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Poprawka 34
Giommaria Uggias

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 
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 

(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 
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 rozpoczęcia 
trwałych i korzystnych praktyk rolniczych, 
mogących zapobiegać zmianom klimatu i 
łagodzić je oraz przyczyniać się do 
ochrony środowiska; określania pułapu 
rocznego dla płatności z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych; określania 
pułapu rocznego dla płatności dla młodych 
rolników rozpoczynających działalność 
rolniczą; 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 
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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.

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.

Or. it

Poprawka 35
Luís Paulo Alves

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 

(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 
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przyznawania im płatności bezpośrednich. przyznawania im płatności bezpośrednich, 
które mają zasadnicze znaczenie jako 
dodatkowe dochody zapewniające 
niezbędne rodzinom i tkance gospodarczo 
społecznej do życia, w szczególności na 
obszarach o nacechowanych 
specyficznymi do naturalnymi 
utrudnieniami.

Or. pt

Poprawka 36
Giommaria Uggias

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

Or. it
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Poprawka 37
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby uniknąć nadmiernego obciążenia 
administracyjnego związanego z 
zarządzaniem płatnościami niskich kwot, 
państwa członkowskie nie powinny co do 
zasady przyznawać płatności 
bezpośrednich w przypadku, gdy ich kwota 
byłaby niższa niż 100 EUR lub jeśli obszar 
kwalifikowalny gospodarstwa rolnego, 
którego dotyczy wniosek o wsparcie, jest 
mniejszy niż jeden hektar. Ponieważ 
jednak struktury gospodarek rolnych 
państw członkowskich są bardzo 
różnorodne i mogą znacząco odbiegać od 
przeciętnej struktury gospodarstw w Unii, 
należy umożliwić państwom 
członkowskim stosowanie progów 
minimalnych odzwierciedlających ich 
szczególną sytuację. Ze względu na bardzo 
szczególną strukturę rolnictwa w regionach 
najbardziej oddalonych i na mniejszych 
wyspach Morza Egejskiego państwa 
członkowskie powinny móc decydować, 
czy w tych regionach należy stosować 
jakikolwiek próg minimalny. Ponadto 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wyboru jednego z tych dwóch 
rodzajów progów minimalnych, 
uwzględniając specyficzną strukturę 
swoich sektorów rolnych. W związku z 
tym, że rolnikom posiadającym tzw. 
gospodarstwa „bezrolne” można 
przyznawać płatności, stosowanie progu 
hektarowego byłoby nieskuteczne. Do tych 
rolników powinna mieć zastosowanie 
kwota minimalna wsparcia. Aby zapewnić 
równe traktowanie rolników, których 
płatności bezpośrednie są objęte 
mechanizmem stopniowego wprowadzania 
w Bułgarii i Rumunii, progi minimalne 
powinny opierać się na ostatecznych 

(14) Aby uniknąć nadmiernego obciążenia 
administracyjnego związanego z 
zarządzaniem płatnościami niskich kwot, 
państwa członkowskie nie powinny co do 
zasady przyznawać płatności 
bezpośrednich w przypadku, gdy ich kwota 
byłaby niższa niż 100 EUR lub jeśli obszar 
kwalifikowalny gospodarstwa rolnego, 
którego dotyczy wniosek o wsparcie, jest 
mniejszy niż jeden hektar. Ponieważ 
jednak struktury gospodarek rolnych 
państw członkowskich są bardzo 
różnorodne i mogą znacząco odbiegać od 
przeciętnej struktury gospodarstw w Unii, 
należy umożliwić państwom 
członkowskim stosowanie progów 
minimalnych odzwierciedlających ich 
szczególną sytuację. Ze względu na bardzo 
szczególną strukturę rolnictwa w regionach 
najbardziej oddalonych i na mniejszych 
wyspach Morza Egejskiego nie powinien 
istnieć żaden próg minimalny. Ponadto 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wyboru jednego z tych dwóch 
rodzajów progów minimalnych, 
uwzględniając specyficzną strukturę 
swoich sektorów rolnych. W związku z 
tym, że rolnikom posiadającym tzw. 
gospodarstwa „bezrolne” można 
przyznawać płatności, stosowanie progu 
hektarowego byłoby nieskuteczne. Do tych 
rolników powinna mieć zastosowanie 
kwota minimalna wsparcia. Aby zapewnić 
równe traktowanie rolników, których 
płatności bezpośrednie są objęte 
mechanizmem stopniowego wprowadzania 
w Bułgarii i Rumunii, progi minimalne 
powinny opierać się na ostatecznych 
kwotach, które będą przyznawane po 
zakończeniu procesu stopniowego 
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kwotach, które będą przyznawane po 
zakończeniu procesu stopniowego 
wprowadzania.

wprowadzania.

