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Poprawka 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Doświadczenie wyniesione z 
wprowadzania w życie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 
września 2003 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającego określone 
systemy wsparcia dla rolników oraz 
zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 
2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 
1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 
1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 
1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr
2358/71 i (WE) nr 2529/2001 pokazuje, że 
niektóre elementy mechanizmów wsparcia 
wymagają dostosowania. W szczególności 
należy rozszerzyć oddzielenie wsparcia 
bezpośredniego od wielkości produkcji 
oraz uprościć funkcjonowanie systemu 
płatności jednolitej. Należy zauważyć, że 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
podlegało znaczącym zmianom od daty 
jego wejścia w życie. W świetle rozwoju 
sytuacji oraz celem zachowania 
przejrzystości należy je uchylić i zastąpić 
nowym rozporządzeniem.

(1) Doświadczenie wyniesione z 
wprowadzania w życie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 
września 2003 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającego określone 
systemy wsparcia dla rolników oraz 
zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 
2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 
1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 
1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 
1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 
2358/71 i (WE) nr 2529/2001 pokazuje, że 
niektóre elementy mechanizmów wsparcia 
wymagają dostosowania. W szczególności 
należy znacznie rozszerzyć oddzielenie 
wsparcia bezpośredniego od wielkości 
produkcji dążąc do jego pełnego 
oddzielenia, które powinno być 
rozpatrywane indywidualnie dla każdego 
przypadku, oraz uprościć funkcjonowanie 
systemu płatności jednolitej. Należy 
zauważyć, że rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 podlegało znaczącym zmianom 
od daty jego wejścia w życie. W świetle 
rozwoju sytuacji oraz celem zachowania 
przejrzystości należy je uchylić i zastąpić 
nowym rozporządzeniem.

Or. en



PE409.675v01-00 4/38 AM\735203PL.doc

PL

Poprawka 41
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Doświadczenie wyniesione z 
wprowadzania w życie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 
września 2003 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającego określone 
systemy wsparcia dla rolników oraz 
zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 
2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 
1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 
1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 
1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 
2358/71 i (WE) nr 2529/2001 pokazuje, że
niektóre elementy mechanizmów wsparcia 
wymagają dostosowania. W szczególności
należy rozszerzyć oddzielenie wsparcia 
bezpośredniego od wielkości produkcji 
oraz uprościć funkcjonowanie systemu 
płatności jednolitej. Należy zauważyć, że 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
podlegało znaczącym zmianom od daty 
jego wejścia w życie. W świetle rozwoju 
sytuacji oraz celem zachowania 
przejrzystości należy je uchylić i zastąpić 
nowym rozporządzeniem.

(1) Doświadczenie wyniesione z 
wprowadzania w życie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 
września 2003 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającego określone 
systemy wsparcia dla rolników oraz 
zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 
2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 
1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 
1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 
1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 
2358/71 i (WE) nr 2529/2001 pokazuje, że 
niektóre elementy mechanizmów wsparcia 
wymagają dostosowania. W szczególności
można byłoby rozszerzyć oddzielenie 
wsparcia bezpośredniego od wielkości 
produkcji oraz uprościć funkcjonowanie 
systemu płatności jednolitej. Należy 
zauważyć, że rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 podlegało znaczącym zmianom 
od daty jego wejścia w życie. W świetle 
rozwoju sytuacji oraz celem zachowania 
przejrzystości należy je uchylić i zastąpić 
nowym rozporządzeniem.

Or. es

Poprawka 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (2) Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
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ustanawia zasadę, że rolnicy, którzy nie 
spełniają niektórych wymogów 
dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia 
roślin i zwierząt, ochrony środowiska oraz 
dobrostanu zwierząt otrzymują obniżone 
płatności bezpośrednie lub podlegają 
wykluczeniu z płatności. Wspomniana 
zasada współzależności stanowi 
nieodłączną część wspólnotowego 
wsparcia w postaci płatności 
bezpośrednich i powinna zostać 
zachowana. Doświadczenie pokazało 
jednak, że niektóre wymogi związane z 
zasadą współzależności nie są dostatecznie 
związane z działalnością rolniczą czy 
gruntami rolnymi lub dotyczą bardziej 
organów krajowych niż rolników. Dlatego 
właściwe jest dostosowanie zakresu zasady 
współzależności.

ustanawia zasadę, że rolnicy, którzy nie 
spełniają niektórych wymogów 
dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia 
roślin i zwierząt, ochrony środowiska oraz 
dobrostanu zwierząt otrzymują obniżone 
płatności bezpośrednie lub podlegają 
wykluczeniu z płatności. Wspomniana 
zasada współzależności stanowi 
nieodłączną część wspólnotowego 
wsparcia w postaci płatności 
bezpośrednich i powinna zostać 
zachowana. Doświadczenie pokazało 
jednak, że niektóre wymogi związane z 
zasadą współzależności nie są dostatecznie 
związane z działalnością rolniczą czy 
gruntami rolnymi lub dotyczą bardziej 
organów krajowych niż rolników.
Jednocześnie niedobór wody i zmiany 
klimatyczne wymagają nowego podejścia 
w odniesieniu do wszystkich praktyk 
rolniczych, związanego z potrzebami 
społecznymi i środowiskowymi. Dlatego 
właściwe jest dostosowanie zakresu zasady 
współzależności przy jednoczesnym 
uproszczeniu procedur i unikaniu 
dodatkowych obciążeń administracyjnych.

