
AD\914917PL.doc PE494.613v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2011/0280(COD)

17.10.2012

OPINIA
Komisji Rozwoju Regionalnego

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla 
rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Catherine Grèze



PE494.613v02-00 2/10 AD\914917PL.doc

PL

PA_Legam



AD\914917PL.doc 3/10 PE494.613v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wraz z wnioskiem dotyczącym wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 Komisja 
przedstawiła pakiet rozporządzeń stanowiących ramy ustawodawcze wspólnej polityki rolnej 
(WPR) w latach 2014-2020. W przepisach tych przewidziano trzy główne wyzwania, a 
mianowicie: 1) rentowna produkcja żywności, 2) zrównoważone gospodarowanie zasobami 
naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz 3) zrównoważony rozwój terytorialny. 
Zdaniem Komisji oba filary WPR będą miały zasadnicze znaczenie dla odpowiedniego 
działania w tych kwestiach, które są również niezwykle istotne z perspektywy europejskich 
regionów i terytoriów. Nowe przepisy dotyczące płatności bezpośrednich powinny zapewniać 
sprawiedliwy i zrównoważony rozdział zasobów. 

Sprawozdawca w pełni popiera koncepcję ambitnej „ekologizacji” płatności bezpośrednich 
dla rolników. Płatności te stanowią jedną z odpowiedzi na obecne wyzwania środowiskowe i 
społeczne. Sprawozdawca uważa jednak, że obecne wnioski są zbyt łagodne, aby 
doprowadzić do przejścia na zaawansowane zrównoważone systemy gospodarki rolnej, które 
mają podstawowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów 
wiejskich. W związku z tym sprawozdawca proponuje wprowadzenie środków, które 
umożliwiłyby uwzględnienie w większym stopniu europejskich obszarów wiejskich.

W odniesieniu do rozwoju regionalnego sprawozdawca apeluje o większy udział rocznych 
pułapów krajowych przeznaczonych na dodatkowe wsparcie rozwoju obszaru wiejskich. 
Analogicznie, sprawozdawca jest przeciwny jakiemukolwiek zmniejszeniu kwot 
przeznaczonych na ten cel.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
zapobiec nieuczciwej konkurencji lub 
dyskryminacji wśród rolników, należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do: ustalania 
rocznego pułapu krajowego dla systemu 
płatności podstawowych; przyjmowania 
przepisów dotyczących wniosków o 

(5) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
zapobiec nieuczciwej konkurencji lub 
dyskryminacji wśród rolników, należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do: ustalania 
rocznego pułapu krajowego dla systemu 
płatności podstawowych; przyjmowania 
przepisów dotyczących wniosków o 
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przydział uprawnień do płatności; 
przyjmowania środków dotyczących 
zwrotu nieaktywowanych uprawnień do 
płatności do rezerwy krajowej; 
przyjmowania wymogów związanych z 
powiadamianiem organów krajowych o 
przekazaniu uprawnień do płatności oraz 
terminami, w których należy dokonać 
takiego powiadomienia; określania pułapu
rocznego dla płatności z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska; określania pułapu rocznego 
dla płatności z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych; określania 
pułapu rocznego dla płatności dla młodych 
rolników; określania pułapów rocznych dla 
płatności dla dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją; przyjmowania 
przepisów dotyczących procedury oceny i 
zatwierdzania decyzji w ramach 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją; przyjmowania przepisów 
dotyczących procedury wydawania 
zezwoleń producentom oraz 
powiadamiania producentów, związanej z 
zatwierdzaniem gruntów i odmian do 
celów płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących obliczania zmniejszenia 
kwoty płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących ogólnych wymogów w 
zakresie powiadamiania. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

przydział uprawnień do płatności; 
przyjmowania środków dotyczących 
zwrotu nieaktywowanych uprawnień do 
płatności do rezerwy krajowej; 
przyjmowania wymogów związanych z 
powiadamianiem organów krajowych o 
przekazaniu uprawnień do płatności oraz 
terminami, w których należy dokonać 
takiego powiadomienia; określania
rocznego pułapu dla płatności z tytułu
wdrożenia zaawansowanego, 
zrównoważonego i korzystnego systemu 
gospodarki rolnej, który ogranicza i 
łagodzi zmiany klimatu oraz chroni 
środowisko; określania pułapu rocznego 
dla płatności z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych; określania 
pułapu rocznego dla płatności dla młodych 
rolników; określania pułapów rocznych dla 
płatności dla dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją; przyjmowania 
przepisów dotyczących procedury oceny i 
zatwierdzania decyzji w ramach 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją; przyjmowania przepisów 
dotyczących procedury wydawania 
zezwoleń producentom oraz 
powiadamiania producentów, związanej z 
zatwierdzaniem gruntów i odmian do 
celów płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących obliczania zmniejszenia 
kwoty płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących ogólnych wymogów w 
zakresie powiadamiania. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