Or. pt

Poprawka 38
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby uniknąć nadmiernego obciążenia 
administracyjnego związanego z 
zarządzaniem płatnościami niskich kwot, 
państwa członkowskie nie powinny co do 
zasady przyznawać płatności 
bezpośrednich w przypadku, gdy ich kwota 
byłaby niższa niż 100 EUR lub jeśli obszar 
kwalifikowalny gospodarstwa rolnego, 
którego dotyczy wniosek o wsparcie, jest 
mniejszy niż jeden hektar. Ponieważ 
jednak struktury gospodarek rolnych 
państw członkowskich są bardzo 
różnorodne i mogą znacząco odbiegać od 
przeciętnej struktury gospodarstw w Unii, 
należy umożliwić państwom 
członkowskim stosowanie progów 
minimalnych odzwierciedlających ich 
szczególną sytuację. Ze względu na bardzo 
szczególną strukturę rolnictwa w regionach 
najbardziej oddalonych i na mniejszych 
wyspach Morza Egejskiego państwa 
członkowskie powinny móc decydować, 
czy w tych regionach należy stosować 
jakikolwiek próg minimalny. Ponadto 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wyboru jednego z tych dwóch 
rodzajów progów minimalnych, 
uwzględniając specyficzną strukturę 
swoich sektorów rolnych. W związku z 
tym, że rolnikom posiadającym tzw. 
gospodarstwa „bezrolne” można 
przyznawać płatności, stosowanie progu 

(14) Aby uniknąć nadmiernego obciążenia 
administracyjnego związanego z 
zarządzaniem płatnościami niskich kwot, 
państwa członkowskie nie powinny co do 
zasady przyznawać płatności 
bezpośrednich w przypadku, gdy ich kwota 
byłaby niższa niż 100 EUR lub jeśli obszar 
kwalifikowalny gospodarstwa rolnego, 
którego dotyczy wniosek o wsparcie, jest 
mniejszy niż 0,3 hektara. Ponieważ jednak 
struktury gospodarek rolnych państw 
członkowskich są bardzo różnorodne i 
mogą znacząco odbiegać od przeciętnej 
struktury gospodarstw w Unii, należy 
umożliwić państwom członkowskim 
stosowanie progów minimalnych 
odzwierciedlających ich szczególną 
sytuację. Ze względu na bardzo szczególną 
strukturę rolnictwa w regionach najbardziej 
oddalonych, obszarów górskich, regionów 
wyspiarskich i na mniejszych wyspach 
Morza Egejskiego państwa członkowskie 
powinny móc decydować, czy w tych 
regionach należy stosować jakikolwiek 
próg minimalny. Ponadto państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
wyboru jednego z tych dwóch rodzajów 
progów minimalnych, uwzględniając 
specyficzną strukturę swoich sektorów 
rolnych. W związku z tym, że rolnikom 
posiadającym tzw. gospodarstwa 
„bezrolne” można przyznawać płatności, 
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hektarowego byłoby nieskuteczne. Do tych 
rolników powinna mieć zastosowanie 
kwota minimalna wsparcia. Aby zapewnić 
równe traktowanie rolników, których 
płatności bezpośrednie są objęte 
mechanizmem stopniowego wprowadzania 
w Bułgarii i Rumunii, progi minimalne 
powinny opierać się na ostatecznych 
kwotach, które będą przyznawane po 
zakończeniu procesu stopniowego 
wprowadzania.

stosowanie progu hektarowego byłoby 
nieskuteczne. Do tych rolników powinna 
mieć zastosowanie kwota minimalna 
wsparcia. Aby zapewnić równe 
traktowanie rolników, których płatności 
bezpośrednie są objęte mechanizmem 
stopniowego wprowadzania w Bułgarii i 
Rumunii, progi minimalne powinny 
opierać się na ostatecznych kwotach, które 
będą przyznawane po zakończeniu procesu 
stopniowego wprowadzania.

Or. it

Poprawka 39
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Doświadczenia uzyskane w trakcie 
stosowania systemu płatności jednolitych 
wykazują, że należy zachować niektóre z 
jego głównych elementów, w tym 
określanie pułapów krajowych, aby łączny 
poziom wsparcia nie przekroczył 
obowiązujących ograniczeń budżetowych. 
Państwa członkowskie powinny również 
nadal stosować rezerwy krajowe, aby 
ułatwiać młodym nowym rolnikom 
uczestnictwo w systemie lub aby 
uwzględnić specyficzne potrzeby w 
niektórych regionach. Należy utrzymać 
przepisy dotyczące przekazywania i 
wykorzystywania uprawnień do płatności, 
upraszczając je jednak w miarę 
możliwości.

