej gospodarstw rolnych i 
beneficjentów.

2. Do celów kontroli na miejscu państwa 
członkowskie sporządzają plan kontroli 
wyrywkowej gospodarstw rolnych i 
beneficjentów obejmujących próbę 
losową, pozwalającą otrzymać 
reprezentatywny wskaźnik błędu, oraz 
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próbę wybraną na podstawie analizy 
ryzyka, pozwalającą skupić się głównie na 
wnioskach obarczonych wysokim 
ryzykiem.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie niezbędnych zmian w poprawce 81 sprawozdawcy.

Poprawka 488
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą korzystać z 
technik teledetekcji i globalnego systemu 
nawigacji satelitarnej w celu 
przeprowadzania kontroli działek rolnych 
na miejscu.

3. Państwa członkowskie mogą korzystać z 
technik teledetekcji, fotogrametrii, metod 
geodezyjnych i globalnego systemu 
nawigacji satelitarnej w celu 
przeprowadzania kontroli działek rolnych 
na miejscu.

Or. en

Poprawka 489
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą korzystać z 
technik teledetekcji i globalnego systemu 
nawigacji satelitarnej w celu 
przeprowadzania kontroli działek rolnych 
na miejscu.

3. Państwa członkowskie mogą korzystać z 
technik teledetekcji, fotogrametrii, metod 
geodezyjnych i globalnego systemu 
nawigacji satelitarnej w celu 
przeprowadzania kontroli działek rolnych 
na miejscu.

Or. en
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Poprawka 490
Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeśli środki w zakresie ekologizacji 
mogą być kontrolowane wyłącznie za 
pomocą tradycyjnych kontroli na miejscu, 
poziom kontroli ogranicza się do 1%.

Or. en

Poprawka 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niezależnie od sposobu pomiaru dla 
pomiaru powierzchni określa się 
tolerancję pomiaru w postaci strefy 
buforowej równej [1,25] m wokół obrzeży 
działki rolnej.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest to, by w przedmiotowym rozporządzeniu uwzględniono to, że wszystkie sposoby 
pomiaru mają taki sam poziom tolerancji. Obecnie tolerancja techniczna w przypadku 
kontroli na miejscu jest zbyt mała. Ten sam poziom tolerancji, niezależnie od sposobu 
pomiaru, pozwoliłby uprościć procedury i osiągać bardziej spójne rezultaty.

Poprawka 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Jeśli środki w zakresie ekologizacji 
mogą być kontrolowane wyłącznie za 
pomocą tradycyjnych kontroli na miejscu, 
poziom kontroli wynosi 1%.

Or. en

Uzasadnienie

Poziom kontroli środków w zakresie ekologizacji powinien zostać ograniczony do 1%, jak ma 
to miejsce w przypadku kontroli związanych z zasadą wzajemnej zgodności.

Poprawka 493
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności w ramach systemów wsparcia i 
środków, o których mowa w art. 68 ust. 2, 
dokonuje się w okresie od dnia 1 grudnia 
do dnia 30 czerwca następnego roku 
kalendarzowego. Płatności przekazywane 
są w nie więcej niż dwóch ratach we 
wspomnianym okresie.

Płatności w ramach systemów wsparcia i 
środków, o których mowa w art. 68 ust. 2, 
dokonuje się w okresie od dnia 16 
października do dnia 15 października 
następnego roku kalendarzowego. 
Płatności przekazywane są w nie więcej 
niż dwóch ratach we wspomnianym 
okresie.

Or. en

Poprawka 494
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności w ramach systemów wsparcia i 
środków, o których mowa w art. 68 ust. 2, 
dokonuje się w okresie od dnia 1 grudnia 
do dnia 30 czerwca następnego roku 
kalendarzowego. Płatności przekazywane 
są w nie więcej niż dwóch ratach we 
wspomnianym okresie.

Płatności w ramach systemów wsparcia i 
środków, o których mowa w art. 68 ust. 2, 
dokonuje się w okresie od dnia 16 
października do dnia 15 października 
następnego roku kalendarzowego. 
Płatności przekazywane są w nie więcej 
niż dwóch ratach we wspomnianym 
okresie.

Or. en

Poprawka 495
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą jednak 
wypłacać zaliczki w wysokości 50% w 
odniesieniu do płatności bezpośrednich i 
75% w przypadku wsparcia w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich, o którym 
mowa w art. 68 ust. 2, przed dniem 1 
grudnia ale nie przed dniem 16 
października.

skreślony

Or. en

Poprawka 496
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą jednak 
wypłacać zaliczki w wysokości 50% w 
odniesieniu do płatności bezpośrednich i 

skreślony
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75% w przypadku wsparcia w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich, o którym 
mowa w art. 68 ust. 2, przed dniem 1 
grudnia ale nie przed dniem 16 
października.

Or. en

Poprawka 497
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą jednak 
wypłacać zaliczki w wysokości 50% w 
odniesieniu do płatności bezpośrednich i 
75% w przypadku wsparcia w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich, o którym 
mowa w art. 68 ust. 2, przed dniem 1 
grudnia ale nie przed dniem 16 
października.

Państwa członkowskie mogą jednak 
wypłacać zaliczki w wysokości 50% w 
odniesieniu do płatności bezpośrednich i 
75% w przypadku wsparcia w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich, o którym 
mowa w art. 68 ust. 2, przed dniem 1 
grudnia ale nie przed dniem 16 
października lub dniem 15 września w 
przypadku wsparcia, o którym mowa w 
art. 32 rozporządzenia (UE) nr … [RDR].

Or. fr

Poprawka 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą jednak 
wypłacać zaliczki w wysokości 50% w 
odniesieniu do płatności bezpośrednich i 
75% w przypadku wsparcia w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich, o którym 
mowa w art. 68 ust. 2, przed dniem 1 
grudnia ale nie przed dniem 16 

Państwa członkowskie mogą jednak 
wypłacać zaliczki w wysokości 50% w 
odniesieniu do płatności bezpośrednich i 
do 75% w przypadku wsparcia w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich, o którym 
mowa w art. 68 ust. 2, przed dniem 1 
grudnia ale nie przed dniem 16 
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października. października.

Or. es

Poprawka 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach Komisja może – w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 –
zezwolić państwom członkowskim na 
zwiększenie wysokości zaliczek, o których 
mowa w akapicie trzecim, do 80%.

Or. es

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość zwiększenia procentowej wysokości zaliczek. Przewidziano to 
już w art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

Poprawka 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla stosowania przepisów 
określonych w poprzednim akapicie 
Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – zezwolić państwom 
członkowskim na zwiększenie procentowej 
wysokości zaliczek do 80% w regionach, w 
których rolnicy borykają się z poważnymi 
trudnościami finansowymi 
spowodowanymi wyjątkowymi 



AM\910034PL.doc 45/192 PE494.482v02-00

PL

uwarunkowaniami. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą określoną w art. 112 ust. 3.

Or. es

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość zwiększenia procentowej wysokości zaliczek. Przewidziano to 
już w art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

Poprawka 501
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności, o których mowa w ust. 1, nie 
dokonuje się przed zakończeniem 
weryfikacji kryteriów kwalifikowalności, 
przeprowadzanej przez państwa 
członkowskie na podstawie art. 75.

2. Płatności na indywidualny wniosek, o 
których mowa w ust. 1, nie dokonuje się 
przed zakończeniem weryfikacji kryteriów 
kwalifikowalności, przeprowadzanej przez 
państwa członkowskie na podstawie art. 
75, w odniesieniu do tego wniosku.

Or. en

Poprawka 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności, o których mowa w ust. 1, nie 
dokonuje się przed zakończeniem 
weryfikacji kryteriów kwalifikowalności, 
przeprowadzanej przez państwa 
członkowskie na podstawie art. 75.

2. Płatności, o których mowa w ust. 1, nie 
dokonuje się przed zakończeniem przez 
państwa członkowskie weryfikacji –
zgodnie z art. 75 – tego, czy kryteria 
kwalifikowalności dotyczące wniosków, 
dla których mają zostać wypłacone 
zaliczki, zostały spełnione.

Or. es
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Poprawka 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności, o których mowa w ust. 1, nie 
dokonuje się przed zakończeniem 
weryfikacji kryteriów kwalifikowalności, 
przeprowadzanej przez państwa 
członkowskie na podstawie art. 75.

2. Płatności na indywidualny wniosek nie 
dokonuje się przed zakończeniem 
weryfikacji kryteriów kwalifikowalności, 
przeprowadzanej przez państwa 
członkowskie na podstawie art. 75, w 
odniesieniu do tej płatności.

Or. en

Poprawka 504
Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) W drodze odstępstwa od ust. 2 państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję – z 
uwzględnieniem ryzyka nadpłaty – o 
wypłaceniu do 50% w przypadku płatności 
określonej w tytule III rozdziału 2 
rozporządzenia ... (Płatności 
bezpośrednie) oraz 75% w przypadku 
wsparcia udzielanego w ramach rozwoju 
obszarów wiejskich, o czym mowa w art. 
68 ust. 2, po zakończeniu kontroli 
administracyjnych przewidzianych w art. 
61 ust. 1. Poziom płatności jest taki sam 
dla wszystkich beneficjentów w ramach 
danego środka lub grupy operacji.

Or. en
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Poprawka 505
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W drodze odstępstwa od ust. 2 państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję – z 
uwzględnieniem ryzyka nadpłaty – o 
wypłaceniu do 75% w przypadku wsparcia 
udzielanego w ramach rozwoju obszarów 
wiejskich, o czym mowa w art. 68 ust. 2, 
po zakończeniu kontroli 
administracyjnych przewidzianych w art. 
61 ust. 1. Poziom płatności jest taki sam 
dla wszystkich beneficjentów w ramach 
danego środka lub grupy operacji.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie w przypadku środków rozwoju obszarów wiejskich zaliczki mogą zostać wypłacone 
po zakończeniu wszystkich kontroli administracyjnych. Nie należy tego zmieniać. Te same 
warunki nie powinny jednak mieć zastosowania do elementu „ekologizacji” w ramach 
pierwszego filaru, ponieważ groziłoby to nadmiernym skomplikowaniem systemu kontroli w 
ramach drugiego filaru (zasady dotyczące zaliczek byłyby inne w przypadku systemu płatności 
podstawowych i inne w przypadku płatności z tytułu „ekologizacji”).

Poprawka 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W drodze odstępstwa od ust. 2 państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję – z 
uwzględnieniem ryzyka nadpłaty – o 
wypłaceniu do 50% w przypadku płatności 
określonej w tytule III rozdziału 2 
rozporządzenia ... (Płatności 
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bezpośrednie) oraz 75% w przypadku 
wsparcia udzielanego w ramach rozwoju 
obszarów wiejskich, o czym mowa w art. 
68 ust. 2, po zakończeniu kontroli 
administracyjnych przewidzianych w art. 
61 ust. 1. Poziom płatności jest taki sam 
dla wszystkich beneficjentów w ramach 
danego środka lub grupy operacji.
Płatności bezpośrednie nie są wypłacane 
przed dniem 16 października.

Or. en

Uzasadnienie

Z powodu warunków klimatycznych rolnicy w krajach północnych często muszą w ostatniej 
chwili zmieniać plany dotyczące siewu. Oznacza to, że niekiedy kontrole rozpoczynają się 
dość późno i że mogą one również kończyć się dość późno. Opóźnienia w płatnościach 
sprawiają beneficjentom poważne problemy. W art. 76 w znacznym stopniu zaostrza się 
obecne zasady dotyczące wypłacania zaliczek w ramach programów rozwoju obszarów 
wiejskich.

Poprawka 507
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W drodze odstępstwa od ust. 2 państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję – z 
uwzględnieniem ryzyka nadpłaty – o 
wypłaceniu do 75% w przypadku wsparcia 
udzielanego w ramach rozwoju obszarów 
wiejskich, o czym mowa w art. 68 ust. 2, 
po zakończeniu kontroli 
administracyjnych przewidzianych w art. 
61 ust. 1. Poziom płatności jest taki sam 
dla wszystkich beneficjentów w ramach 
danego środka lub grupy operacji.

Or. en

Poprawka 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W drodze odstępstwa od ust. 1 Komisja 
może – w drodze aktów wykonawczych –
zezwolić państwom członkowskim – w 
zależności od sytuacji budżetowej – na 
wypłacenie przed dniem 16 października 
zaliczek w wysokości do 50% płatności w 
regionach, w których rolnicy borykają się 
z poważnymi trudnościami finansowymi 
spowodowanymi wyjątkowymi 
uwarunkowaniami. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą określoną w art. 112 ust. 3.

Or. es

Poprawka 509
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 76a
Przejrzystość

Państwa członkowskie udostępniają w 
odpowiedni sposób i w stosownym czasie 
informacje dotyczące beneficjentów 
funduszy pochodzących z systemów 
wsparcia wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] 
oraz wsparcia przyznanego zgodnie z 
rozporządzeniem xxx/xxx [RD].
Informacje te udostępnia się przy 
należytym poszanowaniu wymogów 
dotyczących poufności i bezpieczeństwa.
W przypadku osób fizycznych 
publikowane informacje ogranicza się do 
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nazwiska podwykonawcy lub beneficjenta, 
jego lokalizacji, przyznanej kwoty dotacji i 
systemu, w ramach którego przyznano mu 
tę dotację. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – określa kryteria 
ujawniania dotacji.

Or. en

Uzasadnienie

Podatnicy mają prawo wiedzieć, w jaki sposób wydawane są środki publiczne. W związku z 
tym większa przejrzystość WPR ma zasadnicze znaczenie i będzie pełniła rolę skutecznego 
zabezpieczenia przed marnotrawieniem, nadużywaniem i nienależytym wykorzystywaniem 
funduszy UE.

Poprawka 510
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) podstawowych cech, definicji i 
wymogów jakości skomputeryzowanej 
bazy danych, określonej w art. 70;

Or. en

Poprawka 511
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) podstawowych cech, definicji oraz 
wymogów jakości systemu identyfikacji 
działek rolnych, określonego w art. 71, 
oraz systemu identyfikacji beneficjentów, 
określonego w art. 74;
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Or. en

Poprawka 512
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera b c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) podstawowych cech, definicji i 
wymogów jakości systemu identyfikacji i 
rejestracji uprawnień do płatności, 
określonego w art. 72;

Or. en

Poprawka 513
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera b d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) przepisów dotyczących wniosków o 
przyznanie pomocy i wniosków o 
płatności, określone w art. 73, jak również 
dotyczących wniosków o uprawnienia do 
płatności, łącznie z ostatecznym terminem 
ich składania, minimalnym zakresem 
zawartych w nich informacji, przepisami 
dotyczącymi wprowadzania zmian we 
wnioskach o przyznanie pomocy lub ich 
wycofywania, zwolnieniem z wymogu 
składania wniosku o pomoc oraz 
przepisami umożliwiającymi państwom 
członkowskim stosowanie uproszczonych 
procedur lub korygowanie oczywistych 
błędów;

Or. en
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Poprawka 514
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera b e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

be) przepisów dotyczących 
przeprowadzania kontroli sprawdzających 
przestrzeganie zobowiązań oraz 
poprawność i kompletność informacji 
podanych we wniosku o przyznanie 
pomocy lub wniosku o płatność;

Or. en

Poprawka 515
Peter Jahr, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisy niezbędne do stworzenia 
jednolitej definicji podstawy obliczania 
pomocy, włącznie z zasadami 
postępowania w przypadkach, gdy obszary 
kwalifikowalne zawierają cechy 
krajobrazu lub drzewa;

skreślona

Or. de

Poprawka 516
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisy niezbędne do stworzenia 
jednolitej definicji podstawy obliczania 
pomocy, włącznie z zasadami 

b) przepisy niezbędne do stworzenia 
jednolitej definicji podstawy obliczania 
pomocy, włącznie z zasadami 
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postępowania w przypadkach, gdy obszary 
kwalifikowalne zawierają cechy krajobrazu 
lub drzewa;

postępowania w przypadkach, gdy obszary 
kwalifikowalne zawierają cechy krajobrazu 
lub drzewa; zasady kwalifikowalności, 
których przestrzeganie przez 
beneficjentów podlega kontroli, sprzyjają 
sprostaniu wyzwaniom związanym ze 
zmianą klimatu, utratą różnorodności 
biologicznej i przechodzeniem na 
zrównoważone rolnictwo, w związku z 
czym nie powinny penalizować rolnictwa 
o wysokiej wartości przyrodniczej ani 
ekstensywnie uprawianych systemów 
rolno-leśnych, a ponadto nie powinny 
powodować zmniejszenia jakości 
środowiska ani różnorodności 
biologicznej. Należy zagwarantować 
elastyczność w oparciu o zwyczajowe 
standardy odnośnych państw 
członkowskich lub regionów, a takie 
wyjątki – uprzednio uzasadnione –
dopuszcza się z przyczyn agronomicznych, 
ekologicznych lub środowiskowych.

Or. en

(Obowiązujące rozporządzenie: art. 34 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia nr 1122/2009 oraz 
aktualne dokumenty z wytycznymi Komisji: 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content).

Uzasadnienie

Występowanie drzew w systemach produkcji rolnej w rzeczywistości może zwiększać 
funkcjonalność rolno-ekologiczną: dobrze zaprojektowane systemy rolno-leśne są o wiele 
bardziej produktywne niż monokultury. Państwom członkowskim należy zagwarantować 
elastyczność, jak określono w obecnie obowiązującym rozporządzeniu i dokumentach z 
wytycznymi Komisji. Ta elastyczność oparta na zasadzie pomocniczości powinna zostać 
zachowana po przeprowadzeniu reformy, co pozwoli na należyte uznawanie systemów 
rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej jako obszarów kwalifikowalnych, które 
zapewniają dobra publiczne społeczeństwu.

Poprawka 517
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisy niezbędne do stworzenia 
jednolitej definicji podstawy obliczania 
pomocy, włącznie z zasadami 
postępowania w przypadkach, gdy obszary 
kwalifikowalne zawierają cechy 
krajobrazu lub drzewa;

b) przepisy niezbędne do stworzenia 
jednolitej definicji podstawy obliczania 
pomocy;

Or. de

Poprawka 518
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisy niezbędne do stworzenia 
jednolitej definicji podstawy obliczania 
pomocy, włącznie z zasadami 
postępowania w przypadkach, gdy obszary 
kwalifikowalne zawierają cechy 
krajobrazu lub drzewa;

b) przepisy niezbędne do stworzenia 
jednolitej definicji podstawy obliczania 
pomocy;

Or. de

Uzasadnienie

Podstawowe przepisy o znaczeniu politycznym nie mogą być określane w kontekście aktów 
delegowanych, ale muszą zostać uwzględnione w akcie podstawowym. Uwzględnianie tych 
często licznych i bardzo małych obszarów powoduje nieproporcjonalnie duże obciążenie 
administracyjne. W związku z tym w przyszłości należałoby znaleźć mniej biurokratyczne 
rozwiązanie. Ponadto cechy krajobrazu mają pozytywny wpływ na przyrodę i ochronę 
żyznych gleb.

Poprawka 519
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)



AM\910034PL.doc 55/192 PE494.482v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przepisy dotyczące przeprowadzania 
kontroli sprawdzających przestrzeganie 
zobowiązań oraz poprawność i 
kompletność informacji podanych we 
wniosku o przyznanie pomocy lub 
wniosku o płatność;

Or. de

Poprawka 520
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisy gwarantujące jednolite i 
proporcjonalne traktowanie umyślnych 
niezgodności, drobnych błędów, kumulacji 
zmniejszeń i równoczesnego stosowania 
różnych zmniejszeń;

b) przepisy gwarantujące jednolite i 
proporcjonalne traktowanie poważnych 
niezgodności, drobnych błędów, kumulacji 
zmniejszeń i równoczesnego stosowania 
różnych zmniejszeń;

Or. lt

Poprawka 521
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podstawowe cechy, definicje i wymogi 
jakości skomputeryzowanej bazy danych, 
określonej w art. 70;

skreślona

Or. en
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Poprawka 522
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podstawowe cechy, definicje oraz 
wymogi jakości systemu identyfikacji 
działek rolnych określonego w art. 71 oraz 
systemu identyfikacji beneficjentów, 
określonego w art. 74;

skreślona

Or. en

Poprawka 523
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podstawowe cechy, definicje i wymogi 
jakości systemu identyfikacji i rejestracji 
uprawnień do płatności, określonego w 
art. 72;

skreślona

Or. en

Poprawka 524
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przepisy dotyczące wniosków o 
przyznanie pomocy i wniosków o 
płatności, określone w art. 73, jak również 
dotyczące wniosków o uprawnienia do 
płatności, łącznie z ostatecznym terminem 

skreślona



AM\910034PL.doc 57/192 PE494.482v02-00

PL

ich składania, minimalnym zakresem
zawartych w nich informacji, przepisami 
dotyczącymi wprowadzania zmian we 
wnioskach o przyznanie pomocy lub ich 
wycofywania, zwolnieniem z wymogu 
składania wniosku o pomoc oraz 
przepisami umożliwiającymi państwom 
członkowskim stosowanie uproszczonych 
procedur lub korygowanie oczywistych 
błędów;

Or. en

Poprawka 525
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przepisy dotyczące przeprowadzania 
kontroli sprawdzających przestrzeganie 
zobowiązań oraz poprawność i 
kompletność informacji podanych we 
wniosku o przyznanie pomocy lub 
wniosku o płatność;

skreślona

Or. de

Poprawka 526
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przepisy dotyczące przeprowadzania 
kontroli sprawdzających przestrzeganie 
zobowiązań oraz poprawność i 
kompletność informacji podanych we 
wniosku o przyznanie pomocy lub 
wniosku o płatność;

skreślona

Or. en
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Poprawka 527
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) definicje techniczne niezbędne do 
jednolitego wykonywania przepisów 
niniejszego rozdziału;

skreślona

Or. en

Poprawka 528
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 529
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja posiada ponadto uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 111 dotyczących przepisów 
przeprowadzania kontroli, o których 
mowa w art. 80, w odniesieniu do wyboru 
przedsiębiorstw, liczby kontroli oraz ich
harmonogramu. 