Poprawka 2
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie w stosowaniu różnych 
systemów wsparcia dla rolników wskazuje, 
że w niektórych przypadkach wsparcie 
przyznawano beneficjentom prowadzącym 
działalność, której cel nie był lub był tylko 
w niewielkim stopniu związany z 
prowadzeniem działalności rolniczej – np. 
lotniskom, przedsiębiorstwom kolejowym, 
przedsiębiorstwom handlu 
nieruchomościami oraz przedsiębiorstwom 
zarządzającym obiektami sportowymi. Aby 
zapewnić lepsze ukierunkowanie wsparcia, 
państwa członkowskie nie powinny 
przydzielać płatności bezpośrednich tego 
rodzaju osobom fizycznym i prawnym. 
Drobni producenci rolni prowadzący 
działalność rolniczą w niepełnym 
wymiarze godzin wnoszą bezpośredni 
wkład w witalność obszarów wiejskich i z 
tego względu nie należy uniemożliwiać 
przyznawania im płatności bezpośrednich.

(13) Doświadczenie w stosowaniu różnych 
systemów wsparcia dla rolników wskazuje, 
że w niektórych przypadkach wsparcie 
przyznawano beneficjentom prowadzącym 
działalność, której cel nie był lub był tylko 
w niewielkim stopniu związany z 
prowadzeniem działalności rolniczej – np. 
lotniskom, przedsiębiorstwom kolejowym, 
przedsiębiorstwom handlu 
nieruchomościami oraz przedsiębiorstwom 
zarządzającym obiektami sportowymi. Aby 
zapewnić lepsze ukierunkowanie wsparcia, 
państwa członkowskie nie powinny 
przydzielać płatności bezpośrednich tego 
rodzaju osobom fizycznym i prawnym. 
Drobni producenci rolni prowadzący 
działalność rolniczą w niepełnym 
wymiarze godzin wnoszą bezpośredni 
wkład w witalność obszarów wiejskich i z 
tego względu należy zapewnić 
przyznawanie im płatności bezpośrednich

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Wdrożeniu płatności na rzecz 
zaawansowanych zrównoważonych 
systemów gospodarki rolnej, zarządzania 
środowiskiem i łagodzenia zmiany klimatu 
na poziomie regionalnym, zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, może 
towarzyszyć wprowadzenie umów 
terytorialnych zawieranych między 
władzami regionalnymi a rolnikami. 
Umowy terytorialne mogą prowadzić do 
wdrożenia konkretnych, szeroko 
zakrojonych środków zachęcających, 
obejmujących ogół gospodarstw na 
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kwalifikujących się użytkach rolnych w 
celu ochrony zasobów wodnych, 
różnorodności biologicznej i gleb, w 
zależności od lokalnej specyfiki i w 
oparciu o wspólne i wymierne cele.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) W sytuacjach nadzwyczajnych lub w 
przypadku klęski żywiołowej dotykającej 
produkcji rolnej lub rolników Komisja 
Europejska może przyjąć środki uznane za 
niezbędne i uzasadnione, aby rozwiązać 
specyficzne problemy na zasadzie 
odstępstwa od przepisów niniejszego 
rozporządzenia,

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie stosuje się art. 11 do regionów Unii, o 
których mowa w art. 349 Traktatu, 
zwanych dalej „regionami najbardziej 
oddalonymi”, ani do płatności 
bezpośrednich przyznawanych na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1405/2006.

Nie stosuje się art. 10 i 11 do regionów 
Unii, o których mowa w art. 349 Traktatu, 
zwanych dalej „regionami najbardziej 
oddalonymi”, ani do płatności 
bezpośrednich przyznawanych na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1405/2006.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnik czynny zawodowo Wykluczenie z systemu płatności 
bezpośrednich

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą do dnia 1 
sierpnia 2013 r. podjąć decyzję o 
stosowaniu systemu płatności 
podstawowych na szczeblu regionalnym. 
W takim przypadku państwa członkowskie 
określają odnośne regiony zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami, takimi jak cechy agronomiczne 
i ekonomiczne oraz regionalny potencjał 
rolniczy lub struktura instytucjonalna lub 
administracyjna.