(22) Doświadczenia uzyskane w trakcie 
stosowania systemu płatności jednolitych 
wykazują, że należy zachować niektóre z 
jego głównych elementów, w tym 
określanie pułapów krajowych, aby łączny 
poziom wsparcia nie przekroczył 
obowiązujących ograniczeń budżetowych. 
Państwa członkowskie powinny również 
nadal stosować rezerwy krajowe, którymi 
należy zarządzać na szczeblu 
regionalnym, aby ułatwiać młodym 
nowym rolnikom uczestnictwo w systemie, 
do którego przystępują, lub aby 
uwzględnić specyficzne potrzeby w 
niektórych regionach. Należy utrzymać 
przepisy dotyczące przekazywania i 
wykorzystywania uprawnień do płatności, 
upraszczając je jednak w miarę 
możliwości.

Or. it
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Poprawka 40
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Aby zagwarantować, że państwa 
członkowskie będą stosowały określone 
środki ekologiczne na swoim terytorium w 
celu dostarczania równorzędnych 
świadczeń na rzecz środowiska 
naturalnego i klimatu, państwa 
członkowskie lub regiony – zgodnie z 
własnym ładem konstytucyjnym –
wybierają co najmniej dwa odpowiednie 
środki z wykazu środków określonych na 
szczeblu wspólnotowym, optując za 
trzecim środkiem wybranym z ogółu 
środków fakultatywnych, w większym 
stopniu odpowiadającym specyfice 
terytorialnej, po uprzednim zatwierdzeniu 
ich wyboru przez Komisję w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia powiadomienia.

Or. it

Poprawka 41
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26b) Aby trwałe i korzystne praktyki 
rolnicze, mogące zapobiegać zmianom 
klimatu i łagodzić je oraz przyczyniać się 
do ochrony środowiska, stały się bardziej 
skuteczne, należy ułatwiać – na szczeblu 
regionalnym – grupom rolników 
zawieranie form umownych współpracy, 
wspieranych i kontrolowanych przez 
jednostki regionalne posiadające 
uprawnienia w zakresie środowiska 
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naturalnego i rolnictwa, których celem 
będzie zapewnienie ciągłości, a przez to 
optymizacja obszarów proekologicznych, 
działając jednocześnie w sposób 
nieprzynoszący szkody obszarom rolnym 
wysokiej jakości. 

Or. it

Poprawka 42
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Dążąc do uproszczenia oraz
uwzględniając szczególną sytuację 
regionów najbardziej oddalonych, 
płatnościami bezpośrednimi w tych 
regionach należy administrować w ramach 
programów wsparcia ustanowionych 
rozporządzeniem (WE) nr 247/2006. W 
związku z tym w przypadku powyższych 
regionów nie należy stosować przepisów 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
systemu płatności podstawowych i 
powiązanych płatności oraz wsparcia 
powiązanego z produkcją.

(40) Dążąc do uproszczenia oraz aby lepiej 
dostosować szczególną sytuację regionów 
najbardziej oddalonych, – które 
napotykają trudności wynikające z ich 
niewielkiego rozmiaru i dużego oddalenia 
od rynków – płatnościami bezpośrednimi
oraz innymi rodzajami wsparcia dla 
dochodów rolników w tych regionach 
należy administrować w ramach 
programów wsparcia ustanowionych 
rozporządzeniem (WE) nr 247/2006 W 
związku z tym w przypadku powyższych 
regionów nie należy stosować przepisów 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
systemu płatności podstawowych i 
powiązanych płatności oraz wsparcia 
powiązanego z produkcją.

Or. pt

Poprawka 43
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 a preambuły (nowy)
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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.

Or. pt

Poprawka 44
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) płatności dla rolników 
przestrzegających praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska;

(ii) płatności dla rolników 
przestrzegających trwałych i korzystnych
praktyk rolniczych, mogących zapobiegać 
zmianom klimatu i łagodzić je oraz 
przyczyniać się do ochrony środowiska;

Or. it

Poprawka 45
Nuno Teixeira

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 

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 
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zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1405/2006.

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1405/2006.