Or. de
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Poprawka 530
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach Komisja 
przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – niezbędne przepisy 
mające na celu umożliwienie jednolitego 
stosowania niniejszego rozporządzenia w 
Unii, w szczególności dotyczące:

W stosownych przypadkach Komisja 
przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – niezbędne przepisy 
mające na celu umożliwienie jednolitego 
stosowania niniejszego rozdziału w Unii, 
w szczególności dotyczące:

Or. en

Poprawka 531
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przeprowadzania kontroli, o których 
mowa w art. 80, w odniesieniu do wyboru 
przedsiębiorstw, liczby kontroli oraz ich 
harmonogramu;

skreślona

Or. de

Poprawka 532
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 89 skreślony
Pozostałe kontrole dotyczące środków 
rynkowych
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1. Państwa członkowskie podejmują 
środki w celu zagwarantowania, że 
produkty, o których mowa w załączniku I 
do rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[sCMO], nieopatrzone etykietami zgodnie 
z przepisami przedmiotowego 
rozporządzenia nie są wprowadzane do 
obrotu ani nie są wycofywane z obrotu.
2. Bez uszczerbku dla żadnych 
szczegółowych przepisów, które Komisja 
może przyjąć, przywóz do Unii produktów 
określonych w art. 129 ust. 1 lit. a) i b) 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [sCMO] 
podlega kontrolom w celu stwierdzenia, 
czy zostały spełnione warunki określone w 
ust. 1 przedmiotowego artykułu.
3. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole, opierające się na analizie 
ryzyka, w celu weryfikacji, czy produkty, o 
których mowa w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [sCMO] 
są zgodne z zasadami ustanowionymi w 
rozporządzeniu (UE) nr xxx/xxx[sCMO] 
część II tytuł II rozdział I sekcja I oraz 
nakładają odpowiednio kary 
administracyjne.
4. W celu ochrony środków finansowych 
Unii oraz tożsamości, pochodzenia oraz 
jakości wina z Unii, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111, 
odnoszących się do:
a) stworzenia analitycznej bazy danych 
izotopowych, opracowanej w oparciu o 
próbki zebrane przez państwa 
członkowskie, która pomoże wykrywać 
oszustwa, oraz przepisów dotyczących baz 
danych państw członkowskich;
b) przepisów dotyczących organów 
kontroli i ich wzajemnej pomocy;
c) przepisów dotyczących wspólnego 
wykorzystywania wyników kontroli państw 
członkowskich;
d) przepisów dotyczących stosowania kar 
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w nadzwyczajnych okolicznościach.

Or. en

Poprawka 533
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 111 dotyczących:
a) działań realizowanych przez państwa 
członkowskie w celu zapobiegania 
niezgodnemu z prawem stosowaniu 
chronionych nazw pochodzenia oraz 
chronionych oznaczeń geograficznych;
b) kontroli i weryfikacji 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie, w tym badań.

Or. de

Uzasadnienie

Przedmiotowe decyzje nie są jedynie decyzjami o charakterze technicznym.

Poprawka 534
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działania realizowane przez państwa 
członkowskie w celu zapobiegania 
niezgodnemu z prawem stosowaniu 
chronionych nazw pochodzenia oraz 
chronionych oznaczeń geograficznych;

skreślona
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Or. de

Poprawka 535
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kontrole i weryfikacje przeprowadzane 
przez państwa członkowskie, w tym 
badania.

skreślona

Or. de

Poprawka 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli beneficjent, o którym mowa w 
art. 92, nie przestrzega w swoim 
gospodarstwie przepisów dotyczących 
zasady wzajemnej zgodności, 
ustanowionych w art. 93, stosuje się wobec 
niego karę.

1. Jeżeli beneficjent, o którym mowa w 
art. 92, nie przestrzega w swoim 
gospodarstwie przepisów dotyczących 
zasady wzajemnej zgodności, 
ustanowionych w art. 93, stosuje się wobec 
niego karę finansową.

Or. ro

Uzasadnienie

Poprawka językowa dotycząca całego dokumentu. 

Poprawka 537
George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) niezgodność związana jest z 
działalnością rolniczą beneficjenta; oraz

b) niezgodność związana jest z 
działalnością rolniczą beneficjenta; lub

Or. en

Uzasadnienie

Elementy te nie mogą się kumulować. Należy zatem zmienić oryginalne brzmienie tekstu.

Poprawka 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 97 niezgodność 
wynikająca z technicznych awarii 
systemów identyfikacji i rejestracji 
zwierząt nie jest uważana za niezgodność 
wynikającą z „działania lub zaniechania, 
które można przypisać danemu 
beneficjentowi”.

Or. en

Uzasadnienie

W przedmiotowym rozporządzeniu należy bardzo dokładnie sprecyzować, że rolnik nie ponosi 
odpowiedzialności za techniczne awarie czytników podczas egzekwowania zasad identyfikacji 
i rejestracji zwierząt.

Poprawka 539
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomnianych kar nie stosuje się jednak Wspomnianych kar nie stosuje się jednak 
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jeżeli nie wnioskowano o wsparcie dla 
danego obszaru zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. 
a), art. 31 i 35 rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx [RD].

jeżeli nie wnioskowano o wsparcie dla 
danego obszaru zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. 
a), art. 31 i 35 rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx [RD]. Ponadto wspomnianych 
kar nie stosuje się w przypadku, gdy 
niezgodność jest wynikiem technicznej 
awarii systemów identyfikacji i rejestracji 
zwierząt.

Or. en

Poprawka 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomnianych kar nie stosuje się jednak
jeżeli nie wnioskowano o wsparcie dla 
danego obszaru zgodnie z art. 22 ust. 1 
lit. a), art. 31 i 35 rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx[RD].

Wspomnianych kar nie stosuje się jednak
do obszarów leśnych.

Or. de

Poprawka 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić system ostrzegawczy, aby 
beneficjenci odpowiedzialni za 
niezgodność mogli zlikwidować 
nieprawidłowość, zanim zostanie 
nałożona określona kara administracyjna.
W przypadku, gdy państwo członkowskie 
podejmie decyzję o skorzystaniu z tej 
możliwości, właściwy organ przesyła 
beneficjentowi wstępne pisemne 
ostrzeżenie, w którym informuje go o 



AM\910034PL.doc 65/192 PE494.482v02-00

PL

ustaleniach i zobowiązuje do podjęcia 
działań naprawczych. Ponadto w 
następnym roku właściwy organ 
podejmuje działania w celu sprawdzenia, 
czy beneficjent usunął stwierdzone 
niezgodności.
Taki system ostrzegawczy ma 
zastosowanie jedynie w przypadku 
stwierdzenia pierwszej niezgodności, 
której nie uznaje się za poważną i której 
zasięg ogranicza się wyłącznie do 
gospodarstwa rolnego beneficjenta 
odpowiedzialnego za niezgodność, zgodnie 
z kryteriami określonymi w art. 99a.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie poprawki 86 sprawozdawcy. Taki system zapewniałby powszechniejszą 
akceptację zasady wzajemnej zgodności wśród rolników.

Poprawka 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system ostrzegawczy w przypadku 
niezgodności. Beneficjenci z odpowiednim 
wyprzedzeniem otrzymywaliby ostrzeżenie, 
dzięki czemu mogliby zlikwidować 
nieprawidłowość, zanim nałożono by 
określoną kara. Poważne 
nieprawidłowości wciąż byłyby karane w 
trybie natychmiastowym.

Or. en

Poprawka 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów niniejszego tytułu 
„gospodarstwo rolne” oznacza wszystkie 
jednostki produkcyjne i obszary 
zarządzane przez beneficjenta, o którym 
mowa w art. 92, znajdujące się na 
terytorium tego samego państwa 
członkowskiego

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ma to na celu zapewnienie spójności z rozporządzeniem w sprawie płatności bezpośrednich, 
w którym nie ma odniesień do jednostek produkcyjnych.

Poprawka 544
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli beneficjent, o którym mowa w 
art. 92, jest prawnie zarejestrowaną 
organizacją niekomercyjną, której 
głównym prawnym celem statutowym jest 
aktywna ochrona gruntów lub obiektów 
historycznych i zarządzanie nimi do celów 
ich utrzymania i dla pożytku publicznego, 
państwo członkowskie może zdecydować o 
uznaniu jego gospodarstwa rolnego lub 
grupy gospodarstw rolnych za 
indywidualne i odrębne przedsiębiorstwo 
na potrzeby niniejszego tytułu.

Or. en
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Uzasadnienie

Niektóre rodzaje organizacji niekomercyjnych zajmują się zarządzaniem licznymi 
gospodarstwami rolnymi w celu zapewnienia bardziej zrównoważonej i bardziej ekologicznej 
metody prowadzenia działalności rolniczej. W związku z tym uzasadnione jest zezwolenie 
państwom członkowskim na traktowanie licznych gospodarstw rolnych tego rodzaju 
organizacji jako indywidualne i odrębne przedsiębiorstwa na potrzeby monitorowania 
zgodności, aby uprościć wymogi administracyjne i uniknąć nieproporcjonalnych kosztów dla 
beneficjenta i krajowych agencji płatniczych.

Poprawka 545
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 91 stosuje się do beneficjentów 
otrzymujących płatności bezpośrednie na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], płatności na podstawie art. 44 i 45 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [sCMO] 
oraz rocznej premii na podstawie art. 22 
ust. 1 lit. a) i b), art. 29-32, art. 34 i 35 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD].

Artykuł 91 stosuje się do beneficjentów 
otrzymujących płatności bezpośrednie na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP] oraz płatności na podstawie art. 44 i 
45 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[sCMO].

Or. en

Poprawka 546
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 91 stosuje się do beneficjentów 
otrzymujących płatności bezpośrednie na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], płatności na podstawie art. 44 i 45 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [sCMO]
oraz rocznej premii na podstawie art. 22 

Artykuł 91 stosuje się do beneficjentów 
otrzymujących płatności bezpośrednie na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], płatności na podstawie art. 44 i 45 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [sCMO] 
oraz rocznej premii na podstawie 
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ust. 1 lit. a) i b), art. 29-32, art. 34 i 35 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD].

rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD].

Or. en

Uzasadnienie

Zasada wzajemnej zgodności powinna mieć zastosowanie do wszystkich rolników 
otrzymujących środki pieniężne w ramach WPR, niezależnie od tego, czy pochodzą one z 
pierwszego czy z drugiego filaru. Nie istnieje żaden rzeczywisty powód, dla którego zasada 
wzajemnej zgodności powinna mieć zastosowanie do środka rolno-środowiskowo-
klimatycznego (art. 29) czy płatności z tytułu dobrostanu zwierząt (art. 34), ale nie do innych 
płatności, takich jak dotyczące rozwoju gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej (art. 
20) lub inwestycji w środki trwałe (art. 18).

Poprawka 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 91 stosuje się do beneficjentów 
otrzymujących płatności bezpośrednie na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], płatności na podstawie art. 44 i 45 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [sCMO] 
oraz rocznej premii na podstawie art. 22 
ust. 1 lit. a) i b), art. 29-32, art. 34 i 35 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[RD].

Artykuł 91 stosuje się do beneficjentów 
otrzymujących płatności bezpośrednie na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP] oraz rocznej premii na podstawie 
art. 22 ust. 1 lit. a), art. 29, 30 i 31, o ile 
dotyczy to obszarów rolniczych, art. 32 i 
34 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[RD].

Or. de

Poprawka 548
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 91 stosuje się do beneficjentów 
otrzymujących płatności bezpośrednie na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], płatności na podstawie art. 44 i 45 

Artykuł 91 stosuje się do beneficjentów 
otrzymujących płatności bezpośrednie na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP] oraz rocznej premii na podstawie 



AM\910034PL.doc 69/192 PE494.482v02-00

PL

rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [sCMO] 
oraz rocznej premii na podstawie art. 22 
ust. 1 lit. a) i b), art. 29-32, art. 34 i 35 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[RD].

art. 22 ust. 1 lit. b), art. 29, 30 i 31, o ile 
dotyczy to obszarów rolniczych, art. 32 i 
34 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[RD].

Or. de

Uzasadnienie

Zasada wzajemnej zgodności powinna odnosić się przede wszystkim do kluczowych obszarów 
rolnictwa, a koszty powinny być proporcjonalne do korzyści. Dlatego też obszary leśne 
powinny zostać wyłączone z zakresu tego akapitu.

Poprawka 549
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 91 stosuje się do beneficjentów 
otrzymujących płatności bezpośrednie na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], płatności na podstawie art. 44 i 45 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [sCMO] 
oraz rocznej premii na podstawie art. 22 
ust. 1 lit. a) i b), art. 29-32, art. 34 i 35 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD].

Artykuł 91 stosuje się do beneficjentów 
otrzymujących płatności bezpośrednie na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], płatności na podstawie art. 44 i 45 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [sCMO] 
oraz rocznej premii na podstawie art. 18, 
art. 22 ust. 1 lit. a) i b), art. 29-32, art. 34 i 
35 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD].

Or. en

Poprawka 550
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 

skreślony
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rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] 
oraz beneficjentów otrzymujących pomoc 
na podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Or. en

(Zob. poprawka do art. 61 ust. 2 HZR dotycząca rolnictwa ekologicznego i czynników ryzyka 
środowiskowego).

Uzasadnienie

Wszystkie gospodarstwa rolne powinny być zobowiązane do przestrzegania zasady wzajemnej 
zgodności, np. wymogi SMR (wymogi podstawowe w zakresie zarządzania) odnoszące się do 
zasady wzajemnej zgodności opierają się na prawie UE, które obowiązuje wszystkich bez 
wyjątków. Agencje płatnicze mogą zadecydować o przyznaniu małym gospodarstwom rolnym 
o niższym poziomie ryzyka odpowiednich czynników ryzyka ze względu na ich mniejszą 
powierzchnię. Warto zauważyć, że drobnych producentów rolnych obowiązują łagodniejsze 
przepisy dotyczące środków ekologizacji ze względu na progi rotacji/dywersyfikacji oparte na 
obszarach.

Poprawka 551
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] 
oraz beneficjentów otrzymujących pomoc 
na podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

skreślony

Or. en

Poprawka 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP] oraz 
beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Or. de

Poprawka 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] 
oraz beneficjentów otrzymujących pomoc 
na podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Or. en

Uzasadnienie

Drobni producenci rolni nie powinni być zwalniani z obowiązku przestrzegania zasady 
wzajemnej zgodności ze względów konkurencyjności i spójności.

Poprawka 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] 
oraz beneficjentów otrzymujących pomoc 
na podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Or. en

Poprawka 555
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] 
oraz beneficjentów otrzymujących pomoc 
na podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada wzajemnej zgodności powinna mieć zastosowanie do drobnych producentów rolnych, 
ponieważ ważne jest, aby wszyscy rolnicy otrzymujący fundusze unijne, niezależnie od 
wielkości ich gospodarstw, przestrzegali minimalnych norm ochrony środowiska.

Poprawka 556
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP] oraz 
beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Or. de

Poprawka 557
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP] oraz 
beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów prowadzących 
gospodarstwa rolne o powierzchni 
nieprzekraczającej 10 ha oraz 
beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Or. pl

Uzasadnienie

Dostosowanie do zmian zaproponowanych w tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP]. 
W związku z tym, że system dla drobnych producentów rolnych ma posiadać dobrowolny 
charakter, a definicja drobnego producenta rolnego może różnić się między państwami 
członkowskimi, należy ustanowić obiektywne kryterium wyłączenia z zakresu obowiązywania 
artykułu 91 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 558
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] oraz 
beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] oraz 
beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie rozporządzenia (UE) nr RD/xxx.

Or. en

Poprawka 559
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] oraz 
beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP], z 
wyjątkiem przypadków stwierdzonych 
naruszeń krajowego ustawodawstwa w 
obszarze ochrony środowiska, oraz 
beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Or. en

Poprawka 560
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] oraz 
beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów otrzymujących pomoc na
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx oraz beneficjentów 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, o którym mowa w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], chyba że dane państwo 
członkowskie określiło inaczej.

Or. en

Poprawka 561
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] oraz 
beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] oraz 
beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx, chyba że dane państwo 
członkowskie określiło inaczej.

Or. en

Poprawka 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże Bez uszczerbku dla ust. 2a przepisów art. 
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do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] oraz 
beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

91 nie stosuje się jednakże do 
beneficjentów uczestniczących w systemie 
dla drobnych producentów rolnych, o 
którym mowa w tytule V rozporządzenia 
(UE) nr xxx/xxx [DP] oraz beneficjentów 
otrzymujących pomoc na podstawie art. 29 
ust. 9 rozporządzenia (UE) nr RD/xxx.

Or. en

Poprawka 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują 
jednak tego, by beneficjenci uczestniczący 
w systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP], 
którzy w rezultacie kontroli krajowych 
zostaną uznani za winnych poważnego 
naruszenia swoich obowiązków 
określonych w przepisach sektorowych 
odnoszących się do prowadzonej przez 
nich działalności rolnej, tracili 
przysługujące im prawo uczestnictwa w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych.

Or. en

Uzasadnienie

Drobni producenci rolni powinni w dalszym ciągu być wyłączeni z zakresu kontroli 
stosowania zasady wzajemnej zgodności i powiązanych kar. Aby jednak to wyłączenie nie 
prowadziło do nadużyć, należy jasno określić, że są oni zobowiązani do przestrzegania 
wymogów podstawowych w zakresie zarządzania określonych w prawie krajowym. Jeśli 
zostaną oni uznani za winnych poważnego naruszenia ich obowiązków wynikających z 
przepisów sektorowych odnoszących się do prowadzonej przez nich działalności rolnej, 
powinni zostać ukarani.
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Poprawka 564
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty, o których mowa w załączniku II, 
dotyczące podstawowych wymogów w 
zakresie zarządzania, mają zastosowanie 
w wersji aktualnie obowiązującej oraz – w 
przypadku dyrektyw – w postaci wdrożonej 
przez państwa członkowskie.

skreślony

Or. en

Poprawka 565
George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty, o których mowa w załączniku II, 
dotyczące podstawowych wymogów w 
zakresie zarządzania, mają zastosowanie w 
wersji aktualnie obowiązującej oraz – w 
przypadku dyrektyw – w postaci 
wdrożonej przez państwa członkowskie.

Akty, o których mowa w załączniku II, 
dotyczące podstawowych wymogów w 
zakresie zarządzania, mają zastosowanie w 
wersji aktualnie obowiązującej oraz – w 
przypadku dyrektyw – w postaci 
wdrożonej przez państwa członkowskie w 
następstwie wniosków ustawodawczych 
przedstawionych przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

W celu dopilnowania tego, by nakładane obowiązki miały charakter proporcjonalny, odnosiły 
się bezpośrednio do rolników i mogły być regularnie kontrolowane, powierzone Komisji 
prawo do przyjmowania aktów delegowanych powinno zostać zastąpione obowiązkiem 
dokonania przeglądu przedmiotowego rozporządzenia.
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Poprawka 566
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze aktu wykonawczego należy 
określić zbiór wspólnych wymogów 
wynikających z dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska (GAEC), 
wymienionych w załączniku II.

Or. en

Poprawka 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II od momentu wdrożenia jej 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 111 w celu zmiany załącznika II w 
okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Te akapity powinny zostać uwzględnione dopiero wtedy, gdy ramowe dyrektywy dotyczące 
wód i pestycydów zostaną wdrożone przez wszystkie państwa członkowskie i gdy będzie 
można konkretnie określić, które zobowiązania mają zastosowanie bezpośrednio do rolników. 
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Po wejściu tych dyrektyw w życie możliwa będzie zmiana załącznika II i dodanie odnośnych 
wymogów.