1. Państwa członkowskie mogą do dnia 1 
sierpnia 2013 r. podjąć decyzję o 
stosowaniu systemu płatności 
podstawowych na szczeblu regionalnym. 
W takim przypadku państwa członkowskie 
określają odnośne regiony zgodnie z 
obiektywnymi i niedyskryminującymi 
kryteriami, takimi jak cechy agronomiczne, 
ekonomiczne i środowiskowe oraz 
regionalny potencjał rolniczy lub struktura 
instytucjonalna lub administracyjna. W 
celu uniknięcia znacznych różnic w 
poziomie płatności między poszczególnymi 
regionami, każdy system płatności i 
podstawowe definicje powinny podlegać 
ocenie ex ante skutków środowiskowych i 
społeczno-gospodarczych.

Uzasadnienie

Istnieje znaczne ryzyko utrudnienia działań na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego lub ich 
ograniczenia, jeżeli płatności historyczne, które doprowadziły do niesprawiedliwej 
niezrównoważonej dystrybucji zasobów, stanowiłyby nadal punkt odniesienia dla dalszych 
płatności.



PE494.613v02-00 8/10 AD\914917PL.doc

PL

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
Wdrażaniu płatności na rzecz 
zaawansowanych zrównoważonych 
systemów gospodarki rolnej, zarządzania 
środowiskiem i łagodzenia zmiany klimatu 
w skali regionalnej, zgodnie z art. 20 i 29, 
może towarzyszyć wprowadzenie umów 
terytorialnych zawieranych między 
władzami regionalnymi a rolnikami, w 
granicach pułapu 30% przewidzianego w 
art. 33. Umowy terytorialne mogą 
prowadzić do wdrożenia konkretnych, 
szeroko zakrojonych środków 
zachęcających, obejmujących ogół 
gospodarstw na kwalifikujących się 
użytkach rolnych w celu ochrony zasobów 
wodnych, różnorodności biologicznej i 
gleb, w zależności od lokalnej specyfiki i w 
oparciu o wspólne i wymierne cele.
(nowy artykuł do wstawienia przed art. 29)

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy, którzy chcą uczestniczyć w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, składają wniosek do dnia 15 
października 2014 r.

Rolnicy, którzy chcą uczestniczyć w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, składają wniosek w terminie 
określonym przez państwa członkowskie, 
nie później jednak niż:
1. do dnia 15 października 2014 r. ze 
skutkiem od 2014 r.,
lub
2. do dnia 15 października 2015 r. ze 
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skutkiem od 2015 r.
Termin określony przez państwa 
członkowskie nie może jednakże 
przypadać przed ostatnim dniem 
składania wniosku dotyczącego systemu 
płatności podstawowych.

Uzasadnienie

W pierwszym roku stosowania nowego systemu, szczególnie w państwach członkowskich, 
które nie stosowały wcześniej systemu opartego na uprawnieniach, mogą pojawić się 
problemy zarówno po stornie rolników, jak i administracji. Rolnicy będą musieli dokonać 
wyboru między dwoma różnymi, nieznanymi systemami. Zatem aby zapewnić osiągnięcie celu 
przez mechanizm, przystąpienie do systemu dla drobnych producentów rolnych powinno być 
możliwe przynajmniej jeszcze raz w ramach perspektywy finansowej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – środki, które są 
konieczne i uzasadnione w sytuacji 
nadzwyczajnej w celu rozwiązania 
szczególnych problemów. Środki te mogą 
stanowić odstępstwo od przepisów 
niniejszego rozporządzenia, ale jedynie 
w takim zakresie i przez taki okres, jakie są 
niezbędne. Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 
2.

1. Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – środki, które są 
konieczne i uzasadnione w sytuacji 
nadzwyczajnej lub klęski żywiołowej, 
której dotykają produkcji rolnej lub 
rolników, w celu rozwiązania 
szczególnych problemów. Środki te mogą 
stanowić odstępstwo od przepisów 
niniejszego rozporządzenia, ale jedynie 
w takim zakresie i przez taki okres, jakie są 
niezbędne. Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 
2.
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