Or. pt

Poprawka 46
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– chów lub uprawę produktów rolnych, w 
tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz 
utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich;

– produkcję rolną obejmującą chów lub 
uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, 
dojenie, hodowlę zwierząt oraz 
utrzymywanie zwierząt do celów 
gospodarskich;

Or. pt

Poprawka 47
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

– prowadzenie działań minimalnych,
określanych przez państwa członkowskie w 
danym przypadku na podstawie 
minimalnego poziomu gęstości stada, na 
powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

Or. pt

Poprawka 48
Giommaria Uggias



AM\913248PL.doc 13/33 PE496.441v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby łączna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekroczyła pułapów określonych w 
załączniku III, państwa członkowskie 
dokonują liniowego zmniejszenia kwot 
wszystkich płatności bezpośrednich z 
wyjątkiem płatności bezpośrednich 
przyznawanych na podstawie rozporządzeń 
(WE) nr 247/2006 oraz (WE) nr 
1405/2006.

Aby łączna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekroczyła pułapów określonych w 
załączniku III, państwa członkowskie 
dokonują liniowego zmniejszenia kwot 
wszystkich płatności bezpośrednich z 
wyjątkiem płatności bezpośrednich 
przyznawanych na podstawie rozporządzeń 
(WE) nr 247/2006 oraz (WE) nr 
1405/2006. Liniowe zmniejszenia kwot nie 
mają też zastosowania do płatności 
bezpośrednich dotyczących gruntów 
położonych na mniejszych wyspach 
leżących w granicach administracyjnych 
regionów wyspiarskich.

Or. it

Poprawka 49
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku gdy kwalifikująca się 
powierzchnia gospodarstwa rolnego, w 
odniesieniu do której złożono wniosek o 
płatności bezpośrednie lub w odniesieniu 
do której płatności te mają zostać 
przyznane, przed zastosowaniem 
zmniejszeń i wykluczeń przewidzianych w 
art. 65 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR], 
nie przekracza jednego hektara.

b) w przypadku gdy kwalifikująca się 
powierzchnia gospodarstwa rolnego, w 
odniesieniu do której złożono wniosek o 
płatności bezpośrednie lub w odniesieniu 
do której płatności te mają zostać 
przyznane, przed zastosowaniem 
zmniejszeń i wykluczeń przewidzianych w 
art. 65 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR], 
nie przekracza 0,3 hektara.

Or. it

Poprawka 50
Nuno Teixeira
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zainteresowane państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o niestosowaniu ust. 
1 w regionach najbardziej oddalonych i na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego.

3. Ust. 1 nie ma zastosowania do regionów
najbardziej oddalonych i na mniejszych 
wyspach Morza Egejskiego.

Or. pt

Poprawka 51
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zainteresowane państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o niestosowaniu ust. 
1 w regionach najbardziej oddalonych i na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego.

3. Zainteresowane państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o niestosowaniu ust. 
1 w regionach najbardziej oddalonych i na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego 
oraz na mniejszych wyspach leżących w 
granicach administracyjnych regionów 
wyspiarskich.

Or. it

Poprawka 52
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy, którzy w 2011 r. aktywowali co 
najmniej jedno uprawnienie do płatności
w ramach systemu płatności jednolitych 
lub złożyli wniosek o przyznanie wsparcia 
w ramach systemu jednolitej płatności 

Rolnicy, którzy w okresie od 2009 r. do
2011 r. otrzymali wsparcie bezpośrednie 
lub uzupełniające płatności bezpośrednie 
– w obydwu przypadkach zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009 – lub 
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obszarowej – w obydwu przypadkach 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
73/2009, otrzymują uprawnienia do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

którym przydzielono w 2012 r. lub 2013 r. 
uprawnienia do płatności w ramach
systemu płatności jednolitych zgodnie 
z art. 41, art. 63 lub pkt B lub C 
załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, otrzymują uprawnienia do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
systemu płatności podstawowych pod 
warunkiem, że są uprawnieni do 
otrzymania płatności bezpośrednich 
zgodnie z art. 9.

Or. pt

Poprawka 53
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) Przepisy dążące do ułatwiania – na 
poziomie regionalnym – grupom rolników 
zawierania form umownych współpracy, 
wspieranych i kontrolowanych przez 
jednostki regionalne posiadające 
uprawnienia w zakresie środowiska 
naturalnego i rolnictwa, których celem 
będzie zapewnienie ciągłości, a przez to 
optymizacja obszarów proekologicznych, 
działając jednocześnie w sposób 
nieprzynoszący szkody obszarom rolnym 
wysokiej jakości.