Poprawka 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II od momentu wdrożenia jej 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 111 w celu zmiany załącznika II w 
okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

skreślony

Or. de

Poprawka 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II od momentu wdrożenia jej 

skreślony
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przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 111 w celu zmiany załącznika II w 
okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest włączanie ramowej dyrektywy wodnej jako wymogu wzajemnej zgodności, 
ponieważ cele ramowej dyrektywy wodnej są określone pod względem statusu jednolitych 
części wód, a nie pod względem środków, jakie rolnicy (lub inne osoby) są zobowiązani 
przedsięwziąć. Nietypowa dla ramowej dyrektywy wodnej byłaby sytuacja, w której problem z 
jednolitą częścią wód przypisano by jednemu rolnikowi.

Poprawka 570
Ivari Padar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II od momentu wdrożenia jej 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 111 w celu zmiany załącznika II w 
okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

skreślony

Or. et
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Uzasadnienie

Nie należy łączyć ramowej dyrektywy wodnej z przedmiotowym aktem prawnym, ponieważ 
odniesienie do ramowej dyrektywy wodnej w zaproponowanym brzmieniu zarówno ogranicza 
swobodę państw członkowskich do określania i wdrażania środków rolno-środowiskowych w 
ramach drugiego filaru, jak również utrudnia stosowanie środków przewidzianych w ramowej 
dyrektywie wodnej. W momencie określania środków wszystkie wymogi, których nie można 
zrekompensować, powinny być znane. Proces wdrażania ramowej dyrektywy wodnej w 
poszczególnych państwach członkowskich jest na różnych etapach, co sprawia, że sytuacja 
rolników w poszczególnych krajach nie jest taka sama.

Poprawka 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II od momentu wdrożenia jej 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 111 w celu zmiany załącznika II w 
okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zasada wzajemnej zgodności powinna zostać uproszczona poprzez zmniejszenie liczby 
wymogów i ich większe ukierunkowanie. W związku z tym dodatkowe rozszerzanie tej zasady 
poprzez uwzględnienie ramowej dyrektywy wodnej jest bezzasadne.
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Poprawka 572
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II od momentu wdrożenia jej 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 111 w celu zmiany załącznika II w 
okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

skreślony

Or. en

Poprawka 573
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II od momentu wdrożenia jej
przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

skreślony
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z art. 111 w celu zmiany załącznika II w 
okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 574
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II od momentu wdrożenia jej 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 111 w celu zmiany załącznika II w 
okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II, począwszy od 2014 r.

Or. en

(Artykuł 11 dyrektywy 2000/60/WE).

Uzasadnienie

Koszty zanieczyszczenia wody są pokrywane przez podatników/z funduszy publicznych, co ma 
poważne skutki dla innych sektorów, takich jak zaopatrzenie w wodę, zdrowie 
publiczne/zwierząt, rybołówstwo, turystyka itp. Utrzymywanie status quo jest pod względem 
budżetowym mało wydajne. Państwa członkowskie są zobowiązane do uruchomienia swoich 
programów, określonych w ramowej dyrektywie wodnej, na szczeblu gospodarstw rolnych do 
dnia 22 grudnia 2012 r. (art. 11 ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE), w związku z czym 
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akty delegowane nie są konieczne, ponieważ wymóg na szczeblu państw członkowskich będzie 
już obowiązywał przed wejściem w życie nowej, zreformowanej WPR.

Poprawka 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II od momentu wdrożenia jej 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 111 w celu zmiany załącznika II w 
okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II, począwszy od 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Ramowa dyrektywa wodna powinna zostać włączona w zakres zasady wzajemnej zgodności 
najpóźniej do roku 2014, czyli do czasu wejścia WPR w życie. Włączenie ramowej dyrektywy 
wodnej nie powinno być zależne od jej wdrożenia przez wszystkie państwa członkowskie, 
ponieważ to skutkowałoby opóźnieniami.

Poprawka 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II od momentu wdrożenia jej 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 111 w celu zmiany załącznika II w 
okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II, począwszy od 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie większość zasobów wodnych w Europie nie jest w dobrym stanie ekologicznym, do 
osiągnięcia którego wzywa się w ramowej dyrektywie wodnej. Rolnictwo jest jednym z 
największych zagrożeń dla wody słodkiej; w związku z tym ramowa dyrektywa wodna musi 
zostać włączona w zakres norm dotyczących zasady wzajemnej zgodności. Ostatecznym 
terminem uruchomienia programów, określonych w ramowej dyrektywie wodnej, przez 
państwa członkowskie jest grudzień 2012 r. (art. 11 dyrektywy 2000/60/WE). W związku z tym 
akty delegowane nie są konieczne, ponieważ wymóg będzie już obowiązywał przed wejściem 
w życie nowej WPR.

Poprawka 577
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
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załącznika II od momentu wdrożenia jej 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 111 w celu zmiany załącznika II w 
okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

załącznika II, począwszy od 2014 r.

Or. en

Poprawka 578
George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II od momentu wdrożenia jej 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 111 w celu zmiany załącznika II w 
okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej można uznawać za część 
załącznika II od momentu wdrożenia jej 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja – najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2018 r. – przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek ustawodawczy dotyczący 
przeglądu zasady wzajemnej zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

W celu dopilnowania tego, by nakładane obowiązki miały charakter proporcjonalny, odnosiły 
się bezpośrednio do rolników i mogły być regularnie kontrolowane, powierzone Komisji 
prawo do przyjmowania aktów delegowanych powinno zostać zastąpione obowiązkiem 
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dokonania przeglądu przedmiotowego rozporządzenia przed terminem odpowiadającym 
fazom wdrażania przedmiotowych dwóch dyrektyw.

Poprawka 579
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II od momentu wdrożenia jej 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 111 w celu zmiany załącznika II w 
okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
celu zmiany załącznika II w okresie 
dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy 2000/60/WE, przekazanego 
przez ostatnie państwo członkowskie.

Or. fr

Poprawka 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II od 
momentu wdrożenia jej przez wszystkie 
państwa członkowskie i określenia 

skreślony
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zobowiązań odnoszących się do rolników. 
Aby uwzględnić wspomniane elementy, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
celu zmiany załącznika II w okresie 
dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się 
w dniu otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy oraz określeniu zobowiązań 
odnoszących się do integrowanej ochrony 
roślin od ostatniego państwa 
członkowskiego.

Or. es

Uzasadnienie

Te akapity powinny zostać uwzględnione dopiero wtedy, gdy ramowe dyrektywy dotyczące 
wód i pestycydów zostaną wdrożone przez wszystkie państwa członkowskie i gdy będzie 
można konkretnie określić, które zobowiązania mają zastosowanie bezpośrednio do rolników. 
Po wejściu tych dyrektyw w życie możliwa będzie zmiana załącznika II i dodanie odnośnych 
wymogów.

Poprawka 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II od 
momentu wdrożenia jej przez wszystkie 
państwa członkowskie i określenia 
zobowiązań odnoszących się do rolników. 
Aby uwzględnić wspomniane elementy, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
celu zmiany załącznika II w okresie 
dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się 
w dniu otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy oraz określeniu zobowiązań 

skreślony
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odnoszących się do integrowanej ochrony 
roślin od ostatniego państwa 
członkowskiego.

Or. de

Poprawka 582
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II od 
momentu wdrożenia jej przez wszystkie 
państwa członkowskie i określenia 
zobowiązań odnoszących się do rolników.
Aby uwzględnić wspomniane elementy, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
celu zmiany załącznika II w okresie 
dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się 
w dniu otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy oraz określeniu zobowiązań 
odnoszących się do integrowanej ochrony 
roślin od ostatniego państwa 
członkowskiego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zasada wzajemnej zgodności powinna zostać uproszczona poprzez zmniejszenie liczby 
wymogów i ich większe ukierunkowanie. W związku z tym dodatkowe rozszerzanie tej zasady 
poprzez uwzględnienie dyrektywy w sprawie pestycydów jest bezzasadne.

Poprawka 583
Rareş-Lucian Niculescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II od 
momentu wdrożenia jej przez wszystkie 
państwa członkowskie i określenia 
zobowiązań odnoszących się do rolników.
Aby uwzględnić wspomniane elementy, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
celu zmiany załącznika II w okresie 
dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się 
w dniu otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy oraz określeniu zobowiązań 
odnoszących się do integrowanej ochrony 
roślin od ostatniego państwa 
członkowskiego.

skreślony

Or. en

Poprawka 584
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II od 
momentu wdrożenia jej przez wszystkie 
państwa członkowskie i określenia 
zobowiązań odnoszących się do rolników.
Aby uwzględnić wspomniane elementy, 

skreślony
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Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
celu zmiany załącznika II w okresie 
dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się 
w dniu otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy oraz określeniu zobowiązań 
odnoszących się do integrowanej ochrony 
roślin od ostatniego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 585
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II od 
momentu wdrożenia jej przez wszystkie 
państwa członkowskie i określenia 
zobowiązań odnoszących się do rolników.
Aby uwzględnić wspomniane elementy, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w
celu zmiany załącznika II w okresie 
dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się 
w dniu otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy oraz określeniu zobowiązań 
odnoszących się do integrowanej ochrony 
roślin od ostatniego państwa 
członkowskiego.

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II, 
począwszy od 2014 r., w tym zobowiązań 
odnoszących się do integrowanej ochrony 
roślin od ostatniego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów jest już aktem 
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prawnym UE. Zgodnie z tym aktem państwa członkowskie muszą przedstawić swoje krajowe 
plany działania do dnia 14 grudnia 2012 r., a więc przed wejściem w życie zreformowanej 
WPR w 2014 r.; nie ma konieczności stosowania aktów delegowanych. Dyrektywa 
2009/128/WE może ułatwić ograniczenie zależności od zewnętrznych, nieodnawialnych, 
kosztownych środków o wysokich zewnętrznych kosztach toksyczności dla zdrowia 
publicznego (a zwłaszcza zdrowia rolników) i środowiska naturalnego.

Poprawka 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II od 
momentu wdrożenia jej przez wszystkie 
państwa członkowskie i określenia 
zobowiązań odnoszących się do rolników.
Aby uwzględnić wspomniane elementy, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
celu zmiany załącznika II w okresie 
dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się 
w dniu otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy oraz określeniu zobowiązań 
odnoszących się do integrowanej ochrony 
roślin od ostatniego państwa 
członkowskiego.

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II, 
począwszy od 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów powinna zostać objęta zasadą 
wzajemnej zgodności najpóźniej do roku 2014, czyli do czasu wejścia WPR w życie.
Włączenie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów nie powinno być 
zależne od jej wdrożenia przez wszystkie państwa członkowskie, ponieważ to skutkowałoby 
opóźnieniami.



AM\910034PL.doc 93/192 PE494.482v02-00

PL

Poprawka 587
George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II od 
momentu wdrożenia jej przez wszystkie 
państwa członkowskie i określenia 
zobowiązań odnoszących się do rolników. 
Aby uwzględnić wspomniane elementy, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
celu zmiany załącznika II w okresie 
dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się 
w dniu otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy oraz określeniu zobowiązań 
odnoszących się do integrowanej ochrony 
roślin od ostatniego państwa 
członkowskiego.

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
można uznawać za część załącznika II od 
momentu wdrożenia jej przez wszystkie 
państwa członkowskie i określenia 
zobowiązań odnoszących się do rolników. 
Aby uwzględnić wspomniane elementy, 
Komisja – najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2015 r. – przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
ustawodawczy dotyczący przeglądu zasady 
wzajemnej zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

W celu dopilnowania tego, by nakładane obowiązki miały charakter proporcjonalny, odnosiły 
się bezpośrednio do rolników i mogły być regularnie kontrolowane, powierzone Komisji 
prawo do przyjmowania aktów delegowanych powinno zostać zastąpione obowiązkiem 
dokonania przeglądu przedmiotowego rozporządzenia przed terminem odpowiadającym 
fazom wdrażania przedmiotowych dwóch dyrektyw.

Poprawka 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II od 
momentu wdrożenia jej przez wszystkie 
państwa członkowskie i określenia 
zobowiązań odnoszących się do rolników.
Aby uwzględnić wspomniane elementy, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
celu zmiany załącznika II w okresie 
dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się 
w dniu otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy oraz określeniu zobowiązań 
odnoszących się do integrowanej ochrony 
roślin od ostatniego państwa 
członkowskiego.

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II, 
począwszy od 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów pozwala 
zmniejszać zewnętrzne koszty toksyczności dla zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, 
a także przyczynia się do stosowania bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych. W związku 
z tym powinna ona jak najszybciej zostać objęta zasadą wzajemnej zgodności. Zgodnie z 
dyrektywą 2009/128/WE państwa członkowskie powinny przedstawić swoje krajowe plany 
działania przed końcem 2012 r., czyli przed wejściem w życie zreformowanej WPR; nie ma 
konieczności stosowania aktów delegowanych.

Poprawka 589
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
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wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II od 
momentu wdrożenia jej przez wszystkie 
państwa członkowskie i określenia 
zobowiązań odnoszących się do rolników.
Aby uwzględnić wspomniane elementy, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
celu zmiany załącznika II w okresie 
dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się 
w dniu otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy oraz określeniu zobowiązań 
odnoszących się do integrowanej ochrony 
roślin od ostatniego państwa 
członkowskiego.

wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II, 
począwszy od 2014 r.

Or. en

Poprawka 590
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w odniesieniu do lat 2014 i 2015, 
przepisy dotyczące stosowania zasady 
wzajemnej zgodności obejmują 
utrzymywanie trwałych użytków 
zielonych. Państwa członkowskie, które 
były członkami Unii w dniu 1 stycznia 
2004 gwarantują, że grunty, które były 
trwałymi użytkami zielonymi w dniu 
przewidzianym na złożenie wniosków o 
pomoc obszarową na rok 2003, pozostały 
trwałymi użytkami zielonymi w 
określonych granicach. Państwa 
członkowskie, które zostały członkami 
Unii w 2004 r. gwarantują, że grunty, 
które były trwałymi użytkami zielonymi w 
dniu 1 maja 2004 r., pozostały trwałymi 
użytkami zielonymi w określonych 
granicach. Bułgaria i Rumunia 
gwarantują, że grunty, które były trwałymi 
użytkami zielonymi w dniu 1 stycznia 
2007 r. pozostały trwałymi użytkami 

skreślony
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zielonymi w określonych granicach.

Or. fr

Poprawka 591
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w odniesieniu do lat 2014 i 2015, 
przepisy dotyczące stosowania zasady 
wzajemnej zgodności obejmują 
utrzymywanie trwałych użytków 
zielonych. Państwa członkowskie, które 
były członkami Unii w dniu 1 stycznia 
2004 gwarantują, że grunty, które były 
trwałymi użytkami zielonymi w dniu 
przewidzianym na złożenie wniosków o 
pomoc obszarową na rok 2003, pozostały 
trwałymi użytkami zielonymi w 
określonych granicach. Państwa 
członkowskie, które zostały członkami 
Unii w 2004 r. gwarantują, że grunty, które 
były trwałymi użytkami zielonymi w dniu 
1 maja 2004 r., pozostały trwałymi 
użytkami zielonymi w określonych 
granicach. Bułgaria i Rumunia 
gwarantują, że grunty, które były trwałymi 
użytkami zielonymi w dniu 1 stycznia 
2007 r. pozostały trwałymi użytkami 
zielonymi w określonych granicach.

Przepisy dotyczące stosowania zasady 
wzajemnej zgodności obejmują 
utrzymywanie trwałych użytków 
zielonych, jak określono w art. 4 ust. 1 lit. 
h) rozporządzenia (UE) nr DP/2012. 
Państwa członkowskie gwarantują, że 
grunty, które były wykorzystywane jako 
użytki zielone nieprzerwanie od dnia 1 
stycznia 2007 r., są klasyfikowane jako 
trwałe użytki zielone. Rolnicy utrzymują 
jako trwałe użytki zielone obszary swoich 
gospodarstw rolnych zgłoszone jako 
trwałe użytki zielone we wniosku 
złożonym na podstawie art. 73 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr HZR/2012 na rok 
składania wniosków 2014, zwane dalej 
„obszarami referencyjnymi będącymi 
trwałymi użytkami zielonymi”.

Or. en

Poprawka 592
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit piąty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w odniesieniu do lat 2014 i 2015, 
przepisy dotyczące stosowania zasady 
wzajemnej zgodności obejmują 
utrzymywanie trwałych użytków 
zielonych. Państwa członkowskie, które 
były członkami Unii w dniu 1 stycznia 
2004 gwarantują, że grunty, które były 
trwałymi użytkami zielonymi w dniu 
przewidzianym na złożenie wniosków o 
pomoc obszarową na rok 2003, pozostały 
trwałymi użytkami zielonymi w 
określonych granicach. Państwa 
członkowskie, które zostały członkami 
Unii w 2004 r. gwarantują, że grunty, które 
były trwałymi użytkami zielonymi w dniu 
1 maja 2004 r., pozostały trwałymi 
użytkami zielonymi w określonych 
granicach. Bułgaria i Rumunia gwarantują, 
że grunty, które były trwałymi użytkami 
zielonymi w dniu 1 stycznia 2007 r. 
pozostały trwałymi użytkami zielonymi w 
określonych granicach.

Ponadto w odniesieniu do lat 2014 i 2015, 
przepisy dotyczące stosowania zasady 
wzajemnej zgodności obejmują 
utrzymywanie trwałych użytków 
zielonych. Państwa członkowskie, które 
były członkami Unii w dniu 1 stycznia 
2004 gwarantują, że grunty, które były 
trwałymi użytkami zielonymi w dniu 
przewidzianym na złożenie wniosków o 
pomoc obszarową na rok 2003, pozostały 
trwałymi użytkami zielonymi w 
określonych granicach, ustalonych przez 
dane państwo członkowskie. Państwa 
członkowskie, które zostały członkami 
Unii w 2004 r. gwarantują, że grunty, które 
były trwałymi użytkami zielonymi w dniu 
1 maja 2004 r., pozostały trwałymi 
użytkami zielonymi w określonych 
granicach, ustalonych przez dane państwo 
członkowskie. Bułgaria i Rumunia 
gwarantują, że grunty, które były trwałymi 
użytkami zielonymi w dniu 1 stycznia 
2007 r. pozostały trwałymi użytkami 
zielonymi w określonych granicach,
ustalonych przez dane państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 593
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poprzedni akapit nie ma zastosowania do 
gruntów będących trwałymi użytkami 
zielonymi przeznaczonymi do zalesiania, 
jeżeli takie zalesianie jest zgodne z 
zasadami ochrony środowiska, oraz z 
wyłączeniem plantacji choinek i gatunków 
szybko rosnących uprawianych przez 

skreślony



PE494.482v02-00 98/192 AM\910034PL.doc

PL

krótki okres czasu.

Or. fr

Poprawka 594
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poprzedni akapit nie ma zastosowania do 
gruntów będących trwałymi użytkami 
zielonymi przeznaczonymi do zalesiania, 
jeżeli takie zalesianie jest zgodne z 
zasadami ochrony środowiska, oraz z 
wyłączeniem plantacji choinek i gatunków 
szybko rosnących uprawianych przez 
krótki okres czasu.

Poprzedni akapit nie ma zastosowania do 
gruntów będących trwałymi użytkami 
zielonymi przeznaczonymi do zalesiania, 
jeżeli takie zalesianie jest zgodne z 
zasadami ochrony środowiska, oraz z 
wyłączeniem plantacji choinek.

Or. en

Poprawka 595
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby uwzględnić kwestie przedstawione w 
dwóch poprzednich akapitach, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111, 
zawierających przepisy dotyczące 
utrzymywania trwałych użytków 
zielonych, w szczególności w celu 
zapewnienia, że podjęto środki w celu 
utrzymywania trwałych użytków zielonych 
na szczeblu gospodarstw, włączając w to 
przestrzeganie indywidualnych 
zobowiązań takich jak zobowiązanie do 
przywrócenia trwałych użytków zielonych 
w przypadku stwierdzenia zmniejszenia się 
odsetka gruntów będących trwałymi 

skreślony
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użytkami zielonymi.

Or. fr

Poprawka 596
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit siódmy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach odstępstwa rolnicy mogą 
przekwalifikować do 10% obszarów 
referencyjnych, które muszą utrzymywać.
Powyższe ograniczenie nie ma 
zastosowania w przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych.