Or. it

Poprawka 54
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy uprawnieni do płatności w 
ramach systemu płatności podstawowych, 
o którym mowa w rozdziale 1, 
przestrzegają na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

1. Rolnicy uprawnieni do płatności 
w ramach systemu płatności 
podstawowych, o którym mowa 
w rozdziale 1, na kwalifikujących się 
hektarach określonych w art. 25 ust. 2 
przestrzegają co najmniej dwóch z
następujących praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska:

Or. it

Poprawka 55
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 3 hektary i nie są w 
całości wykorzystywane do produkcji 
trawy (wysiewanej lub naturalnej), nie są 
w całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku;

a) prowadzenie trzech różnych upraw na 
gruntach ornych, jeżeli grunty orne rolnika 
obejmują ponad 15 hektarów;

Or. en

Poprawka 56
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie 
rolnym; oraz

b) utrzymywanie istniejących trwałych 
pastwisk w gospodarstwie rolnym; oraz
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Or. en

Poprawka 57
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale. Ma to zastosowanie także do 
rolników, których ziemie uprawne 
znajdują się na obszarach ochrony 
środowiska uznanych przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym lub
regionalnym, oraz do użytków rolnych 
objętych zobowiązaniami 
rolnośrodowiskowymi w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich.

Or. pt

Poprawka 58
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli objęci są następującymi 
kategoriami:

- grunty orne gospodarstwa rolnego 
obejmują mniej niż 15 hektarów, lub



PE496.441v01-00 18/33 AM\913248PL.doc

PL

- sieć „Natura 2000” obejmuje ponad 
50% gruntów rolnych gospodarstwa 
rolnego, lub
- obszary objęte środkami rolno-
środowiskowo-klimatycznymi zgodnie z 
art. 29 rozporządzenia (UE) nr [...] [RDR] 
obejmują ponad 50% gruntów rolnych 
gospodarstwa rolnego,
- rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego.

Or. en

Poprawka 59
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego są tym samym uprawnieni 
do płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale.

Rolnicy są tym samym uprawnieni do 
płatności, o której mowa w niniejszym 
rozdziale, jeżeli należą przynajmniej do 
jednej z następujących kategorii:

– rolnicy spełniający wymogi określone w 
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do rolnictwa 
ekologicznego;

– rolnicy, którzy prowadzą intensywną 
uprawę drzew, roślin wysokopiennych 
i/lub winnic;
– rolnicy należący do stowarzyszeń na 
rzecz ochrony wytwarzania produktów 
rolnych posiadających chronioną nazwę 
pochodzenia i/lub chronione oznaczenie 
geograficzne.

Or. it
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Uzasadnienie

Włączenie systemów chronionych do kategorii „ekologiczny z definicji” zachęci do 
powstawania tego rodzaju systemów oraz do udziału w nim rolników, co z kolei będzie 
przyczyniało się do tworzenia właściwych zachęt rynkowych na rzecz rolnictwa w 
przeważającym stopniu trwałego.

Poprawka 60
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie 
wyłącznie do jednostek gospodarstwa 
rolnego wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

skreślony

Or. it

Poprawka 61
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29a
Aby zagwarantować, że państwa 
członkowskie będą stosowały określone 
środki ekologiczne na swoim terytorium w 
celu dostarczania równorzędnych 
świadczeń na rzecz środowiska 
naturalnego i klimatu, państwa 
członkowskie lub, w stosownym 
przypadku, regiony – zgodnie z własnym 
ładem konstytucyjnym – udostępniają 
rolnikom dalsze opcje, wybrane na 
podstawie specyfiki i celów klimatycznych 
i środowiskowych, umożliwiając wybór 
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trzeciego środka obowiązkowego, po 
uprzednim zatwierdzeniu tych opcji przez 
Komisję.
Państwa członkowskie informują Komisję 
o swojej decyzji do dnia 1 sierpnia 2013 r. 
Komisja zatwierdza pakiet środków 
przyjętych przez państwa członkowskie w 
terminie dwóch miesięcy od dnia 
powiadomienia.

Or. it

Poprawka 62
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 3 hektary i nie są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej), nie są w 
całości ugorowane ani w całości objęte 
uprawami rosnącymi w wodzie przez 
znaczną część roku, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Żadna z tych trzech upraw nie obejmuje 
mniej niż 5 % gruntów uprawnych, a 
główna uprawa nie przekracza 70 %
gruntów uprawnych.

1. Jeżeli grunty orne rolnika obejmują 
ponad 15 hektarów, na gruntach ornych 
uprawia się co najmniej trzy różne uprawy. 
Główna uprawa nie obejmuje więcej niż 
70% gruntów uprawnych, a dwie główne 
uprawy nie przekraczają 95% gruntów 
uprawnych.