Or. en

Poprawka 597
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit ósmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – przyjmuje metody 
określania odsetka gruntów będących 
trwałymi użytkami zielonymi oraz 
użytkami rolnymi, który musi zostać 
utrzymany. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

skreślony

Or. fr

Poprawka 598
Rareş-Lucian Niculescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit ósmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – przyjmuje metody 
określania odsetka gruntów będących 
trwałymi użytkami zielonymi oraz 
użytkami rolnymi, który musi zostać 
utrzymany. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

skreślony

Or. en

Poprawka 599
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit ósmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – przyjmuje metody 
określania odsetka gruntów będących 
trwałymi użytkami zielonymi oraz 
użytkami rolnymi, który musi zostać 
utrzymany. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

Ponadto Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 111 w celu przyjęcia metod określania 
odsetka gruntów będących trwałymi 
użytkami zielonymi oraz użytkami 
rolnymi, który musi zostać utrzymany.

Or. de

Poprawka 600
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit ósmy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa rolnicy, którzy w 
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2014 r. w ramach swojego gospodarstwa 
rolnego mają co najmniej 70% „trwałych 
użytków zielonych” i „traw lub innych 
roślin pastewnych”, jak określono w art. 4 
ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 
DP/2012, zwanych dalej „obszarami 
referencyjnymi w ramach wszystkich 
użytków zielonych”, utrzymują 
przynajmniej taką samą liczbę hektarów 
użytków zielonych ile ma ich obszar 
referencyjny w ramach wszystkich 
użytków zielonych. Rolnicy mogą 
przekwalifikować do 5% obszarów 
referencyjnych, które muszą utrzymywać.
Powyższe ograniczenie nie ma 
zastosowania w przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych.

Or. en

Poprawka 601
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit ósmy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia prostszego 
stosowania zasady wzajemnej zgodności i 
mniejszej liczby bardziej 
ukierunkowanych wymogów Komisja –
najpóźniej przed końcem 2013 r. –
przedstawi Parlamentowi i Radzie 
sprawozdanie, któremu będą towarzyszyć 
niezbędne wnioski dotyczące zmniejszenia 
liczby przepisów określonych w załączniku 
II o 25%. Pozostałe przepisy należy 
poddać ocenie pod względem 
adekwatności, znaczenia i mierzalności.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie zasady wzajemnej zgodności wciąż powoduje frustrację u rolników. Dotyczy to 
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zarówno liczby przepisów, jak i ich adekwatności i znaczenia – zarówno dla rolników, jak i 
społeczeństwa. Ponadto skutkiem wielu różnych przepisów może być trudność w uzyskaniu 
przez indywidualnego rolnika informacji o tym, czy narusza on dany przepis, czy też nie. W 
celu zapewnienia większej wiarygodności zasady wzajemnej zgodności Komisja powinna być 
zobowiązana do przedstawienia wniosków mających na celu ograniczenie liczby przepisów, 
lecz również dokonanie oceny pozostałych przepisów pod względem adekwatności, znaczenia 
i mierzalności.

Poprawka 602
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 
szczególności obszary, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub 
regionalnym – normy minimalne 
obowiązujące beneficjentów w zakresie 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska na podstawie załącznika II, 
uwzględniając szczególne cechy danych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw. Państwa 
członkowskie nie określają wymogów 
minimalnych, które nie zostały 
ustanowione w załączniku II.

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 
szczególności obszary, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub 
regionalnym – normy minimalne 
obowiązujące beneficjentów w zakresie 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska na podstawie załącznika II, 
uwzględniając szczególne cechy danych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie/regiony powinny mieć możliwość określania przepisów 
odpowiadających ich systemom gospodarki rolnej w duchu pomocniczości i prawa do 
domagania się czystego i bezpiecznego środowiska zgodnie z zasadą prekursora: należy 
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zapobiegać zjawisku obniżania standardów.

Poprawka 603
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 
szczególności obszary, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub 
regionalnym – normy minimalne 
obowiązujące beneficjentów w zakresie 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska na podstawie załącznika II, 
uwzględniając szczególne cechy danych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw. Państwa 
członkowskie nie określają wymogów 
minimalnych, które nie zostały 
ustanowione w załączniku II.

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 
szczególności obszary, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Państwa członkowskie 
promują zwłaszcza tworzenie terenów 
zalesionych i systemów rolnoleśnych na 
obszarach, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych. 
Państwa członkowskie określają – na 
poziomie krajowym lub regionalnym –
normy minimalne obowiązujące 
beneficjentów w zakresie dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska na 
podstawie załącznika II, uwzględniając 
szczególne cechy danych obszarów, 
włączając w to warunki glebowe i 
klimatyczne, istniejące systemy gospodarki 
rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
metody uprawy roli oraz strukturę 
gospodarstw. Państwa członkowskie nie 
określają wymogów minimalnych, które 
nie zostały ustanowione w załączniku II.

Or. pl

Poprawka 604
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 
szczególności obszary, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub 
regionalnym – normy minimalne 
obowiązujące beneficjentów w zakresie 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska na podstawie załącznika II, 
uwzględniając szczególne cechy danych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw. Państwa 
członkowskie nie określają wymogów 
minimalnych, które nie zostały 
ustanowione w załączniku II.

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 
szczególności obszary, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub 
regionalnym – normy minimalne 
obowiązujące beneficjentów w zakresie 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska na podstawie załącznika II, 
uwzględniając szczególne cechy danych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw. Państwa 
członkowskie nie określają wymogów 
minimalnych, które nie zostały 
ustanowione w załączniku II, chyba że
połączone oddziaływanie tych wymogów 
minimalnych i praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, 
określonych w tytule III rozdział 2 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP], jest 
niewystarczające do tego, by objąć 
wymogi minimalne uprzednio określone 
przez dane państwo członkowskie przed 
dniem 1 stycznia 2014 r. W takim 
przypadku dane państwo członkowskie 
jest zobowiązane do określenia takich 
standardów, jakie są niezbędne do 
dopilnowania tego, by nie nastąpiło 
obniżenie standardów.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku poprzedniej oceny funkcjonowania reformy WPR, konieczne jest 
dodanie przepisu ochronnego celem dopilnowania tego, by zmiany w wymogach 
środowiskowych powiązanych z płatnościami w ramach pierwszego filaru nie groziły 
ponownym obniżeniem standardów poniżej poziomu, który jest obecnie stosowany przez 
państwa członkowskie, a tym samym skutecznym obniżeniem poziomu bazowego, powyżej 
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którego mogą być udzielane płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, a uniemożliwiały 
realizację założenia dotyczącego jego podniesienia.

Poprawka 605
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 
szczególności obszary, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub 
regionalnym – normy minimalne 
obowiązujące beneficjentów w zakresie 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska na podstawie załącznika II, 
uwzględniając szczególne cechy danych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw. Państwa 
członkowskie nie określają wymogów 
minimalnych, które nie zostały 
ustanowione w załączniku II.

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 
szczególności obszary, które nie są już
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska.

Obszary rolnicze, w odniesieniu do 
których nie wnioskowano o płatności 
podstawowe z uwagi na to, że osiągnęły 
one bardziej naturalny stan o wyższym 
poziomie różnorodności biologicznej, 
powinny jedynie być utrzymywane w 
stanie, jaki jest wymagany na mocy 
przepisów krajowych, i powinny być 
zwolnione z wymogów dotyczących 
utrzymywania obszaru w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska.
Obszary odłogowane zgodnie z art. 22, 23 
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i 24 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, z 
art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 
oraz z art. 29 rozporządzenia (UE) nr [...] 
[RDR] są uznawane za utrzymywane w 
oparciu o zasady dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska, jeśli 
spełnione są wymogi określone w umowie 
w sprawie pomocy rolno-środowiskowej.
W celu zapobiegania dublowaniu kar 
zaniedbanie obowiązków określonych w 
umowie w sprawie pomocy rolno-
środowiskowej nie może prowadzić do 
zmniejszenia wsparcia z uwagi na obecny 
art. 94 w sposób określony w art. 99 
niniejszego rozporządzenia.
Państwa członkowskie określają – na 
poziomie krajowym lub regionalnym –
normy minimalne obowiązujące 
beneficjentów w zakresie dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska na 
podstawie załącznika II, uwzględniając 
szczególne cechy danych obszarów, 
włączając w to warunki glebowe i 
klimatyczne, istniejące systemy gospodarki 
rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
metody uprawy roli oraz strukturę 
gospodarstw. Państwa członkowskie nie 
określają wymogów minimalnych, które 
nie zostały ustanowione w załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Obszary niekwalifikujące się do otrzymania płatności podstawowych nie powinny być objęte 
wymogami dotyczącymi zasad utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska.

Poprawka 606
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 
szczególności obszary, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub 
regionalnym – normy minimalne 
obowiązujące beneficjentów w zakresie 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska na podstawie załącznika II, 
uwzględniając szczególne cechy danych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw. Państwa 
członkowskie nie określają wymogów 
minimalnych, które nie zostały 
ustanowione w załączniku II.

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 
szczególności obszary, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub 
regionalnym – zakres kontroli 
beneficjentów w oparciu o zbiór 
wspólnych wymogów dotyczących norm 
wynikających z dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska, jak 
określono w art. 93, uwzględniając 
szczególne cechy danych obszarów, 
włączając w to warunki glebowe i 
klimatyczne, istniejące systemy gospodarki 
rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, 
metody uprawy roli oraz strukturę 
gospodarstw. Państwa członkowskie nie 
określają wymogów minimalnych, które 
nie zostały ustanowione w załączniku II.

Or. en

Poprawka 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy te, a zwłaszcza system 
identyfikacji i rejestracji zwierząt 
ustanowiony zgodnie z dyrektywą Rady 
2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w 
sprawie identyfikacji i rejestracji świń46

oraz rozporządzeniami (WE) nr 
1760/2000 i (WE) nr 21/2004, są zgodne z 
systemem zintegrowanym, o którym mowa 
w tytule V rozdział II niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę trudności z wdrażaniem rozporządzenia (WE) nr 21/2004, nie powinno ono 
wchodzić w zakres zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli.

Poprawka 608
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ramach kontroli wymogów, norm, 
działań lub obszarów stosowania zasady 
wzajemnej zgodności pod uwagę mogą być 
brane następujące czynniki:
– uczestnictwo rolników w systemie 
doradztwa rolniczego, określonym w tytule 
III niniejszego rozporządzenia;
– uczestnictwo rolników w systemie 
certyfikacji, jeśli obejmuje on 
przedmiotowe wymogi i normy.

Or. fr

Poprawka 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy beneficjent 
wywiązuje się ze zobowiązań 
ustanowionych w niniejszym tytule.

3. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy beneficjent 
wywiązuje się ze zobowiązań 
ustanowionych w niniejszym tytule.
Państwa członkowskie składają roczne 
sprawozdanie z wdrożenia i wyników 
środków wzajemnej zgodności i 
ekologizacji. Komisja Europejska 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 



AM\910034PL.doc 109/192 PE494.482v02-00

PL

roczne sprawozdanie z wyników 
zastosowania tych środków w produkcji 
rolnej oraz ich wpływu na środowisko w 
państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na to, że „ekologizacja” będzie nowym elementem, który ma być rozpatrywany w 
ramach przepisów dotyczących wzajemnej zgodności, istotne jest, aby Komisja 
przeanalizowała ich spójność i przekazała Parlamentowi Europejskiemu odnośne informacje 
zwrotne. Jest to zgodne z dodaniem punktu 57a preambuły (nowego).

Poprawka 610
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy beneficjent 
wywiązuje się z zobowiązań 
ustanowionych w niniejszym tytule.

3. Państwa członkowskie odpowiednio 
informują o zamiarze przeprowadzenia 
kontroli, gdy przeprowadzają kontrole w 
celu zweryfikowania, czy beneficjent 
wywiązuje się z zobowiązań 
ustanowionych w niniejszym tytule.

Or. en

Poprawka 611
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie składają roczne 
sprawozdanie z wdrożenia i wyników 
kontroli środków wzajemnej zgodności i 
ekologizacji Komisji Europejskiej, która z 
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kolei przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu roczne sprawozdanie ze 
skuteczności działań państw 
członkowskich lub regionalnych w celu 
sprostania długoterminowym wyzwaniom 
związanym ze zrównoważonym 
charakterem rolnictwa.

Or. en

Poprawka 612
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy dotyczące 
przeprowadzania kontroli mających na celu 
sprawdzenie zgodności ze 
zobowiązaniami, o których mowa w 
niniejszym tytule.

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
celu określenia przepisów dotyczących
przeprowadzania kontroli mających na celu 
sprawdzenie zgodności ze 
zobowiązaniami, o których mowa w 
niniejszym tytule.

Or. de

Poprawka 613
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 112 ust. 3.

skreślony

Or. de
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Poprawka 614
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z 
art. 111, dotyczących wspólnych i 
zharmonizowanych przepisów 
dotyczących kontroli i zasady wzajemnej 
zgodności.

Or. fr

Poprawka 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Karę określoną w art. 91 stosuje się w 
przypadku wykrycia niezgodności w 
zakresie zasady wzajemnej zgodności w 
jakimkolwiek momencie w ciągu 
odnośnego roku kalendarzowego (zwanego 
dalej „odnośnym rokiem 
kalendarzowym”), jeżeli niezgodność tę 
można bezpośrednio przypisać 
beneficjentowi, który złożył w odnośnym 
roku kalendarzowym wniosek o przyznanie 
pomocy lub wniosek o płatność.

Karę określoną w art. 91 stosuje się w 
przypadku wykrycia niezgodności w 
zakresie zasady wzajemnej zgodności w 
jakimkolwiek momencie w ciągu 
odnośnego roku kalendarzowego (zwanego 
dalej „odnośnym rokiem 
kalendarzowym”), jeżeli niezgodność ta 
jest wynikiem umyślnego działania lub 
zaniedbania, które można bezpośrednio 
przypisać beneficjentowi, który złożył w 
odnośnym roku kalendarzowym wniosek o 
przyznanie pomocy lub wniosek o 
płatność.

Or. en

Uzasadnienie

Organy administracyjne powinny oceniać to, czy przedmiotowa niezgodność jest wynikiem 
umyślnego działania, czy nie.
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Poprawka 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Karę określoną w art. 91 stosuje się w 
przypadku wykrycia niezgodności w 
zakresie zasady wzajemnej zgodności w 
jakimkolwiek momencie w ciągu 
odnośnego roku kalendarzowego (zwanego 
dalej „odnośnym rokiem 
kalendarzowym”), jeżeli niezgodność tę 
można bezpośrednio przypisać 
beneficjentowi, który złożył w odnośnym 
roku kalendarzowym wniosek o przyznanie 
pomocy lub wniosek o płatność.

Bez uszczerbku dla art. 91 ust. 2 lit. a) 
karę określoną w art. 91 stosuje się w 
przypadku wykrycia niezgodności w 
zakresie zasady wzajemnej zgodności w 
jakimkolwiek momencie w ciągu 
odnośnego roku kalendarzowego (zwanego 
dalej „odnośnym rokiem 
kalendarzowym”), jeżeli niezgodność tę 
można bezpośrednio przypisać 
beneficjentowi, który złożył w odnośnym 
roku kalendarzowym wniosek o przyznanie 
pomocy lub wniosek o płatność.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest rezultatem poprawki, w ramach której zaproponowano stworzenie systemu 
wczesnego ostrzegania w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności. Nie dotyczy wersji 
polskiej.

Poprawka 617
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwo członkowskie 
decyduje o zastosowaniu wariantu 
określonego w akapicie pierwszym, w 
następnym roku właściwy organ 
podejmuje działania w odniesieniu do 
wytypowanej grupy beneficjentów w celu 
sprawdzenia, czy beneficjent usunął 
stwierdzone niezgodności. Beneficjent jest 
powiadamiany o stwierdzonym 

skreślony
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nieprzestrzeganiu wymogów lub zasad i o 
konieczności podjęcia działań 
naprawczych.

Or. pl

Uzasadnienie

Usunięcie tego zapisu doprowadzi do znacznego uproszczenia stosowanych przez państwa 
członkowskie procedur administracyjnych oraz ograniczenia wydatków budżetowych.

Poprawka 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwo członkowskie 
decyduje o zastosowaniu wariantu 
określonego w akapicie pierwszym, w 
następnym roku właściwy organ 
podejmuje działania w odniesieniu do 
wytypowanej grupy beneficjentów w celu 
sprawdzenia, czy beneficjent usunął 
stwierdzone niezgodności. Beneficjent jest 
powiadamiany o stwierdzonym 
nieprzestrzeganiu wymogów lub zasad i o 
konieczności podjęcia działań 
naprawczych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Naszym zdaniem dobrym rozwiązaniem zaproponowanym przez Komisję Europejską jest 
zniesienie kontroli następczych w przypadku nieistotnych niezgodności. Jeśli jednak chodzi o 
rozwiązanie polegające na ograniczeniu liczby kontroli podlegających zasadzie de minimis do 
ograniczonej liczby beneficjentów (próby), to jesteśmy przekonani, że uproszczenie powinno 
polegać m.in. na całkowitym zniesieniu ponownych kontroli w przypadku naruszeń 
podlegających zasadzie de minimis.
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Poprawka 619
George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 98a
Ogólne kryteria nakładania kar

Dla celów nakładania kar, o których 
mowa w art. 99, zastosowanie mają 
następujące kryteria:
– „dotkliwość” niezgodności zależy przede 
wszystkim od znaczenia jej konsekwencji, 
a zwłaszcza ryzyka, jakie powoduje dla 
właściwego funduszu UE, przy 
konsekwentnym uwzględnianiu celów 
wymogu lub normy, których 
przedmiotowa niezgodność dotyczy;
– „zasięg” niezgodności jest określany 
przede wszystkim w oparciu o to, czy 
niezgodność ma daleko idące 
konsekwencje, czy też ogranicza się 
wyłącznie do danego gospodarstwa;
– w celu określenia „trwałości” 
niezgodności właściwy organ uwzględnia 
przede wszystkim szacowaną długość 
okresu, w którym występują jej skutki, lub 
możliwość wyeliminowania tych skutków 
za pomocą racjonalnych środków;
– „powtarzalność” niezgodności oznacza, 
że niezgodność z tym samym wymogiem, 
normą lub obowiązkiem zostaje wykryta 
więcej niż raz w ciągu trzech kolejnych lat 
kalendarzowych, o ile beneficjenta 
poinformowano o poprzednich 
przypadkach niezgodności, oraz, w 
stosownych przypadkach, dano mu 
możliwość podjęcia koniecznych działań w 
celu wyeliminowania poprzedniej 
niezgodności.

Or. en
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Uzasadnienie

Ogólne zasady nakładania kar należy określić w akcie podstawowym. Zaczerpnięto je z art. 
47 rozporządzenia Komisji nr 1122/2009 (przepisy wykonawcze).

Poprawka 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obliczanie kar Obliczanie kar finansowych

Or. ro

Uzasadnienie

Poprawka językowa dotycząca całego artykułu. 

Poprawka 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń 
uwzględnia się wagę, zasięg, trwałość i 
powtórzenie stwierdzonej niezgodności, 
jak również kryteria określone w ust. 2, 3 i 
4.

W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń 
w sposób proporcjonalny uwzględnia się 
wagę i charakter stwierdzonego 
naruszenia, aby określić dotkliwość, 
zasięg, trwałość i powtarzalność
stwierdzonej niezgodności, jak określono 
w art. 99a, jak również kryteria określone 
w ust. 2, 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawka wprowadzająca nowy art. 99a.

Poprawka 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
zmniejszenia lub wykluczenia będące 
rezultatem naruszenia zasady wzajemnej 
zgodności w odniesieniu do środków 
określonych w art. 29, 30 i 31 
rozporządzenia (UE) nr … [RDR] dotyczą 
wyłącznie kwot przyznanych w ramach 
tych środków.

Or. fr

Poprawka 623
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku niezgodności wynikającej z 
zaniedbania wielkość procentowa 
zmniejszenia nie przekracza 5%, a 
w przypadku powtarzających się 
niezgodności — 15%.

skreślony

Or. en

Poprawka 624
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku niezgodności wynikającej z 
zaniedbania wielkość procentowa 
zmniejszenia nie przekracza 5%, a 
w przypadku powtarzających się 

2. W przypadku niezgodności wynikającej 
z zaniedbania wielkość procentowa 
zmniejszenia nie przekracza 5% lub 2000 
EUR, a w przypadku powtarzających się 
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niezgodności — 15%. niezgodności — 10% lub 4000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

To base the cross compliance system only on a percentage reduction of support is not 
proportional. It can give very large reductions of support for very small non-compliances if 
they are done by a large farmer. In addition a similar breach mad by two different famers 
does not lead to the same amount of reduction of support. The amount of support reduction 
will depend on whether the farmer is a small farmer, receiving only few subsidies, or a large 
farmer, receiving a large amount of subsidies. In addition all less severe non-compliances 
should be able to be considered as minor. This will significantly increase proportionality.

Poprawka 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku niezgodności wynikającej z 
zaniedbania wielkość procentowa 
zmniejszenia nie przekracza 5%, a 
w przypadku powtarzających się 
niezgodności — 15%.