Or. en

Poprawka 63
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Przepisów akapitu pierwszego nie
stosuje się do gospodarstw rolnych:
- jeżeli grunty orne są w całości 
wykorzystywane do produkcji trawy 
(wysiewanej lub naturalnej) lub innych 
roślin pastewnych, są w całości 
ugorowane, są w całości objęte uprawami 
rosnącymi w wodzie przez znaczną część
roku lub są wykorzystywane z 
zastosowaniem połączenia tych sposobów, 
lub
- których ponad 75% kwalifikowalnego 
obszaru rolnego pokrywają trwałe użytki 
zielone, uprawy trwałe, jest przeznaczone 
pod uprawę trawy lub innych pastewnych 
roślin zielnych, ugorowanych lub które są 
wykorzystywane na wszystkie wymienione 
sposoby.

Or. en

Poprawka 64
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trwałe użytki zielone Trwałe pastwiska

Or. en

Poprawka 65
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy



PE496.441v01-00 22/33 AM\913248PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Państwa członkowskie zapewniają 
zachowanie proporcji trwałych użytków 
zielonych do ogółu gruntów rolnych. 
Obowiązek ten ma zastosowanie na 
szczeblu krajowym bądź regionalnym.

Państwa członkowskie, które wstąpiły do 
UE przed 2004 r., dopilnowują, aby 
grunty, które były trwałymi użytkami 
zielonymi w dniu przewidzianym na 
złożenie wniosków o pomoc obszarową na 
rok 2003, pozostały trwałymi użytkami 
zielonymi.
Nowe państwa członkowskie, które 
wstąpiły do UE w 2004 r., dopilnowują, by 
grunty będące trwałymi użytkami 
zielonymi w dniu 1 maja 2004 r. pozostały 
trwałymi użytkami zielonymi.
Bułgaria i Rumunia dopilnowują, by 
grunty, które były trwałymi użytkami 
zielonymi w dniu 1 stycznia 2007 r., 
pozostały trwałymi użytkami zielonymi.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
proporcja, o której mowa w ust. 1 (zwana
dalej wskaźnikiem odniesienia), nie była 
obniżana o więcej niż 10% z uszczerbkiem 
dla obszaru będącego trwałym użytkiem 
zielonym w odniesieniu do właściwego 
odnośnego roku, o czym mowa w 
poprzednim ustępie.
Przepisy niniejszego ustępu nie mają 
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.

Or. en
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Poprawka 66
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy utrzymują jako trwałe użytki 
zielone obszary swoich gospodarstw 
rolnych zgłoszone jako trwałe użytki 
zielone we wniosku złożonym na 
podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr XXX (HZ) na rok składania 
wniosków 2014, zwane dalej „obszarami 
referencyjnymi będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi”.

Rolnicy utrzymują jako trwałe pastwiska
obszary swoich gospodarstw rolnych 
zgłoszone jako trwałe użytki zielone we 
wniosku złożonym na podstawie art. 74 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr XXX (HZ) 
na rok składania wniosków 2011, zwane 
dalej „obszarami referencyjnymi będącymi 
trwałymi pastwiskami”.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić rzeczywiście zrównoważone podejście, rokiem odniesienia dla trwałych 
pastwisk nie może być rok 2014, lecz 2011. W przeciwnym razie pojawi się wyraźne ryzyko, iż 
wiele pastwisk zostanie zaoranych i nie będzie już pastwiskami przed wejściem w życie 
reformy.

Poprawka 67
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy uprawiający uprawy trwałe, takie 
jak gaje oliwne, winnice lub sady, z 
wyjątkiem upraw trwałych 
niewymagających nawadniania, stosują 
specjalne metody agronomiczne 
obejmujące ograniczone wzruszanie gleby 
i pokrycie powierzchni gleby roślinami 
zielonymi.
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Or. pt

Poprawka 68
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5 % 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi użytkami zielonymi. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

2. Rolnicy mogą przekwalifikować do 5% 
obszarów referencyjnych będących 
trwałymi pastwiskami. Powyższe 
ograniczenie nie ma zastosowania w 
przypadku działania siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

Or. en

Poprawka 69
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych użytków zielonych, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe użytki zielone w 
przypadku przekroczenia dozwolonego 
zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2, jak 
również zmiany obszarów referencyjnych 
będących trwałymi użytkami zielonymi w 
przypadku przekazania gruntów.