W przypadku niezgodności wynikającej z 
zaniedbania wielkość procentowa 
zmniejszenia nie przekracza 5%, a 
w przypadku powtarzających się 
niezgodności — 15%, z wyjątkiem bardzo 
poważnych przypadków, w których wynosi 
ona nie mniej niż 20%, a nawet może 
prowadzić do całkowitego wykluczenia z 
jednego lub kilku systemów pomocy i 
obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez więcej lat.

Or. es

Uzasadnienie

Ustęp 3 dotyczący umyślnych niezgodności powinien zostać skreślony, ponieważ pod 
względem prawnym bardzo trudno jest udowodnić, że dany rolnik działał umyślnie lub 
celowo. W związku z tym ten rodzaj niezgodności powinien zostać zastąpiony bardzo 
poważnym zaniedbaniem i włączony w ust. 2 przy jednoczesnym zachowaniu kar 
przewidzianych w ust. 3.
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Poprawka 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku niezgodności wynikającej z 
zaniedbania wielkość procentowa 
zmniejszenia nie przekracza 5%, a
w przypadku powtarzających się 
niezgodności — 15%.

W przypadku niezgodności wynikającej z 
zaniedbania wielkość procentowa 
zmniejszenia nie przekracza 5%, a 
w przypadku powtarzających się 
niezgodności — 15%, z wyjątkiem bardzo 
poważnych przypadków, w których wynosi 
ona nie mniej niż 20%, a nawet może 
prowadzić do całkowitego wykluczenia z 
jednego lub kilku systemów pomocy i 
obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez więcej lat.

Or. es

Uzasadnienie

Ustęp 3 dotyczący umyślnych niezgodności powinien zostać skreślony, ponieważ pod 
względem prawnym bardzo trudno jest udowodnić, że dany rolnik umyślnie doprowadził do 
niezgodności. W związku z tym ten rodzaj niezgodności powinien zostać zastąpiony bardzo 
poważnym zaniedbaniem i włączony w ust. 2 przy jednoczesnym zachowaniu kar 
przewidzianych w ust. 3.

Poprawka 627
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niestosowaniu zmniejszenia, gdy 
z uwagi na swoją wagę, zasięg i trwałość, 
przypadek niezgodności może być 
uważany za nieistotny. Przypadki 
niezgodności stanowiące bezpośrednie 
ryzyko dla zdrowia publicznego lub 

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niestosowaniu zmniejszenia, gdy 
z uwagi na swoją wagę, zasięg i trwałość, 
przypadek niezgodności może być 
uważany za nieistotny. Przypadki 
niezgodności stanowiące bezpośrednie 
ryzyko dla zdrowia publicznego lub 
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zdrowia zwierząt nie są jednak uznawane 
za nieistotne. Beneficjent jest 
powiadamiany o stwierdzonym 
nieprzestrzeganiu wymogów lub zasad i o 
konieczności podjęcia działań 
naprawczych.

zdrowia zwierząt bądź dla dobrostanu 
zwierząt nie są jednak uznawane za 
nieistotne. Beneficjent jest powiadamiany 
o stwierdzonym nieprzestrzeganiu 
wymogów lub zasad i o konieczności 
podjęcia działań naprawczych.

Or. en

Poprawka 628
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niestosowaniu zmniejszenia, gdy 
z uwagi na swoją wagę, zasięg i trwałość, 
przypadek niezgodności może być 
uważany za nieistotny. Przypadki 
niezgodności stanowiące bezpośrednie 
ryzyko dla zdrowia publicznego lub 
zdrowia zwierząt nie są jednak uznawane 
za nieistotne. Beneficjent jest 
powiadamiany o stwierdzonym 
nieprzestrzeganiu wymogów lub zasad i o 
konieczności podjęcia działań 
naprawczych.

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niestosowaniu zmniejszenia, gdy 
z uwagi na swoją wagę, zasięg i trwałość, 
przypadek niezgodności może być
uważany za nieistotny. Przypadki 
niezgodności stanowiące bezpośrednie 
ryzyko dla zdrowia publicznego lub 
zdrowia zwierząt nie są jednak uznawane 
za nieistotne. Nieistotne naruszenia 
systemów identyfikacji i rejestracji 
zwierząt, o których mowa w załączniku II 
(wymogi SMR 7 i SMR 8), nie są 
uznawane za powodujące bezpośrednie 
ryzyko dla zdrowia publicznego lub 
zdrowia zwierząt. Beneficjent jest 
powiadamiany o stwierdzonym 
nieprzestrzeganiu wymogów lub zasad i o 
konieczności podjęcia działań 
naprawczych.

Or. en

Poprawka 629
Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niestosowaniu zmniejszenia, gdy 
z uwagi na swoją wagę, zasięg i trwałość, 
przypadek niezgodności może być 
uważany za nieistotny. Przypadki 
niezgodności stanowiące bezpośrednie 
ryzyko dla zdrowia publicznego lub 
zdrowia zwierząt nie są jednak uznawane 
za nieistotne. Beneficjent jest 
powiadamiany o stwierdzonym 
nieprzestrzeganiu wymogów lub zasad i o 
konieczności podjęcia działań 
naprawczych.

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niestosowaniu zmniejszenia, gdy 
z uwagi na swoją wagę, zasięg i trwałość, 
przypadek niezgodności może być 
uważany za nieistotny. Beneficjent jest 
powiadamiany o stwierdzonym 
nieprzestrzeganiu wymogów lub zasad i o 
konieczności podjęcia działań 
naprawczych.

Or. en

Poprawka 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku umyślnej niezgodności 
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi
co do zasady nie mniej niż 20%, a nawet 
może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Ustęp 3 dotyczący umyślnych niezgodności powinien zostać skreślony, ponieważ pod 
względem prawnym bardzo trudno jest udowodnić, że dany rolnik umyślnie doprowadził do 
niezgodności. W związku z tym ten rodzaj niezgodności powinien zostać zastąpiony bardzo 
poważnym zaniedbaniem i włączony w ust. 2 przy jednoczesnym zachowaniu kar 
przewidzianych w ust. 3.
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Poprawka 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku umyślnej niezgodności 
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niż 20%, a nawet 
może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Ustęp 3 dotyczący umyślnych niezgodności powinien zostać skreślony, ponieważ pod 
względem prawnym bardzo trudno jest udowodnić, że dany rolnik działał umyślnie lub 
celowo. W związku z tym ten rodzaj niezgodności powinien zostać zastąpiony bardzo 
poważnym zaniedbaniem i włączony w ust. 2 przy jednoczesnym zachowaniu kar 
przewidzianych w ust. 3.

Poprawka 632
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku umyślnej niezgodności 
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niż 20%, a nawet 
może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat.

3. W przypadku umyślnej lub poważnej 
niezgodności wielkość procentowa 
zmniejszenia wynosi nie mniej niż 20%, a 
nawet może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat.
Powtarzające się niezgodności, które 
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pojawiają się po ostrzeżeniu lub ukaraniu 
beneficjenta, są uznawane za poważne i 
umyślne.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku, gdy rolnik został ostrzeżony lub w poprzednim roku udzielana mu płatność 
została zmniejszona w rezultacie powtarzającego się (np. środowiskowego) naruszenia, rolnik 
ten jest świadom przyczyny i skutku bądź miał szansę na znalezienie rozwiązania. W związku z 
tym powtarzające się naruszenia, o których on wie, mają charakter jednocześnie poważny i 
umyślny. Przepisy dotyczące kar muszą być jak najbardziej precyzyjne, w związku z czym 
należy unikać takich sformułowań, jak „co do zasady”. W przeciwnym razie pojawią się 
rozbieżności przy ich stosowaniu.

Poprawka 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku umyślnej niezgodności 
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niż 20%, a nawet 
może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat.

3. W przypadku poważnej niezgodności
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niż 20%, a nawet 
może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat.

Or. en

Uzasadnienie

Kontrolerzy mają trudności z określeniem tego, czy niezgodność ma charakter umyślny.
Dotkliwość jest o wiele bardziej obiektywnym kryterium, z którego departamenty kontrolne 
mogłyby korzystać w bardziej wiarygodny sposób. (zaproponowana przez sprawozdawcę 
zmiana na „poważne zaniedbanie” jest problematyczna, ponieważ termin ten nie jest nigdzie 
zdefiniowany).

Poprawka 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku umyślnej niezgodności 
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niż 20%, a nawet 
może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat.

3. W przypadku poważnej niezgodności 
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niż 15%, a nawet 
może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat.

Or. en

Poprawka 635
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku umyślnej niezgodności 
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niż 20%, a nawet 
może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat.

3. W przypadku umyślnej niezgodności 
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niż 20% lub 8000 
EUR, a nawet może prowadzić do 
całkowitego wykluczenia z jednego lub 
kilku systemów pomocy i obowiązywać 
przez jeden rok kalendarzowy lub przez 
większą ilość lat.

Or. en

Uzasadnienie

Oparcie zasady wzajemnej zgodności wyłącznie na procentowym zmniejszeniu wsparcia nie 
ma charakteru proporcjonalnego. Może to skutkować bardzo dużymi zmniejszeniami 
wsparcia w przypadku bardzo małych niezgodności, jeśli dopuści się ich rolnik posiadający 
bardzo duże gospodarstwo rolne. Ponadto podobne naruszenie, którego dopuszczą się dwaj 
różni rolnicy, nie będzie prowadzić do zmniejszenia wsparcia w takiej samej kwocie. Kwota 
zmniejszenia wsparcia będzie zależeć od tego, czy dany rolnik jest drobnym producentem 
rolnym i uzyskuje tylko kilka dotacji, czy jest dużym producentem rolnym i uzyskuje wysokie 
kwoty dotacji.
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Poprawka 636
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku umyślnej niezgodności 
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niż 20%, a nawet 
może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat.

3. W przypadku umyślnej niezgodności 
wielkość procentowa płatności może 
zostać zmniejszona lub zwiększona w 
zależności od dotkliwości, zasięgu, 
trwałości i powtarzalności niezgodności, a
nawet może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą liczbę lat.

Or. lt

Poprawka 637
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku umyślnej niezgodności 
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niż 20%, a nawet 
może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat.

3. W przypadku poważnej niezgodności 
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niż 20%, a nawet 
może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat.

Or. en

Poprawka 638
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W każdym z następujących 
przypadków, tj. gdy poważne naruszenia 
powtarzają się przez co najmniej dwa lata 
bądź dotyczą kilku standardów lub 
wymogów w obszarach stosowania zasady 
wzajemnej zgodności dotyczących ochrony 
środowiska i zdrowia publicznego, lub 
jeśli w wyniku oceny ryzyka lub ponownej 
kontroli dane gospodarstwo rolne zostanie 
uznane przez właściwy organ za 
stwarzające ryzyko naruszenia zasady 
wzajemnej zgodności, w odniesieniu do 
systemów gospodarki rolnej niezgodnych z 
zasadą zrównoważonego rozwoju, jak 
określono w art. 2, odpowiedzialny 
beneficjent jest na stałe pozbawiany 
możliwości korzystania z płatności w 
ramach WPR.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku, gdy dane gospodarstwo rolne przez wiele lat dopuszczało się wielu naruszeń w 
obszarze ochrony środowiska i zdrowia publicznego, oznacza to, że z natury stanowi ono 
system gospodarki rolnej niezgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Istnieje zatem 
obawa, że dany rolnik spowoduje dodatkowe koszty dla społeczeństwa poprzez 
zanieczyszczenie i kryzysy zdrowia publicznego/skażenie, w związku z tym powinien on zostać 
bezzwłocznie wykluczony z zakresu wsparcia pochodzącego z funduszy publicznych. Miałoby 
to zastosowanie wyłącznie w przypadku poważnych i kosztownych naruszeń, a nie 
nieistotnych, takich jak te wynikające z utraty kilku kolczyków w uszach poza okresem 
epidemii.

Poprawka 639
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zatrzymać Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
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10% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

10% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99, w celu sfinansowania realizacji 
celów środowiskowych, o których mowa w 
art. 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr ...
[RDR], dotyczących priorytetów 4 i 5 
rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

(Zob. art. 5 ust. 4 i 5 RDR oraz załącznik IV do RDR: priorytet 4 rozwoju obszarów wiejskich:
odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;
priorytet 5 rozwoju obszarów wiejskich: wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i 
przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach 
rolnym, spożywczym i leśnym).

Poprawka 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
10% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
25% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zachować wartość procentową dotyczącą zatrzymania równą 25%, określoną w 
obowiązującym rozporządzeniu.

Poprawka 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
10% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
25% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zachować wartość procentową równą 25%, określoną w obowiązującym 
rozporządzeniu.

Poprawka 642
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
10% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
25% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

Or. pl

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby redukowania obecnie obowiązującej zasady zatrzymywania 25% kwot do 
poziomu 10%.

Poprawka 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
10% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
25% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
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w art. 99. w art. 99.

Or. fr

Poprawka 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
10% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
25% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

Or. en

Uzasadnienie

Nie widzimy powodów, dla których Komisja dokonała tej zmiany (obniżenie z 25% na 10%).
Na mocy obowiązującego rozporządzenia (art. 25 rozporządzenia nr 73/2009) umożliwia się 
państwom członkowskim zatrzymanie 25% kwot wynikających z zastosowania zmniejszeń.

Poprawka 645
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
10% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
25% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

Or. lt

Poprawka 646
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przeznaczyć 
odsetek kwot, o którym mowa w akapicie 
pierwszym jako dodatkowe wsparcie dla 
środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR].

Or. pl

Poprawka 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c) – punkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) podsumowanie wyników wszystkich 
dostępnych audytów oraz kontroli 
przeprowadzonych zgodnie z 
harmonogramem oraz przepisów 
szczegółowych ustanowionych w ramach 
szczególnych regulacji sektorowych.

(v) roczne podsumowanie, wraz z 
rachunkiem wydatków w ramach EFRG i 
EFRROW, wyników wszystkich 
dostępnych audytów oraz kontroli 
przeprowadzonych zgodnie z 
harmonogramem oraz przepisów 
szczegółowych ustanowionych w ramach 
szczególnych regulacji sektorowych.

Or. es

Uzasadnienie

Dane statystyczne dla celów kontrolnych powinny być przedkładane Komisji do dnia 1 lutego 
każdego roku jednocześnie z rocznym sprawozdaniem finansowym. Obecnie muszą one być 
przedkładane zgodnie z różnymi terminami określonymi w przepisach sektorowych, a na 
późniejszym etapie stanowią część rocznej procedury rozliczania rachunków. Niekiedy muszą 
one nawet być przedkładane w ramach kontroli dotyczących rozliczenia zgodności.

Poprawka 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c) – punkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) podsumowanie wyników wszystkich 
dostępnych audytów oraz kontroli 
przeprowadzonych zgodnie z 
harmonogramem oraz przepisów 
szczegółowych ustanowionych w ramach 
szczególnych regulacji sektorowych.

(v) roczne podsumowanie, wraz z 
rachunkiem wydatków w ramach EFRG i 
EFRROW, wyników wszystkich 
dostępnych audytów oraz kontroli 
przeprowadzonych zgodnie z 
harmonogramem oraz przepisów 
szczegółowych ustanowionych w ramach 
szczególnych regulacji sektorowych.

Or. es

Uzasadnienie

Dane statystyczne dla celów kontrolnych powinny być przedkładane Komisji do dnia 1 lutego 
każdego roku jednocześnie z rocznym sprawozdaniem finansowym. Obecnie są one 
przedkładane zgodnie z różnymi terminami określonymi w przepisach sektorowych, a na 
późniejszym etapie stanowią część rocznej procedury rozliczania rachunków. Niekiedy muszą 
one nawet być przedkładane w ramach kontroli dotyczących rozliczenia zgodności.

Poprawka 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W zakresie, w jakim do przekazania 
Komisji informacji wymaganych na mocy
niniejszego artykułu niezbędne jest 
przeprowadzenie analiz statystycznych, 
Komisja udziela państwom członkowskim 
informacji niezbędnych w każdym 
przypadku, z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed rozpoczęciem okresu, w którym 
analizy te mają zostać przeprowadzone.

Or. de
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Poprawka 650
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli bezpośrednia płatność 
przewidziana rozporządzeniem (WE) nr 
DP/xxx zostaje dokonana na rzecz 
beneficjenta w walucie innej niż euro, 
państwa członkowskie dokonują 
przeliczenia na walutę krajową kwoty 
pomocy wyrażonej w euro na podstawie 
ostatniego kursu walutowego ustalonego 
przez Europejski Bank Centralny przed 
dniem 1 października roku, dla którego 
pomoc została przyznana.

3. Jeżeli bezpośrednia płatność 
przewidziana rozporządzeniem (UE) nr 
DP/xxx zostaje dokonana na rzecz 
beneficjenta w walucie innej niż euro, 
państwa członkowskie dokonują 
przeliczenia na walutę krajową kwoty 
pomocy wyrażonej w euro na podstawie 
ostatniego kursu walutowego ustalonego 
przez Europejski Bank Centralny przed 
dniem 1 września roku, dla którego pomoc 
została przyznana.

Or. en

Poprawka 651
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli bezpośrednia płatność 
przewidziana rozporządzeniem (WE) nr 
DP/xxx zostaje dokonana na rzecz 
beneficjenta w walucie innej niż euro, 
państwa członkowskie dokonują 
przeliczenia na walutę krajową kwoty 
pomocy wyrażonej w euro na podstawie 
ostatniego kursu walutowego ustalonego 
przez Europejski Bank Centralny przed 
dniem 1 października roku, dla którego 
pomoc została przyznana.

3. Jeżeli bezpośrednia płatność 
przewidziana rozporządzeniem (UE) nr
DP/xxx zostaje dokonana na rzecz 
beneficjenta w walucie innej niż euro, 
państwa członkowskie dokonują 
przeliczenia na walutę krajową kwoty 
pomocy wyrażonej w euro na podstawie 
ostatniego kursu walutowego ustalonego 
przez Europejski Bank Centralny przed 
dniem 1 września roku, dla którego pomoc 
została przyznana.

Or. en
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Poprawka 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 
państwa członkowskie mogą dokonać 
przeliczenia na walutę krajową kwoty 
pomocy wyrażonej w euro na podstawie 
średniej z maksymalnie trzydziestu 
ostatnich kursów walutowych ustalonych 
przez krajowy bank centralny państwa 
członkowskiego lub Europejski Bank 
Centralny przed dniem 1 października 
roku, dla którego pomoc została 
przyznana.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć większa elastyczność w stosowaniu kursów walutowych.

Poprawka 653
George Lyon, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 
państwa członkowskie mogą dokonać 
przeliczenia na walutę krajową kwoty 
pomocy wyrażonej w euro na podstawie 
średniej z maksymalnie pięciu ostatnich 
kursów walutowych ustalonych przez 
krajowy bank centralny państwa 
członkowskiego lub Europejski Bank 
Centralny przed dniem 1 października 
roku, dla którego pomoc została 
przyznana.
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Or. en

Uzasadnienie

Zapewni to większą elastyczność w stosowaniu kursów walutowych. Pozwoliłoby to państwom 
członkowskim stosować średni kurs walutowy, co zmniejszyłoby nieodłączne ryzyko, na jakie 
rolnicy są narażani, gdy stosowany jest jeden kurs walutowy ustalany jednego dnia.

Poprawka 654
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 
państwa członkowskie mogą dokonać 
przeliczenia na walutę krajową kwoty 
pomocy wyrażonej w euro na podstawie 
średniej z maksymalnie trzydziestu 
ostatnich kursów walutowych ustalonych 
przez Europejski Bank Centralny przed 
dniem 1 października roku, dla którego 
pomoc została przyznana.

Or. en

Poprawka 655
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjąć środki w celu 
ochrony przepisów Unii, jeżeli wyjątkowe 
praktyki monetarne związane z walutami 
krajowymi mogą zagrażać ich stosowaniu. 
W stosownych przypadkach wspomniane 
środki mogą stanowić odstępstwo od 
istniejących zasad.

skreślony

Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
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której mowa w art. 112 ust. 3.
Parlament Europejski, Rada oraz państwa 
członkowskie są niezwłocznie 
informowane o środkach, o których mowa 
w akapicie pierwszym.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 2 jest właściwy, a określone w nim przepisy są zupełnie wystarczające.

Poprawka 656
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia się wspólne ramy oceny i 
monitorowania w celu pomiaru 
skuteczności wspólnej polityki rolnej. 
Zawierają one wszystkie instrumenty 
związane z monitorowaniem i oceną 
środków wspólnej polityki rolnej, a w 
szczególności płatności bezpośrednich 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
DP/xxx, środków rynkowych określonych 
w rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx, 
środków rozwoju obszarów wiejskich 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
RD/xxx, oraz stosowania zasady 
wzajemnej zgodności określonego w 
niniejszym rozporządzeniu.