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 55 określających przepisy dotyczące 
zwiększenia obszarów referencyjnych 
będących trwałymi pastwiskami
określonego w ust. 1 akapit drugi, odnowy 
trwałych pastwisk, ponownego 
przekwalifikowania powierzchni użytków 
rolnych na trwałe pastwiska w przypadku 
przekroczenia dozwolonego zmniejszenia, 
o którym mowa w ust. 2, jak również 
zmiany obszarów referencyjnych będących 
trwałymi pastwiskami w przypadku 
przekazania gruntów.

Or. en
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Poprawka 70
Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 7 
% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty 
ugorowane, tarasy, cechy krajobrazu, 
strefy buforowe i obszary zalesione, o 
których mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt 
(ii).

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 
7% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi pastwiskami 
– było wykorzystywanych na potrzeby 
infrastruktury ekologicznej, obejmującej 
cechy krajobrazu takie jak żywopłoty, 
kamienne murki, grunty ugorowane, 
utrzymane tarasy i półnaturalne siedliska.
Obszary te powinny pozostać wolne od 
ponownego zasiewu, orki, nawożenia czy 
stosowania pestycydów. Dopuszczone są 
zbiory plonów, koszenie i wypas, których 
intensywność nie prowadzi do degradacji 
tej powierzchni. W przypadku 
nowopowstałych mieszanych użytków 
zielonych, pastwisk lub łąk do mieszanki 
gatunków uprawianych na pastwiskach 
lub łąkach można wprowadzić 
odpowiednie uprawy roślin strączkowych 
do celów wypasu i koszenia.

Or. en

Poprawka 71
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 7 
% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 

1. Jeżeli powierzchnia kwalifikujących się 
użytków rolnych zajmuje ponad 20 
hektarów, rolnicy dopilnowują, aby co 
najmniej 5% kwalifikujących się hektarów 
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zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe i 
obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

określonych w art. 2 ust. 31 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi, tradycyjnymi pastwiskami i 
obszarami upraw trwałych określonych w 
art. 31a ust. 1 – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane,
uprawy trwałe niewymagające 
nawadniania, tarasy, cechy krajobrazu, np. 
żywopłoty lub kamienne mury, strefy 
buforowe, grunty obsadzone uprawami 
wiążącymi azot i obszary zalesione, o 
których mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt
(ii).

Or. pt

Poprawka 72
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy dopilnowują, aby co najmniej 7 
% kwalifikujących się hektarów 
określonych w art. 25 ust. 2 – poza 
obszarami będącymi trwałymi użytkami 
zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
tarasy, cechy krajobrazu, strefy buforowe i 
obszary zalesione, o których mowa w art. 
25 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

1. Państwa członkowskie dopilnowują na 
szczeblu krajowym lub regionalnym, aby 
co najmniej 3 % kwalifikujących się 
hektarów określonych w art. 25 ust. 2 –
poza obszarami będącymi trwałymi 
użytkami zielonymi – stanowił obszar 
proekologiczny taki jak grunty ugorowane, 
użytki rolne objęte środkami rolno-
środowiskowymi, obszary, na których nie 
stosuje się nawozów azotowych ani 
pestycydów, obszary odłogowane, obszary 
objęte siecią „Natura 2000” bądź inne 
obszary objęte programami ochrony 
środowiska, tarasy, cechy krajobrazu, 
strefy buforowe i obszary zalesione, o 
których mowa w art. 25 ust. 2 lit. b) ppkt 
(ii).

Or. en
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Poprawka 73
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
minimalny odsetek wskazany w ust. 1 
zostaje zmniejszony do 3%, jeżeli grupy 
rolników tworzą stałe sąsiadujące obszary 
proekologiczne.

Or. pt

Poprawka 74
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Ustęp pierwszy nie ma zostawania do 
użytków rolnych wykorzystywanych do 
uprawy owoców lub warzyw, ani do 
gospodarstw rolnych, których 
powierzchnia gruntów ornych nie 
przekracza 15 hektarów.

Or. en

Poprawka 75
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać wyłącznie w zakresie, który 
jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 

4. Wsparcie powiązane z produkcją można 
przyznawać wyłącznie w zakresie, który 
jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do 
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utrzymania aktualnych poziomów 
produkcji w odnośnych regionach.

utrzymania aktualnych poziomów
zatrudnienia i/lub produkcji w odnośnych 
regionach, zwłaszcza na obszarach 
o ograniczeniach naturalnych, jak np.
regiony wyspiarskie i regiony najbardziej 
oddalone.