Ustanawia się wspólne ramy oceny i 
monitorowania, które nie mogą jednak 
prowadzić do tworzenia dodatkowych 
systemów płatności, monitorowania czy 
penalizacji w odniesieniu do „ekologizacji 
WPR”, w celu pomiaru skuteczności 
wspólnej polityki rolnej. Zawierają one 
wszystkie instrumenty związane z 
monitorowaniem i oceną środków 
wspólnej polityki rolnej, a w szczególności 
płatności bezpośrednich określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr DP/xxx, środków 
rynkowych określonych w rozporządzeniu 
(UE) nr RD/xxx, środków rozwoju 
obszarów wiejskich określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx, oraz 
stosowania zasady wzajemnej zgodności 
określonego w niniejszym rozporządzeniu.

Or. de

Poprawka 657
Monika Hohlmeier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia się wspólne ramy oceny i 
monitorowania w celu pomiaru 
skuteczności wspólnej polityki rolnej. 
Zawierają one wszystkie instrumenty 
związane z monitorowaniem i oceną 
środków wspólnej polityki rolnej, a w 
szczególności płatności bezpośrednich 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
DP/xxx, środków rynkowych określonych 
w rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx, 
środków rozwoju obszarów wiejskich 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
RD/xxx, oraz stosowania zasady 
wzajemnej zgodności określonego w 
niniejszym rozporządzeniu.

Ustanawia się wspólne ramy oceny i 
monitorowania w celu pomiaru 
skuteczności wspólnej polityki rolnej. 
Zawierają one wszystkie instrumenty 
związane z monitorowaniem i oceną 
środków wspólnej polityki rolnej, a w 
szczególności płatności bezpośrednich 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
DP/xxx, środków rynkowych określonych 
w rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx, 
środków rozwoju obszarów wiejskich 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
RD/xxx, oraz stosowania zasady 
wzajemnej zgodności określonego w 
niniejszym rozporządzeniu. W procesie 
tym Komisja wykorzystuje efekt synergii i 
w jak największym stopniu opiera się na 
już dostępnych danych i źródłach danych.

Or. de

Uzasadnienie

Monitorowanie i ocena nie mogą skutkować dodatkowym zwiększaniem istniejącego 
obciążenia administracyjnego dla państw członkowskich i beneficjentów. W związku z tym 
Komisja powinna opierać się na istniejących źródłach danych i dążyć do osiągania synergii.

Poprawka 658
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić skuteczną ocenę wyników, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
odniesieniu do treści i struktury 
przedmiotowych ram oceny.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie większej liczby szczegółów dotyczących tego, co zostanie włączone 
we wspólne ramy monitorowania i oceny, w celu uniknięcia nałożenia uciążliwych wymogów 
na organy administracyjne.

Poprawka 659
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skuteczność środków wspólnej polityki 
rolnej, o których mowa w ust. 1, ocenia się 
w odniesieniu do następujących celów:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Poprawka 660
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalnej produkcji żywności, z 
naciskiem na dochód z działalności 
rolniczej, wydajność produkcji rolnej oraz 
stabilność cen;

a) opłacalnej produkcji żywności, z 
naciskiem na dochód rolników, marże 
cenowe, wysokość kosztów, wydajność 
produkcji rolnej oraz stabilność cen;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. sprawozdanie José Bové w sprawie łańcucha dostaw środków produkcji rolnej:
struktura i konsekwencje 2011/2114 (INI), przyjęte przez PE w dniu 19 stycznia 2012 r., a 
także dokument roboczy José Bové w sprawie: „Sprawiedliwe wynagrodzenie dla rolników:
Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie (PE439.275v01), z dnia 25 
lutego 2010 r.
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Poprawka 661
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) opłacalnego potencjału 
żywnościowego i długoterminowego 
bezpieczeństwa żywnościowego krajów 
rozwijających się; w szczególności 
skutków handlu w odniesieniu do 
unijnego wsparcia cen w przypadku 
towarów wywożonych z UE oraz 
likwidowania przeszkód, takich jak taryfy 
celne i przeszkody w handlu dla towarów 
wywożonych z krajów rozwijających się, 
zgodnie z zasadą spójności polityki na 
rzecz rozwoju;

Or. en

Uzasadnienie

WPR zgodna z zasadą „nieszkodzenia” w odniesieniu do spójności polityki na rzecz rozwoju 
oznacza WPR, która nie zakłóca produkcji żywności i nie narusza długoterminowego 
bezpieczeństwa żywnościowego ani nie ma negatywnych skutków dla źródeł utrzymania 
lokalnych i drobnych producentów w krajach rozwijających się. Strategie polityczne w 
obszarze handlu, rolnictwa, pomocy i rozwoju powinny wspierać osiąganie synergii pod tym 
względem i nie powinny utrudniać osiągania tych założeń dotyczących rozwoju.

Poprawka 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zewnętrznego wpływu na prawo do 
pożywienia, w tym wpływu na potencjał 
żywnościowy, dochody i źródła utrzymania 
rolników oraz dostęp do ziemi w krajach 
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rozwijających się i w krajach biednych, w 
których realizowane są strategie 
polityczne mające na celu ograniczenie 
ich zależności on przywożonej żywności;

Or. en

Poprawka 663
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych – zestaw wskaźników na 
potrzeby celów wymienionych w akapicie 
pierwszym. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
celu określenia zestawu wskaźników na 
potrzeby celów wymienionych w akapicie 
pierwszym. 

Or. de

Uzasadnienie

Nie jest to decyzja o charakterze wyłącznie technicznym.

Poprawka 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych – zestaw wskaźników na 
potrzeby celów wymienionych w akapicie 
pierwszym. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych – zestaw wskaźników na 
potrzeby celów wymienionych w akapicie 
pierwszym. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3. Wskaźniki te są powiązane 
ze strukturą i celami polityki i 
umożliwiają dokonanie oceny postępu, 
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skuteczności i efektywności polityki w 
stosunku do celów.

Or. en

Poprawka 665
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych – zestaw wskaźników na 
potrzeby celów wymienionych w akapicie 
pierwszym. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych – zestaw wskaźników na 
potrzeby celów wymienionych w akapicie 
pierwszym. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3. Wskaźniki te są powiązane 
ze strukturą i celami polityki i 
umożliwiają dokonanie oceny postępu, 
skuteczności i efektywności polityki w 
stosunku do celów.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie większej liczby szczegółów dotyczących tego, co zostanie włączone 
we wspólne ramy monitorowania i oceny, w celu uniknięcia nałożenia uciążliwych wymogów 
na organy administracyjne.

Poprawka 666
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ramy monitorowania i oceny 
odzwierciedlają strukturę wspólnej 
polityki rolnej w następujący sposób:
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a) w odniesieniu do płatności 
bezpośrednich określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr DP/xxx, środków 
rynkowych określonych w rozporządzeniu 
(UE) nr CMO/xxx, oraz stosowania 
systemu wzajemnej zgodności określonego 
w niniejszym rozporządzeniu Komisja 
monitoruje te instrumenty na podstawie 
sprawozdań państw członkowskich 
zgodnie z zasadami ustalonymi w 
niniejszym rozporządzeniu. Komisja 
ustala wieloletni plan oceny zawierający 
okresowe oceny konkretnych 
instrumentów, które mają być 
przeprowadzane w ramach 
odpowiedzialności Komisji. Oceny 
przeprowadzane są we właściwym czasie i 
przez niezależnych oceniających;
b) monitorowanie i ocena działań w 
ramach polityki rozwoju obszarów 
wiejskich będą przeprowadzane zgodnie z 
art. 74–86 rozporządzenia (UE) nr 
RD/xxx.
Komisja dba o to, by połączone 
oddziaływanie wszystkich środków 
wspólnej polityki rolnej, o których mowa 
w ust. 1, było mierzone i oceniane w 
odniesieniu do wspólnych celów, o 
których mowa w ust. 2. Skuteczność 
wspólnej polityki rolnej w osiąganiu jej 
wspólnych celów jest mierzona i oceniana 
na podstawie wspólnych wskaźników 
wpływu, a konkretne cele szczegółowe –
na podstawie wskaźników wyników. Na 
podstawie dowodów zawartych w ocenach 
wspólnej polityki rolnej, w tym w ocenach 
programów rozwoju obszarów wiejskich, a 
także na podstawie innych właściwych 
źródeł informacji, Komisja przygotowuje 
sprawozdania na temat mierzenia i oceny 
wspólnej skuteczności wszystkich 
instrumentów wspólnej polityki rolnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest określenie większej liczby szczegółów dotyczących tego, co zostanie włączone 
we wspólne ramy monitorowania i oceny, w celu uniknięcia nałożenia uciążliwych wymogów 
na organy administracyjne.

Poprawka 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszelkich informacji koniecznych do 
oceny i monitorowania przedmiotowych 
środków.

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszelkich informacji koniecznych do 
oceny i monitorowania przedmiotowych 
środków. W możliwie najszerszym zakresie 
informacje te opierają się na uznanych 
źródłach danych, takich jak sieć danych 
rachunkowych gospodarstw rolnych 
i Eurostat.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie i beneficjenci i tak już gromadzą i dostarczają znaczne ilości 
informacji. W związku z tym ważne jest, by w przyszłości ramy opierały się na uznanych 
źródłach danych oraz by wszelkie nowe wymogi dotyczące informacji ograniczano do 
minimum.

Poprawka 668
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszelkich informacji koniecznych do 
oceny i monitorowania przedmiotowych 
środków.

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszelkich informacji koniecznych do 
oceny i monitorowania przedmiotowych 
środków. W możliwie najszerszym zakresie 
informacje te opierają się na uznanych 
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źródłach danych, takich jak sieć danych 
rachunkowych gospodarstw rolnych 
i Eurostat.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie większej liczby szczegółów dotyczących tego, co zostanie włączone 
we wspólne ramy monitorowania i oceny, w celu uniknięcia nałożenia uciążliwych wymogów 
na organy administracyjne.

Poprawka 669
George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy dotyczące 
informacji przekazywanych przez państwa 
członkowskie, jak również przepisy 
dotyczące zapotrzebowania na dane oraz 
przepisy dotyczące synergii między 
potencjalnymi źródłami danych. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 112 
ust. 3.

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy dotyczące 
informacji przekazywanych przez państwa 
członkowskie, uwzględniając konieczność 
unikania wszelkich niepotrzebnych 
obciążeń administracyjnych, jak również 
przepisy dotyczące zapotrzebowania na 
dane oraz przepisy dotyczące synergii 
między potencjalnymi źródłami danych. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 112 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie i beneficjenci i tak już gromadzą i dostarczają znaczne ilości 
informacji. W związku z tym ważne jest, by w przyszłości ramy opierały się na uznanych 
źródłach danych oraz by wszelkie nowe wymogi dotyczące informacji ograniczano do 
minimum.
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Poprawka 670
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy dotyczące 
informacji przekazywanych przez państwa 
członkowskie, jak również przepisy 
dotyczące zapotrzebowania na dane oraz 
przepisy dotyczące synergii między 
potencjalnymi źródłami danych. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 112 
ust. 3.

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy dotyczące 
informacji przekazywanych przez państwa 
członkowskie, uwzględniając konieczność 
unikania wszelkich niepotrzebnych 
obciążeń administracyjnych, jak również 
przepisy dotyczące zapotrzebowania na 
dane oraz przepisy dotyczące synergii 
między potencjalnymi źródłami danych. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 112 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie większej liczby szczegółów dotyczących tego, co zostanie włączone 
we wspólne ramy monitorowania i oceny, w celu uniknięcia nałożenia uciążliwych wymogów 
na organy administracyjne.

Poprawka 671
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy dotyczące 
informacji przekazywanych przez państwa 
członkowskie, jak również przepisy 
dotyczące zapotrzebowania na dane oraz 
przepisy dotyczące synergii między 
potencjalnymi źródłami danych. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 112 

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy dotyczące 
informacji przekazywanych przez państwa 
członkowskie, jak również przepisy 
dotyczące zapotrzebowania na dane oraz 
przepisy dotyczące synergii między 
potencjalnymi źródłami danych. Te akty 
wykonawcze nie mogą skutkować 
dodatkowym zwiększaniem obciążenia 
administracyjnego dla państw 
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ust. 3. członkowskich i beneficjentów. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 112 
ust. 3.

Or. de

Poprawka 672
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Co cztery lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu. Pierwsze 
sprawozdanie musi zostać przedstawione 
nie później niż dnia 31 grudnia 2017 r.

4. Nie później niż dnia 31 grudnia 2018 r. 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie pierwsze 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu, w tym pierwsze 
wyniki dotyczące skuteczności wspólnej 
polityki rolnej. Drugie sprawozdanie 
obejmujące ocenę skuteczności wspólnej 
polityki rolnej musi zostać przedstawione 
nie później niż dnia 31 grudnia 2021 r.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie większej liczby szczegółów dotyczących tego, co zostanie włączone 
we wspólne ramy monitorowania i oceny, w celu uniknięcia nałożenia uciążliwych wymogów 
na organy administracyjne.

Poprawka 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Skargi rolników prowadzących 
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działalność na małą skalę i dotkniętych 
grup w krajach rozwijających się, 
doświadczających poważnych trudności 
spowodowanych bezpośrednio lub 
pośrednio przez WPR lub nimi 
zagrożonych, powinny być kierowane do 
stałego sprawozdawcy Parlamentu 
Europejskiego ds. spójności polityki na 
rzecz rozwoju i odnotowywane w rocznym 
sprawozdaniu Komisji. Składającego 
skargę wspiera rzecznik praw stron z 
ramienia DG ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w celu zapewnienia 
sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy.
Dotknięte grupy lub inne zainteresowane 
strony mogą przedstawić dowody.

Or. en

Uzasadnienie

W DG ds. Konkurencji i DG ds. Handlu wyznaczono już rzeczników praw stron. Jest to 
konieczne dla zapewnienia szerszego zaangażowania przemysłu rolnego i eksporterów UE w 
procedury na rzecz poszanowania praw człowieka i spójności polityki na rzecz rozwoju. W 
związku z powyższym zaleca się wyznaczenie również w DG ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich rzecznika praw stron.

Poprawka 674
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 110a
Ocena wpływu na kraje rozwijające się

1. Zgodnie z art. 208 TFUE wpływ WPR 
na potencjał żywnościowy i 
długoterminowe bezpieczeństwo 
żywnościowe w krajach rozwijających się 
podlega regularnej i niezależnej ocenie, ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu na 
lokalnych i drobnych producentów. Ocena 
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powinna opierać się także na dowodach 
dostarczanych przez rządy, organizacje 
rolników, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i inne zainteresowane 
podmioty z krajów rozwijających się, które 
są partnerami handlowymi UE.
2. Komisja określa w drodze aktów 
delegowanych zakres i procedurę oceny 
wpływu, przy uwzględnieniu 
odpowiednich inicjatyw 
międzynarodowych, w szczególności 
podejmowanych przez specjalnego 
sprawozdawcę Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. prawa do pożywienia, 
FAO oraz Komitet ds. Bezpieczeństwa 
Żywnościowego.
3. Komisja przekazuje Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu roczne 
sprawozdanie na temat wyników oceny, 
otrzymanych dowodów i odpowiedzi 
politycznej UE.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 208 TFUE. FAO i Komitet ds. Bezpieczeństwa Żywnościowego to – mówiąc 
konkretnie – dwa odrębne podmioty i należy przywołać oba z nich.

Poprawka 675
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 110a
Ocena wpływu na kraje rozwijające się

1. Zgodnie z art. 208 TFUE wpływ WPR 
na potencjał żywnościowy i 
długoterminowe bezpieczeństwo 
żywnościowe w krajach rozwijających się 
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podlega regularnej i niezależnej ocenie, ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu na
lokalnych i drobnych producentów. Ocena 
powinna opierać się także na dowodach 
dostarczanych przez rządy, organizacje 
rolników, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i inne zainteresowane 
podmioty z krajów rozwijających się, które 
są partnerami handlowymi UE.
2. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych zakres i procedurę oceny 
wpływu, przy uwzględnieniu 
odpowiednich inicjatyw 
międzynarodowych, w szczególności 
podejmowanych przez specjalnego 
sprawozdawcę Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. prawa do pożywienia i 
Komitet ds. Bezpieczeństwa 
Żywnościowego FAO. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.
3. Komisja przekazuje Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu roczne 
sprawozdanie na temat wyników oceny, 
otrzymanych dowodów i odpowiedzi 
politycznej UE.

Or. en

Poprawka 676
Julie Girling, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 110a
Rozdział IV Regionalizacja

Państwa członkowskie – w stosownych 
przypadkach oraz zgodnie z przyjętymi 
postanowieniami konstytucyjnymi – mogą 
stosować przepisy wspólnej polityki rolnej 
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na szczeblu regionalnym.

Or. en

Poprawka 677
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 110b
Skargi właścicieli drobnych gospodarstw i 
dotkniętych grup w krajach rozwijających 
się, doświadczających poważnych 
trudności spowodowanych bezpośrednio 
lub pośrednio przez WPR lub nimi 
zagrożonych, powinny być kierowane do 
stałego sprawozdawcy Parlamentu 
Europejskiego ds. spójności polityki na 
rzecz rozwoju i odnotowywane w rocznym 
sprawozdaniu Komisji. Składającego 
skargę wspiera rzecznik praw stron z 
ramienia DG ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w celu zapewnienia 
sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy.
Dotknięte grupy lub inne zainteresowane 
strony mogą przedstawić dowody.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to konieczne dla zapewnienia szerszego zaangażowania przemysłu rolnego i eksporterów 
UE w procedury na rzecz poszanowania praw człowieka i spójności polityki na rzecz rozwoju.
W DG ds. Konkurencji i DG ds. Handlu wyznaczono już rzeczników praw stron, którymi są 
urzędnicy Komisji uzyskujący informacje o naruszeniach przepisów. W związku z powyższym 
zaleca się wyznaczenie również w DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich rzecznika 
praw stron.

Poprawka 678
Bas Eickhout
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 110c
Zasadniczo w zawieranych umowach o 
handlu należy umieszczać klauzule 
ochronne dotyczące negatywnego wpływu 
WPR na długoterminowe bezpieczeństwo 
żywnościowe i poważne trudności 
właścicieli drobnych gospodarstw w 
wyniku tej polityki. Dotknięte grupy lub 
kraje mogą powołać się na taką społeczną 
klauzulę ochronną w razie negatywnego 
wpływu WPR. Społeczna klauzula 
ochronna może być sformułowana na 
wzór art. 25 ust. 2 lit. b) umowy o 
partnerstwie gospodarczym 
CARIFORUM–UE, w którym ustanawia 
się możliwość zastosowania środków 
ochronnych w przypadku, gdy produkt jest 
importowany na terytorium drugiej strony 
w tak zwiększonych ilościach i na takich 
warunkach, że powoduje to lub może 
powodować zakłócenia w sektorze 
gospodarczym, szczególnie jeżeli 
zakłócenia te stwarzają poważne problemy 
społeczne.

Or. en

Uzasadnienie

Społeczna klauzula ochronna: precedens stanowi art. 25 ust. 2 lit. b) umowy o partnerstwie 
gospodarczym CARIFORUM–UE.

Poprawka 679
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Przekazanie uprawnień Komisji, o którym Przekazanie uprawnień Komisji, o którym 



PE494.482v02-00 150/192 AM\910034PL.doc

PL

mowa w niniejszym rozporządzeniu,
następuje na czas nieokreślony od dnia
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

mowa w niniejszym rozporządzeniu,
następuje na okres pięciu lat od dnia …*.

_____________

*Data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka zgodna ze stanowiskiem przyjętym przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-
0209/2011 z dnia 25 maja 2011 r.) w ramach procesu dostosowania do postanowień Traktatu 
z Lizbony.

Poprawka 680
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień Komisji, o 
którym mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, następuje na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Przekazanie uprawnień Komisji, o 
którym mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, następuje na okres pięciu 
lat od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

PE powinien w sposób aktywny zatwierdzać przekazanie uprawnień Komisji, a w przypadku 
wątpliwości nie doprowadzać do sporów w Izbie dotyczących przywrócenia mu jego 
uprawnień ustawodawczych.

Poprawka 681
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia sprawozdanie na 
temat przekazanych uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
upływem pięcioletniego okresu. 
Przekazanie uprawnień jest przedłużane 
na takie same okresy, jeśli Parlament 
Europejski i Rada zgodzą się na takie 
przedłużenie nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu. W tym celu 
Parlament Europejski podejmuje decyzję 
większością głosów, a Rada większością 
kwalifikowaną.

Or. de

Uzasadnienie

PE powinien w sposób aktywny zatwierdzać przekazanie uprawnień Komisji, a w przypadku 
wątpliwości nie doprowadzać do sporów w Izbie dotyczących przywrócenia mu jego 
uprawnień ustawodawczych.