Or. pt

Poprawka 76
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku stosowania art. 20 
państwa członkowskie mogą ustalić inne 
finansowanie dla regionów określonych w 
tym artykule.

Or. pt

Poprawka 77
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby nie przyznawano płatności rolnikom, 
w przypadku których stwierdzono, że – po 
dacie opublikowania wniosku Komisji 
dotyczącego niniejszego rozporządzenia –
podzielili swoje gospodarstwa rolne 
wyłącznie w celu skorzystania z systemu 
dla drobnych producentów rolnych. 
Niniejszy przepis ma również 
zastosowanie w przypadku rolników, 
których gospodarstwa rolne powstały w 
wyniku przedmiotowego podziału.

skreślony
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Or. en

Poprawka 78
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku stosowania art. 20 
państwa członkowskie mogą ustalić inne 
finansowanie dla regionów określonych w 
tym artykule.

Or. pt

Poprawka 79
Czesław Adam Siekierski

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 
ustalonym 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 
skutkiem od 2015 r.
Termin ustalony przez państwa 
członkowskie nie może jednakże 
przypadać przed ostatnim dniem 
składania wniosku dotyczącego systemu 
płatności podstawowych.

Or. en
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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 80
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rolnicy, którzy nie złożyli wniosku o 
uczestnictwo w systemie dla drobnych 
producentów rolnych do dnia 15 
października 2014 r. lub postanowili 
wystąpić z niego po wspomnianym 
terminie lub których wybrano w celu 
przyznania wsparcia na podstawie art. 20 
ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr [...] 
[RDR], nie mają już prawa do uczestnictwa 
w omawianym systemie.

Rolnicy, którzy nie złożyli wniosku o 
uczestnictwo w systemie dla drobnych 
producentów rolnych do dnia 15 
października 2014 r. mogą zmienić zdanie 
w trakcie roku 2016, najpóźniej do dnia 
15 października. Rolnicy, którzy nie 
przystąpili do systemu dla drobnych 
producentów rolnych do dnia 15 
października 2016 r. lub postanowili 
wystąpić z niego po terminach 
wyznaczonych na 2014 i 2016 r., lub 
których wybrano w celu przyznania 
wsparcia na podstawie art. 20 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr [...] [RDR], nie 
mają już prawa do uczestnictwa w 
omawianym systemie.

Or. pt

Poprawka 81
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
kwotę płatności rocznej dla systemu dla 
drobnych producentów rolnych na jednym 
z następujących poziomów, z zastrzeżenie 
ust. 2 i 3:

skreślony

a) kwota nieprzekraczająca 15 % średniej 
płatności krajowej na beneficjenta;
b) kwota odpowiadająca średniej płatności 
krajowej na hektar pomnożona przez 
liczbę odpowiadającą liczbie hektarów 
wynoszącą maksymalnie trzy.
Państwa członkowskie określają średnią 
krajową, o której mowa w akapicie 
pierwszym lit. a), na podstawie pułapu 
krajowego określonego w załączniku II na 
rok kalendarzowy 2019 i liczby rolników, 
którzy otrzymali uprawnienia do płatności 
zgodnie z art. 21 ust. 1.
Państwa członkowskie określają średnią 
krajową, o której mowa w akapicie 
pierwszym lit. b), na podstawie pułapu 
krajowego określonego w załączniku II na 
rok kalendarzowy 2019 i liczby 
kwalifikujących się hektarów zgłoszonych 
zgodnie z art. 26 w 2014 r.

Or. en

Poprawka 82
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie może 
być niższa niż 500 EUR ani wyższa niż 1 
000 EUR. Nie naruszając przepisów art. 
51 ust. 1, jeżeli stosowanie ust. 1 
powoduje, że kwota wynosi mniej niż 500 

skreślony
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EUR lub więcej niż 1 000 EUR, kwotę 
zaokrągla się odpowiednio w górę lub w 
dół do kwoty minimalnej lub 
maksymalnej.

Or. en

Poprawka 83
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 kwotę, 
o której mowa w ust. 1, na Cyprze i Malcie 
można ustalić na poziomie niższym niż 
500 EUR, ale nie niższym niż 200 EUR.

skreślony

Or. en

Poprawka 84
Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Kwota płatności rocznej w przypadku 
systemu dla drobnych producentów 
rolnych jest równa kwocie wypłacanej 
producentowi rolnemu na mocy art. 18, 
29, 34, 36 i 38 w roku przystąpienia do 
systemu, lecz nie wyższa nić 1500 EUR.

Or. en

Poprawka 85
Nuno Teixeira
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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.

Or. pt