Poprawka 682
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
zakończeniem okresu pięciu lat. 
Przekazanie uprawnień jest 
automatycznie odnawiane na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się temu odnowieniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. de
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Uzasadnienie

Poprawka zgodna ze stanowiskiem przyjętym przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-
0209/2011 z dnia 25 maja 2011 r.) w ramach procesu dostosowania do postanowień Traktatu 
z Lizbony.

Poprawka 683
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia sprawozdanie na 
temat przekazanych uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
upływem pięcioletniego okresu. 
Przekazanie uprawnień jest przedłużane w 
sposób dorozumiany na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada unieważnią takie przedłużenie 
nie później niż trzy miesiące przed końcem 
przedmiotowego okresu.

Or. de

Poprawka 684
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny zakres systemu doradztwa 
rolniczego w dziedzinie łagodzenia zmian 
klimatu oraz odnośnych działań 
dostosowawczych, różnorodności 
biologicznej, ochrony wód, zgłaszania 
chorób zwierząt i roślin oraz innowacji, 
ustanowiony w art. 12 ust. 2 lit. c).

Zakres systemu doradztwa rolniczego
obejmujący środki rozwoju obszarów 
wiejskich, a tym samym wykraczający 
poza zakres zasady wzajemnej zgodności i 
ekologizację, jak określono w art. 12 ust. 
3 lit. c).

Or. en
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Poprawka 685
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Informacje dotyczące przyszłych 
skutków zmiany klimatu w danych 
regionach oraz emisji gazów 
cieplarnianych związanych z danymi 
praktykami rolniczymi, jak również 
dotyczące przyczyniania się sektora 
rolniczego do łagodzenia zmiany klimatu 
za pomocą ulepszonych praktyk rolniczych 
i rolnoleśnych oraz rozwoju projektów w 
dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych 
w gospodarstwach i poprawy efektywności 
energetycznej gospodarstw.

– Informacje dotyczące obecnych i 
przewidywanych przyszłych skutków 
zmiany klimatu oraz emisji gazów 
cieplarnianych związanych z danymi 
praktykami rolniczymi, jak również 
dotyczące przyczyniania się sektora 
rolniczego do łagodzenia zmiany klimatu 
za pomocą ulepszonych praktyk rolniczych 
i rolno-leśnych oraz rozwoju projektów w 
dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych 
opierających się na energii słonecznej, 
wiatrowej i odpadach w gospodarstwach 
rolnych oraz sposobach poprawy 
samowystarczalności energetycznej i 
osiągania efektywności energetycznej 
gospodarstw rolnych, np. dzięki systemom 
planowania w zakresie efektywności 
energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana klimatu ma już wpływ na ziemię uprawną i – jak twierdzi większość naukowców –
prawdopodobnie będzie miała wpływ na wszystkie regiony.

Poprawka 686
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit pierwszy – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Informacje ułatwiające rolnikom 
określenie najlepszego sposobu 
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inwestowania w uodpornienie ich 
systemów gospodarki rolnej na zmianę 
klimatu oraz wskazujące fundusze UE, z 
których mogą w tym celu skorzystać; w 
szczególności informacje dotyczące 
dostosowania ziemi uprawnej do zmiany 
klimatu i zmian długoterminowych, a 
także informacje dotyczące sposobów 
przedsiębrania praktycznych środków 
agronomicznych, mających na celu 
zwiększenie odporności systemów 
gospodarki rolnej na powodzie i susze 
oraz poprawienie i zoptymalizowanie 
poziomów dwutlenku węgla w glebie.

Or. en

Uzasadnienie

Ułatwi to rolnikom określenie najlepszego sposobu inwestowania w uodpornienie ich 
systemów gospodarki rolnej na zmianę klimatu oraz uzyskanie informacji o funduszach UE, z 
których mogą w tym celu skorzystać.

Poprawka 687
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit pierwszy – tiret jedenaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Informacje dotyczące optymalizowania 
produkcji i ograniczania kosztów 
produkcji poprzez propagowanie 
systemów ekstensywnego wypasu zwierząt 
na pastwiskach w przypadku przeżuwaczy, 
a nie poleganie na przywożonej soi, w tym 
informacje dotyczące optymalizowania 
potencjału tymczasowych użytków 
zielonych, na których występują mieszanki 
traw i roślin strączkowych itp.

Or. en
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Poprawka 688
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit drugi – tiret siódme a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Informacje dotyczące pozytywnej 
współzależności między różnorodnością 
biologiczną a odpornością ekosystemu 
rolniczego, rozrzutu ryzyka, a także 
związku między monokulturami a 
podatnością na brak plonów/straty w 
plonach z powodu szkodników i 
ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Or. en

Poprawka 689
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit drugi – tiret ósme a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Informacje dotyczące najlepszych 
sposobów zapobiegania 
rozpowszechnianiu inwazyjnych 
gatunków obcych oraz znaczenia tego 
działania dla skutecznego 
funkcjonowania ekosystemu i odporności 
na zmianę klimatu, w tym informacje 
dotyczące dostępu do finansowania dla 
programów zwalczania, gdy wiążą się one 
z dodatkowymi kosztami.

Or. en

Poprawka 690
Britta Reimers
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit drugi – tiret ósme a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wytyczne mające na celu pobudzanie 
inteligentnej interakcji między 
niezależnymi obszarami rolnymi w celu 
zwiększenia ochrony różnorodności 
biologicznej, a także bardziej wydajne 
wykorzystywanie środków produkcji 
rolnej, zgodnie z zasadami 
zintegrowanego zarządzania uprawami 
określonymi w dyrektywie w sprawie 
zrównoważonego stosowania pestycydów.

Or. en

Uzasadnienie

Intelligent cooperation between independent nearby farming areas is one of the elements 
which substantially contributes to a better protection of biodiversity through a better use of 
natural resources. Guidelines targeted to foster this kind of cooperation between them should 
be developed will ensure that farmers are provided with information and guidelines (to be 
developed by Member States) on how to foster interaction between their farms and reduce the 
impact on the environment and biodiversity from their activities. In particular, the 
Sustainable Use Directive and Integrated Pest Management provide an excellent framework 
for this interaction.

Poprawka 691
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrony wód: Ochrony wód i wydajnego obiegu 
składników odżywczych:

Or. en
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Poprawka 692
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit trzeci – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Właściwe korzystanie ze środków 
ochrony roślin, określone w art. 55 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, a w 
szczególności przestrzeganie ogólnych 
zasad integrowanej ochrony roślin, o której 
mowa w art. 14 dyrektywy 2009/128/WE 
ustanawiającej ramy dla działań 
wspólnotowych zmierzających do 
zrównoważonego stosowania pestycydów.

– Właściwe korzystanie ze środków 
ochrony roślin, określone w art. 55 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, a w 
szczególności przestrzeganie ogólnych 
zasad integrowanej ochrony roślin, o której 
mowa w art. 14 dyrektywy 2009/128/WE 
ustanawiającej ramy dla działań 
wspólnotowych zmierzających do 
zrównoważonego stosowania pestycydów.
W szczególności doradztwo w zakresie 
integrowanej ochrony roślin i stosowania 
niechemicznych metod alternatywnych dla 
pestycydów, w tym stosowania 
biologicznych metod zwalczania w celu 
ograniczania liczby szkodników lub 
łagodzenia skutków ich występowania, 
takich jak korzystanie z naturalnych 
wrogów i naturalnych wzmocnień roślin, 
a także w zakresie norm dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Or. en

Poprawka 693
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit trzeci – tiret piąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Informacje dotyczące korzyści systemów 
obiegu zamkniętego i wydajnego obiegu 
składników odżywczych w gospodarstwie 
rolnym/lokalnie pod względem 
ograniczania kosztów produkcji w 
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gospodarstwie rolnym i wydatków 
publicznych związanych z kosztami 
zewnętrznymi, a także informacje 
dotyczące planów gospodarowania 
substancjami odżywczymi.

Or. en

Poprawka 694
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit trzeci – tiret piąte b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Informacje dotyczące zrównoważonych, 
oszczędnych systemów nawadniania i 
sposobów optymalizowania systemów 
nawadniania wodą opadową, mające na 
celu propagowanie wydajnego zużycia 
wody.

Or. en

Poprawka 695
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit trzeci – tiret piąte c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Informacje dotyczące ograniczania 
zużycia wody w rolnictwie, w tym wyboru 
upraw, poprawy jakości humusu 
glebowego w celu zwiększenia stopnia 
zatrzymywania wody oraz zmniejszania 
konieczności nawadniania.

Or. en
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Poprawka 696
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit czwarty – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszania chorób zwierząt i roślin: Chorób zwierząt i roślin:

Or. en

Uzasadnienie

Doradztwo dotyczące chorób nie powinno obejmować wyłącznie obowiązków w zakresie 
zgłaszania i powinno przynajmniej odnosić się do przyczyn chorób.

Poprawka 697
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit czwarty – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Dyrektywa Rady 2009/128/WE z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów, 
w tym zobowiązania odnoszące się do 
integrowanej ochrony roślin.

Or. en

Poprawka 698
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit czwarty a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymywania zdrowej i żyznej gleby:
– Informacje dotyczące poprawy fauny i 
flory w glebie oraz struktury miękiszu za 
pomocą prostych metod agronomicznych, 
takich jak płodozmian i nawożenie, a 
także wpływu na długotrwałą żyzność, 
zdolność produkcyjną i odwadnianie;
zbytniego polegania na nawozach 
sztucznych i konsekwencji dla zdrowia 
gleby, zanieczyszczenia wód i kosztów 
produkcji rolnej; ograniczania 
nagromadzania szkodników i pojawów 
szkodników za pomocą płodozmianu.

Or. en

Poprawka 699
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit piąty – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Innowacje: Innowacji (aspekt horyzontalny dla 
wszystkich pozycji wspomnianych 
powyżej):

Or. en

Poprawka 700
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit piąty – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Informacje dotyczące działań – Informacje dotyczące celów 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
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ukierunkowanych na rozwój innowacji. na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, jak określono w art. 61 
rozporządzenia (UE) RD.

Or. en

Uzasadnienie

Działalność europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa nie może być oddzielana od systemu doradztwa rolniczego. Ich 
współzależność i istniejące miedzy nimi powiązania powinny być dalej rozwijane, aby 
zmaksymalizować stopień ich wykorzystania i zakres. Uwzględnienie informacji dotyczących 
celów europejskiego partnerstwa innowacyjnego oraz istniejących grup operacyjnych i ich 
zadań w ramach minimalnego zakresu systemu doradztwa rolniczego pozwoliłoby dopilnować 
tego, by rolnicy byli świadomi prowadzonych działań, a ponadto przyczyni się to do 
osiągnięcia dodatkowych synergii między obydwoma instrumentami.

Poprawka 701
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit piąty – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Informacje dotyczące istniejących grup 
operacyjnych utworzonych na mocy art. 
62 rozporządzenia (UE) RD, w tym ich 
zadań, a także – w stosownych 
przypadkach – wspierania wymiany 
informacji i pobudzania współpracy 
miedzy nimi.

Or. en

Uzasadnienie

Działalność europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa nie może być oddzielana od systemu doradztwa rolniczego. Ich 
współzależność i istniejące miedzy nimi powiązania powinny być dalej rozwijane, aby 
zmaksymalizować stopień ich wykorzystania i zakres. Uwzględnienie informacji dotyczących 
celów europejskiego partnerstwa innowacyjnego oraz istniejących grup operacyjnych i ich 
zadań w ramach minimalnego zakresu systemu doradztwa rolniczego pozwoliłoby dopilnować 
tego, by rolnicy byli świadomi prowadzonych działań, a ponadto przyczyni się to do 
osiągnięcia dodatkowych synergii między obydwoma instrumentami.
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Poprawka 702
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit piąty – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Informacje dotyczące programów 
rozwoju obszarów wiejskich 
ukierunkowanych na realizację założeń 
dotyczących transferu wiedzy i 
propagowania innowacji w rolnictwie, jak 
określono w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) RD.

Or. en

Uzasadnienie

Udostępnianie rolnikom informacji dotyczących istniejących programów rozwoju obszarów 
wiejskich ukierunkowanych na realizację założeń dotyczących transferu wiedzy i 
propagowania innowacji w rolnictwie ułatwi rolnikom udział w tych programach i przyczyni 
się do przyspieszenia przechodzenia na bardziej innowacyjne, wydajne i konkurencyjne 
rolnictwo.

Poprawka 703
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymiany najlepszych praktyk, szkoleń i 
tworzenia zdolności (aspekt horyzontalny 
dla wszystkich pozycji wspomnianych 
powyżej):

Or. en
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Poprawka 704
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 
2 i 4, art. 5 lit. a), b) i d).
(Ta poprawka odnosi się do wymogu SMR 
2 „Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7)”).

Or. en

Uzasadnienie

Dla celów ochrony ptactwa krajobrazu rolniczego podstawowe znacznie ma to, by art. 5 lit. 
a) b) i d) dyrektywy ptasiej, dotyczące umyślnego zabijania lub chwytania dzikiego ptactwa, 
uszkadzania ich gniazd i jaj oraz płoszenia ptaków, zostały ponownie włączone w zakres 
wymogów SMR.

Poprawka 705
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SMR: Wymóg podstawowy w zakresie 
zarządzania

SMR: Wymóg podstawowy w zakresie 
zarządzania

GAEC Normy wynikające z zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska

GAEC Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en
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Poprawka 706
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł w kolumnie głównej tematyki „Woda”

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Woda Ochrona wód i wydajny obieg składników 
odżywczych

Or. en

Poprawka 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Woda” – wymóg SMR 1 – ostatnia kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 4 i 5 Zgodność z programem działania i 
kodeksami dobrej praktyki rolniczej 
stworzonymi przez państwa członkowskie 
na podstawie art. 4 i 5, w przypadku 
gospodarstw rolnych położonych na 
obszarach, które są narażone na 
zanieczyszczenie azotanami

Or. es

Poprawka 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Woda” – wymóg SMR 1 – ostatnia kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 4 i 5 Zgodność z programem działania i 
kodeksami dobrej praktyki w przypadku 
gospodarstw rolnych położonych na 
obszarach narażonych
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Or. es

Uzasadnienie

Zamiast odwołania do artykułów pochodzących z dyrektyw, które w sposób ogólny odnoszą 
się do obowiązków państw członkowskich, należy zamieścić odwołanie do konkretnych 
wymogów, które muszą zostać spełnione przez beneficjentów.

Poprawka 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Woda” – wymóg SMR 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
dla wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej

Or. en

Uzasadnienie

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Poprawka 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Woda” – wymóg SMR 1 a (nowy) – ostatnia kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 9, art. 11 ust. 3 lit. e), art. 11 ust. 3 lit. 
g), art. 11 ust. 3 lit. h), art. 11 ust. 3 lit. i), 
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art. 11 ust. 3 lit. j)

Or. en

Uzasadnienie

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Poprawka 711
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Woda” – wymóg SMR 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
dla wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej

Or. en

Poprawka 712
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Woda” – wymóg SMR 1 a (nowy) – ostatnia kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 9, art. 11 ust. 3 lit. e), art. 11 ust. 3 lit. 
g), art. 11 ust. 3 lit. h), art. 11 ust. 3 lit. i), 
art. 11 ust. 3 lit. j)

Or. en
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Poprawka 713
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Woda” – wymóg SMR 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej

Or. en

Poprawka 714
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Woda” – wymóg SMR 1 a (nowy) – ostatnia kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 9, art. 11 ust. 3 lit. e) oraz g)–j)

Or. en

Poprawka 715
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Woda” – norma GAEC 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona wód gruntowych przed 
zanieczyszczeniem: zakaz bezpośrednich 
zrzutów do wód gruntowych oraz środki 
mające na celu zapobieganie pośredniemu 
zanieczyszczeniu wód gruntowych poprzez 
zrzut do gleby i przenikanie 
niebezpiecznych substancji, 

skreślona
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wymienionych w załączniku do dyrektywy 
80/68/EWG

Or. fr

Poprawka 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Woda” – norma GAEC 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona wód gruntowych przed 
zanieczyszczeniem: zakaz bezpośrednich 
zrzutów do wód gruntowych oraz środki 
mające na celu zapobieganie pośredniemu 
zanieczyszczeniu wód gruntowych poprzez 
zrzut do gleby i przenikanie 
niebezpiecznych substancji, 
wymienionych w załączniku do dyrektywy 
80/68/EWG

Prawidłowe stosowanie środków ochrony 
roślin; stosowanie wyłącznie 
zatwierdzonych produktów, w zalecanych 
ilościach i zgodnie ze wskazaniami na 
etykiecie. Rejestrowanie nazwy 
zastosowanego produktu, jego składu, 
daty i działki gruntu, na której go 
zastosowano, osoby, która tego dokonała, 
i poziomu kwalifikacji tej osoby, użytej 
ilości oraz metody stosowania

Or. es

Uzasadnienie

Stosowne wymogi w zakresie stosowania zasady wzajemnej zgodności będą obejmować 
przepisy dyrektywy 2000/60/WE, jak tylko państwa członkowskie transponują ją do swojego 
ustawodawstwa krajowego. W związku z tym wymóg ten powinien zostać skreślony i 
zastąpiony takim, który ma charakter zapobiegawczy i może zostać zweryfikowany.

Poprawka 717
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Woda” – norma GAEC 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna liczebność stada w 
odniesieniu do chłonności powierzchni 
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gospodarstwa

Or. en

Poprawka 718
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalna pokrywa glebowa skreślona

Or. de

Poprawka 719
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalna pokrywa glebowa skreślona

Or. en

Poprawka 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalna pokrywa glebowa Na nachylonych gruntach z uprawami 
drzewiastymi – utrzymywanie pokrywy 
glebowej w postaci roślinności trawiastej 
(dzikiej lub koszonej), z wyjątkiem 
sytuacji, w których może ona konkurować 
o składniki odżywcze z tymi uprawami

Or. es
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Uzasadnienie

Brzmienie zaproponowane przez Komisję ma charakter bardzo ogólny i mogłoby powodować 
problemy podczas stosowania przepisów.

Poprawka 721
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalne zagospodarowanie terenu 
dostosowane do warunków danego 
miejsca w celu ograniczenia erozji

skreślona

Or. de

Poprawka 722
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalne zagospodarowanie terenu 
dostosowane do warunków danego 
miejsca w celu ograniczenia erozji

skreślona

Or. en

Poprawka 723
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymanie poziomów materii organicznej skreślona
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gleby włączając zakaz wypalania rżysk

Or. en

Poprawka 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymanie poziomów materii organicznej 
gleby włączając zakaz wypalania rżysk

Zakaz wypalania rżysk, chyba że z 
przyczyn związanych ze zdrowiem roślin i 
przycinaniem pozostałości

Or. es

Uzasadnienie

Jest to jedna z praktyk powodujących największe szkody.

Poprawka 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymanie poziomów materii organicznej 
gleby włączając zakaz wypalania rżysk

Utrzymanie poziomów materii organicznej 
gleby za pomocą odpowiednich praktyk 
włączając zakaz wypalania rżysk

Or. en

Poprawka 726
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona terenów podmokłych oraz gleb 
bogatych w węgiel włączając zakaz ich 

skreślona
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orania

Or. de

Poprawka 727
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona terenów podmokłych oraz gleb 
bogatych w węgiel włączając zakaz ich 
orania

skreślona

Or. fr

Poprawka 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona terenów podmokłych oraz gleb 
bogatych w węgiel włączając zakaz ich 
orania

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona terenów podmokłych oraz gleb bogatych w węgiel, włączając zakaz ich orania, ma 
charakter bardzo dyskryminujący dla niektórych państw członkowskich. W niektórych 
państwach członkowskich odsetek gleb bogatych w węgiel jest o wiele większy niż w innych 
państwach członkowskich. Tego rodzaju środki nie powinny być wdrażane na szczeblu 
poszczególnych gospodarstw rolnych. W wielu przypadkach zakaz pierwszego orania mógłby 
uniemożliwić niezbędny rozwój strukturalny gospodarstwa rolnego.
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Poprawka 729
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona terenów podmokłych oraz gleb 
bogatych w węgiel włączając zakaz ich 
orania

skreślona

Or. en

Poprawka 730
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona terenów podmokłych oraz gleb 
bogatych w węgiel włączając zakaz ich 
orania

Ochrona terenów podmokłych oraz gleb 
bogatych w węgiel włączając zakaz ich 
orania i konwersji

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej logiczne sformułowanie, jeśli celem jest zapobieganie uwalnianiu węgla poprzez 
oranie: w sytuacji, gdy gleba torfiasta bogata w węgiel lub teren podmokły zostałyby zaorane 
wiele lat wcześniej, ta zasada by ich nie dotyczyła, ale wciąż dochodziłoby to znacznego 
uwalniania węgla i mineralizacji.

Poprawka 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona terenów podmokłych oraz gleb Ochrona terenów podmokłych torfowisk
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bogatych w węgiel włączając zakaz ich 
orania1

oraz wrzosowisk, włączając zakaz ich 
pierwszego orania1

____________________ ____________________
Orania terenów podmokłych oraz terenów 
bogatych w węgiel, które w 2011 r. zostały 
uznane za grunty orne zgodnie z art. 2 
lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1120/2009 
oraz których definicja jest zgodna z 
definicją gruntów ornych ustanowioną w 
art. 4 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 
DP/xxx, nie uważa się za pierwsze oranie.

Orania terenów podmokłych, torfowisk
oraz wrzosowisk, które nie później niż w 
2011 r. zostały uznane za grunty orne 
zgodnie z art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) 
nr 1120/2009 oraz których definicja jest 
zgodna z definicją gruntów ornych 
ustanowioną w art. 4 lit. f) rozporządzenia 
(UE) nr DP/xxx, nie uważa się za pierwsze 
oranie.

Or. es

Poprawka 732
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – norma GAEC 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona terenów podmokłych oraz gleb 
bogatych w węgiel włączając zakaz ich 
orania1

Ochrona terenów podmokłych oraz gleb 
bogatych w węgiel włączając zakaz ich 
pierwszego orania1

____________________ ____________________
1 Oranie terenów podmokłych oraz 
terenów bogatych w węgiel, które w 2011 
r. zostały uznane za grunty orne zgodnie z 
art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 
1120/2009 oraz których definicja jest 
zgodna z definicją gruntów ornych 
ustanowioną w art. 4 lit. f) rozporządzenia 
(UE) nr DP/xxx, nie uważa się za pierwsze 
oranie.

1 Oranie użytków zielonych, które są od 
razu ponownie zasiewane trawą, nie 
uważa się za pierwsze oranie.

Or. en

Poprawka 733
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II – główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – wymóg SMR 2 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 2 i 4. Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 2 i 4, 
art. 5 lit. a), b) i d)

Or. en

Uzasadnienie

Artykuły z dyrektywy ptasiej zostały usunięte z zakresu wymogów SMR. Chodzi o artykuły 
dotyczące umyślnego zabijania lub chwytania dzikiego ptactwa, uszkadzania ich gniazd i jaj 
oraz płoszenia ptaków. Domagamy się ponownego dodania tych artykułów do zakresu 
wymogów SMR, ponieważ istnieją wyraźne dowody na to, że umyślne zabijanie ptactwa, a 
zwłaszcza ptaków drapieżnych i śpiewających, wciąż stanowi problem na ziemiach 
uprawnych i wśród beneficjentów WPR. Groźba zmniejszenia płatności w ramach WPR 
stanowi niezwykle skuteczny środek odstraszający.

Poprawka 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – wymóg SMR 2 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 
2 i 4.

Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 
2 i 4, art. 5 lit. a), b) i d)

Or. en

Poprawka 735
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – wymóg SMR 2 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 
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2 i 4. 2 i 4, art. 5 lit. a), b) i d)

Or. en

Uzasadnienie

Ponownie dodanie artykułów, które zostały usunięte z listy artykułów odnoszących się do 
wymogów SMR (art. 5 lit. a), b) i d) dyrektywy ptasiej 2009/147/WE), dotyczących umyślnego 
zabijania lub chwytania dzikiego ptactwa, uszkadzania ich gniazd i jaj oraz płoszenia ptaków.

Poprawka 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – wymóg SMR 2 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 
2 i 4.

Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 
2 i 4, art. 5 lit. a), b) i d)

Or. en

Uzasadnienie

Komisja usunęła art. 5 lit. a), b) i d) dyrektywy ptasiej 2009/147/WE z obecnych wymogów 
SMR. Dotyczy on umyślnego zabijania lub chwytania dzikiego ptactwa, uszkadzania ich 
gniazd i jaj oraz płoszenia ptaków. Istnieją wyraźne dowody na to, że umyślne zabijanie 
ptactwa, a zwłaszcza ptaków drapieżnych i śpiewających, wciąż stanowi problem na ziemiach 
uprawnych i wśród beneficjentów WPR. W związku z tym rozszerzenie zakresu norm GAEC i 
uwzględnienie w ich ramach zakazu ścinania żywopłotów i drzew w trakcie okresu lęgowego 
ptaków nie jest wystarczającym uzasadnieniem usunięcia artykułów dyrektywy ptasiej.

Poprawka 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – wymóg SMR 2 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 
ust. 1, 2 i 4.

Zgodność ze środkami określonymi przez 
państwa członkowskie w odniesieniu do 
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specjalnych obszarów ochrony ptaków na 
mocy art. 4 ust. 4

Or. es

Poprawka 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – wymóg SMR 2 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 
ust. 1, 2 i 4.

Przestrzeganie ograniczeń w działalności 
rolniczej na obszarach, które mają duże 
znaczenie dla dzikiego ptactwa, a także 
wymogów mających zastosowanie na 
specjalnych obszarach ochrony ptaków

Or. es

Uzasadnienie

Zamiast odwołania do artykułów pochodzących z dyrektyw, które w sposób ogólny odnoszą
się do obowiązków państw członkowskich, należy zamieścić odwołanie do konkretnych 
wymogów, które muszą zostać spełnione przez beneficjentów.

Poprawka 739
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – wymóg SMR 3 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 6 ust. 1 i 2 Art. 6 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 
1 lit. a)

Or. en
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Uzasadnienie

Ponowne dodanie artykułów usuniętych z listy artykułów odnoszących się do wymogów SMR 
(art. 6 ust. 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 lit. a) dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG), dotyczących 
wpływu decyzji z zakresu planowania przestrzennego i innych przedsięwzięć, które mogą w 
istotny sposób oddziaływać na obszary sieci Natura 2000, środków łagodzących wszelkie 
szkody powstałe na tych obszarach w przypadku postępów w realizacji przedsięwzięcia oraz 
celowego niszczenia chronionych gatunków dzikich roślin.

Poprawka 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – wymóg SMR 3 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 6 ust. 1 i 2 Art. 6 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 
1 lit. a)

Or. en

Uzasadnienie

Komisja usunęła art. 6 ust. 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 lit. a) dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG z 
obecnych wymogów SMR. Artykuły te odnoszą się do obowiązku oceniania przez organy 
krajowe planów i przedsięwzięć, które mogą w istotny sposób oddziaływać na obszary sieci 
Natura 2000, oraz łagodzenia szkód powstałych na danym obszarze w przypadku realizacji 
danego przedsięwzięcia. Nie ma powodów, dla których należałoby usunąć te artykuły z 
zakresu wymogów SMR.

Poprawka 741
Andrea Zanoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – wymóg SMR 3 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 6 ust. 1 i 2 Art. 6 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 13 ust. 1 lit. a)

Or. en
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Uzasadnienie

Artykuły z dyrektywy siedliskowej zostały usunięte z zakresu wymogów SMR. Artykuły te 
odnoszą się do obowiązku oceniania przez organy krajowe planów i przedsięwzięć, które 
mogą w istotny sposób oddziaływać na obszary sieci Natura 2000, łagodzenia wszelkich 
szkód powstałych na danym obszarze w przypadku realizacji danego przedsięwzięcia oraz 
celowego niszczenia chronionych gatunków dzikich roślin. Domagamy się ponownego 
włączenia tych artykułów w zakres wymogów SMR.

Poprawka 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – wymóg SMR 3 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 6 ust. 1 i 2 Art. 6 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 lit. a)

Or. en

Poprawka 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – wymóg SMR 3 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 6 ust. 1 i 2 Zgodność z obowiązkowymi środkami 
określonymi przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do ochrony naturalnych 
siedlisk oraz dzikiej fauny i flory na mocy 
art. 6 ust. 1 i 2

Or. es

Poprawka 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II – główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – wymóg SMR 3 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 6 ust. 1 i 2 Zgodność z planami gospodarowania 
sporządzonymi dla specjalnych obszarów 
ochrony

Or. es

Uzasadnienie

Zamiast odwołania do artykułów pochodzących z dyrektyw, które w sposób ogólny odnoszą 
się do obowiązków państw członkowskich, należy zamieścić odwołanie do konkretnych 
wymogów, które muszą zostać spełnione przez beneficjentów.

Poprawka 745
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – wymóg SMR 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezbędne działania wynikające z 
dyrektywy 2009/128/WE z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów.

Or. en

Poprawka 746
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Krajobraz, minimalny poziom utrzymania” —
norma GAEC 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych 
przypadkach, żywopłoty, stawy, rowy, 

skreślona
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szpalery drzew, grupy drzew lub 
pojedyncze drzewa, obrzeża pól i tarasy, w 
tym zakaz ścinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych i potencjalne 
środki służące zapobieganiu osiedlania się 
inwazyjnych gatunków obcych oraz 
szkodników.

Or. de

Poprawka 747
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Krajobraz, minimalny poziom utrzymania” —
norma GAEC 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych 
przypadkach, żywopłoty, stawy, rowy, 
szpalery drzew, grupy drzew lub 
pojedyncze drzewa, obrzeża pól i tarasy, w 
tym zakaz ścinania żywopłotów i drzew 
podczas okresu lęgowego ptaków oraz 
okresu wychowu młodych i potencjalne 
środki służące zapobieganiu osiedlania się 
inwazyjnych gatunków obcych oraz 
szkodników.

skreślona

Or. fr

Poprawka 748
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II — główna tematyka „Krajobraz, minimalny poziom utrzymania” —
norma GAEC 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych przypadkach, 
żywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, 
grupy drzew lub pojedyncze drzewa, 
obrzeża pól i tarasy, w tym zakaz ścinania 
żywopłotów i drzew podczas okresu 
lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 
młodych i potencjalne środki służące 
zapobieganiu osiedlania się inwazyjnych 
gatunków obcych oraz szkodników. 

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych przypadkach, 
siedliska naturalne i półnaturalne, 
żywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, 
grupy drzew lub pojedyncze drzewa, 
obrzeża pól i tarasy, w tym zakaz ścinania 
żywopłotów i drzew podczas okresu 
lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 
młodych; zachowanie wszystkich siedlisk 
półnaturalnych1 na ziemiach uprawnych, 
w tym na półnaturalnych użytkach 
zielonych, terenach zalesionych, zaroślach 
i terenach podmokłych; rolnicy nie mogą 
podejmować nowych działań z zakresu 
osuszania, orania, wycinki, 
wyrównywania, dosiewów lub uprawy na 
gruntach nieuprawianych lub w 
siedliskach półnaturalnych bez 
uprzedniego zatwierdzenia ze strony 
odpowiednich organów; utrzymywanie 
upraw trwałych w dobrym stanie 
wegetacyjnym; odpowiednie środki służące 
zapobieganiu osiedlania się inwazyjnych 
gatunków obcych oraz szkodników. 

____________________
1 Siedliska półnaturalne składają się z 
roślinności, którą reguluje wypas lub 
ścinanie, ale której się nie orze, nie 
zasiewa, nie nawozi w sposób sztuczny ani 
nie stosuje się wobec niej produktów 
biobójczych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odnosi się po pierwsze do siedlisk naturalnych i półnaturalnych, które mogą 
stanowić cechy krajobrazu, a po drugie do siedlisk półnaturalnych nieuwzględnionych jako 
takie. Siedliska półnaturalne mogą być wykorzystywane w sposób bezpośredni do celów 
rolniczych (wypas/koszenie) lub w sposób pośredni, tj. mają one wartość rolno-ekologiczną 
jako zasoby pożywienia/schronienie dla zapylaczy/naturalnych wrogów gatunków szkodników 
itp.



AM\910034PL.doc 183/192 PE494.482v02-00

PL

Poprawka 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Krajobraz, minimalny poziom utrzymania” —
norma GAEC 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych przypadkach, 
żywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, 
grupy drzew lub pojedyncze drzewa, 
obrzeża pól i tarasy, w tym zakaz ścinania 
żywopłotów i drzew podczas okresu 
lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 
młodych i potencjalne środki służące 
zapobieganiu osiedlania się inwazyjnych 
gatunków obcych oraz szkodników.

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych przypadkach, 
żywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, 
grupy drzew lub pojedyncze drzewa, 
obrzeża pól i tarasy, w tym zakaz ścinania 
żywopłotów i drzew podczas okresu 
lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 
młodych, a także podejmowanie wszelkich 
niezbędnych działań służących 
zapobieganiu niepożądanej roślinności, 
takiej jak inwazyjne gatunki obce na ziemi 
uprawnej.

Or. en

Poprawka 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Krajobraz, minimalny poziom utrzymania” —
norma GAEC 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych przypadkach, 
żywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, 
grupy drzew lub pojedyncze drzewa, 
obrzeża pól i tarasy, w tym zakaz ścinania 
żywopłotów i drzew podczas okresu 
lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 
młodych i potencjalne środki służące 
zapobieganiu osiedlania się inwazyjnych 
gatunków obcych oraz szkodników. 

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych przypadkach, 
żywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, 
grupy drzew lub pojedyncze drzewa, 
obrzeża pól i tarasy oraz potencjalne środki 
służące zapobieganiu osiedlania się 
inwazyjnych gatunków obcych oraz 
szkodników. 

Or. es
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Uzasadnienie

W kontekście propozycji przedstawionej w przedmiotowym dokumencie te ogólne środki na 
rzecz ochrony ptaków zostały już uwzględnione w RGL2.

Poprawka 751
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Krajobraz, minimalny poziom utrzymania” —
norma GAEC 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych przypadkach, 
żywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, 
grupy drzew lub pojedyncze drzewa, 
obrzeża pól i tarasy, w tym zakaz ścinania 
żywopłotów i drzew podczas okresu 
lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 
młodych i potencjalne środki służące 
zapobieganiu osiedlania się inwazyjnych 
gatunków obcych oraz szkodników. 

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych przypadkach, 
żywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, 
grupy drzew lub pojedyncze drzewa, 
obrzeża pól i tarasy, w tym zakaz ścinania 
żywopłotów i drzew podczas okresu 
lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 
młodych i odpowiednie środki służące 
zapobieganiu osiedlania się inwazyjnych 
gatunków obcych oraz szkodników. 

Or. en

Uzasadnienie

Agresywne i dominujące inwazyjne gatunki obce radykalnie zmniejszają różnorodność 
biologiczną i odporność ekosystemów rolniczych/ekosystemów półnaturalnych na powodzie, 
susze i pojaw szkodników, których liczba będzie wzrastać wraz ze zmianą klimatu. Powinien 
istnieć przynajmniej wymóg zgłaszania i podejmowania podstawowych działań. Całkowite 
usunięcie tego wymogu nie jest rozwiązaniem: szybkie podjęcie działań na wczesnym etapie 
pozwoli zaoszczędzić środki publiczne – im dłużej dana plaga występuje, tym trudniej jest się 
jej pozbyć i jest to bardziej kosztowne.

Poprawka 752
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II — główna tematyka „Krajobraz, minimalny poziom utrzymania” —
norma GAEC 8 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny poziom utrzymania ziemi 
uprawnej w celu dopilnowania tego, by 
ziemia uprawna była utrzymywana w 
stanie zapobiegającym zeszpeceniu 
krajobrazu i ograniczaniu różnorodności 
biologicznej. Standardy powinny odnosić 
się do wymogów dotyczących obsady 
zwierząt lub odpowiedniego systemu 
wypasu/koszenia, a także utrzymywania 
upraw trwałych w dobrym stanie 
wegetacyjnym.

Or. en

Uzasadnienie

Standardy dotyczące minimalnego poziomu utrzymania nie powinny ograniczać się do 
zachowania cech krajobrazu, takich jak żywopłoty i drzewa. Ich celem powinno być 
dopilnowanie tego, by wartości środowiskowe (krajobraz, różnorodność biologiczna, 
składowanie dwutlenku węgla, ochrona gleby) ziemi uprawnej nie zostały utracone poprzez 
uprawę i intensyfikację oraz by wszystkie ziemie uprawne były utrzymywane 
przynajmniej zgodnie z podstawowymi standardami pozwalającymi zapobiegać zeszpeceniu 
krajobrazu i ograniczaniu różnorodności biologicznej poprzez zapewnienie minimalnego 
poziomu działalności, takiej jak wypas, koszenie itp.

Poprawka 753
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Krajobraz, minimalny poziom utrzymania” —
norma GAEC 8 b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona trwałych użytków zielonych na 
szczeblu gospodarstw rolnych, włączając 
zakaz orania

Or. en
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Poprawka 754
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Bezpieczeństwo żywności” – wymóg SMR 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa Rady 96/22/WE z dnia 29 
kwietnia 1996 r. dotycząca zakazu 
stosowania w gospodarstwach 
hodowlanych niektórych związków o 
działaniu hormonalnym, tyreostatycznym 
i ß-antagonistycznym (OJ L 125, 
23.5.1996, s. 3)

skreślony

Or. fr

Poprawka 755
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Bezpieczeństwo żywności” – wymóg SMR 5 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 lit. a), b), d) i e) oraz art. 4, 5 i 7 skreślona

Or. fr

Poprawka 756
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Identyfikacja i rejestracja zwierząt” – wymóg SMR 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 
lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i 
rejestracji świń (Dz.U. L 213 z 8.8.2005, s. 
31)

skreślony
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Or. de

Poprawka 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Identyfikacja i rejestracja zwierząt” – wymóg SMR 6 
— ostatnia kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 3, 4 i 5 Artykuły 4 i 5

Or. en

Poprawka 758
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Identyfikacja i rejestracja zwierząt” – wymóg SMR 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 lipca 2000 r. ustanawiające system 
identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące 
etykietowania wołowiny i produktów z 
wołowiny (Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1) 

skreślony

Or. de

Poprawka 759
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Identyfikacja i rejestracja zwierząt” – wymóg SMR 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z 
dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające 
system identyfikacji i rejestrowania owiec 
i kóz (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8) Artykuły 

skreślony
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3, 4 i 5

Or. de

Poprawka 760
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Choroby zwierząt” – wymóg SMR 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy 
dotyczące zapobiegania, kontroli i 
zwalczania niektórych pasażowalnych 
gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 147 z 
31.5.2001, s. 1) 

skreślony

Or. fr

Poprawka 761
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Choroby zwierząt” – wymóg SMR 9 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7, 11, 12, 13 i 15 skreślona

Or. fr

Poprawka 762
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II — główna tematyka „Działania dotyczące oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe” (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania dotyczące oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe

Or. en

Uzasadnienie

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine.
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Poprawka 763
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — główna tematyka „Działania dotyczące oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe” (nowa) – norma GAEC 8 c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan działania Komisji na rzecz 
zwalczania rosnącego zagrożenia 
związanego z opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe (COM(2011) 748 
final z 15.11.2011). W odniesieniu do 
zwierząt wykorzystywanych do produkcji 
żywności: dobre praktyki gospodarki 
rolnej pozwalające unikać zakażeń, w tym 
limity w liczebności stad, dokumentowanie 
leczenia, w tym profilaktyki, 
niestosowanie środków 
przeciwdrobnoustrojowych o krytycznym 
znaczeniu.
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Or. en

Uzasadnienie

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine.
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Poprawka 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Środki ochrony roślin” – wymóg SMR 10 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 55 zdanie pierwsze i drugie Prawidłowe stosowanie środków ochrony 
roślin i całkowite przestrzeganie zasady 
integrowanej ochrony roślin zgodnie z 
dyrektywą 2009/128/WE

Or. es

Poprawka 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Środki ochrony roślin” – wymóg SMR 10 – ostatnia 
kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 55 zdanie pierwsze i drugie Prawidłowe stosowanie środków ochrony 
roślin; stosowanie wyłącznie 
zatwierdzonych produktów, w zalecanych 
ilościach i zgodnie ze wskazaniami na 
etykiecie. Rejestrowanie nazwy 
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zastosowanego produktu, jego składu, 
daty jego zastosowania na odnośnej 
działce gruntu, osoby, która tego 
dokonała, i poziomu kwalifikacji tej 
osoby, użytej ilości oraz metody 
stosowania

Or. es

Poprawka 766
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Dobrostan zwierząt” – wymóg SMR 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 
lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne 
normy ochrony kur niosek (Dz.U. L 203 z 
3.8.1999, s. 53–57)

Or. en

Poprawka 767
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Dobrostan zwierząt” – wymóg SMR 13 a (nowy) –
ostatnia kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 3, 4 i 6

Or. en

Poprawka 768
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II – główna tematyka „Dobrostan zwierząt” – wymóg SMR 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 
czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia 
minimalnych zasad dotyczących ochrony 
kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem 
na produkcję mięsa (Dz.U. 182 z 
12.7.2007, s. 19–28)

Or. en

Poprawka 769
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – główna tematyka „Dobrostan zwierząt” – wymóg SMR 13 b (nowy) –
ostatnia kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 3 i art. 4 ust. 6

Or. en