Or. en

Poprawka 43
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na niektórych obszarach problemem 
stała się ochrona zasobów wodnych i 
zarządzanie nimi w kontekście działalności 
rolniczej. Należy zatem wzmocnić 
istniejące wspólnotowe ramy prawne 
dotyczące zasad dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska w celu 
ochrony zasobów wodnych przed 
zanieczyszczeniami i wyciekami oraz w 

(4) Na coraz większym obszarze 
Wspólnoty problemem staje się ochrona 
zasobów wodnych i zarządzanie nimi w 
kontekście działalności rolniczej. Należy 
zatem wzmocnić istniejące wspólnotowe 
ramy prawne dotyczące zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska w celu zwiększenia stopnia 
retencjonowania wody, ochrony zasobów 
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celu gospodarowania zużyciem wody. wodnych przed zanieczyszczeniami i 
wyciekami oraz w celu racjonalnego
gospodarowania zużyciem wody.

Or. pl

Uzasadnienie

Narastający brak wody, również na obszarach uprawowych staje się jednym z głównych 
problemów środowiskowych na terenie Wspólnoty. 

Brak zdecydowanych działań w kierunku zwiększenia stopnia retencjonowania wody oraz jej 
racjonalnego wykorzystania może spowodować istotne zaburzenia z sektorze rolnictwa oraz 
trudno odwracalne zmiany środowiska naturalnego na jej obszarze.

Poprawka 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na niektórych obszarach problemem 
stała się ochrona zasobów wodnych i 
zarządzanie nimi w kontekście działalności 
rolniczej. Należy zatem wzmocnić 
istniejące wspólnotowe ramy prawne 
dotyczące zasad dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska w celu 
ochrony zasobów wodnych przed 
zanieczyszczeniami i wyciekami oraz w 
celu gospodarowania zużyciem wody.

(4) Na niektórych obszarach problemem 
stała się ochrona zasobów wodnych i 
zarządzanie nimi w kontekście działalności 
rolniczej. Należy zatem wzmocnić 
istniejące wspólnotowe ramy prawne 
dotyczące zasad dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska w celu 
ochrony zasobów wodnych przed 
zanieczyszczeniami i wyciekami oraz w 
celu gospodarowania zużyciem wody za 
pośrednictwem lepszych systemów
agronomicznych i systemów gospodarki 
wodnej.

Or. en
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Poprawka 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji 
płatności bezpośrednich („modulacji”) na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. 
System ten należy utrzymać wraz z 
przepisem o wyłączeniu z jego stosowania 
płatności poniżej 5 000 EUR.

(6) W celu zachowania lepszej równowagi 
pomiędzy instrumentami polityki 
promowania zrównoważonego rolnictwa 
oraz instrumentami promowania rozwoju 
obszarów wiejskich, wprowadzono system 
obowiązkowej stopniowej redukcji 
płatności bezpośrednich („modulacji”) na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. 
System ten należy utrzymać wraz z 
przepisem o wyłączeniu z jego stosowania 
płatności poniżej 5 000 EUR, chyba że 
zagroziłby on rentowności wspólnotowych 
gospodarstw rolnych.

Or. es

Uzasadnienie

Systematyczna redukcja dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez rolników mogłaby 
znacznie obniżyć rentowność i zagrozić przetrwaniu wielu gospodarstw. Unia Europejska 
musi w przyszłości zadbać o swoją samowystarczalność żywnościową.

Poprawka 46
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
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rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki. 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 
wymagało podjęcia dodatkowych starań1. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW)2. 
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów rozwoju 
obszarów wiejskich, bez konieczności 
ograniczenia obecnie prowadzonych
działań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich w innych dziedzinach. Niestety 
perspektywy finansowe na lata 2007-2013 
nie przewidują wystarczających środków 

rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto7, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki. 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej na obszarze Wspólnoty wymagają
szczególnej uwagi oraz zdecydowanych 
działań. Zachowanie różnorodności 
biologicznej pozostaje obok 
zrównoważenia gospodarki wodnej
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów jakich już dokonano, 
a osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
powstrzymania spadku różnorodności 
biologicznej na terenie Wspólnoty nie
będzie możliwe bez podjęcia dodatkowych 
starań w tej dziedzinie. Starania te 
powinny objąć także głębokie zmiany 
strukturalne modelu rolnictwa 
wspólnotowego, z wykorzystaniem 
doświadczeń tych państw, których 
rolnictwo opiera się na tradycyjnym, 
małoobszarowym modelu struktury 
agrarnej. W związku z tym, Wspólnota 
Europejska dostrzega potrzebę podjęcia 
nowych wyzwań w ramach swojej strategii 
politycznej. W dziedzinie rolnictwa 
stosownym narzędziem służącym podjęciu 
wspomnianych wyzwań są programy 
rozwoju obszarów wiejskich przyjęte na 
mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
1698/2006 z dnia 20 września 2005 w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

                                               
1 Konkluzje Rady, Bruksela dnia 18.12.2006, 16164/07.
2 Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 

2012/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, s. 8).



AM\735203PL.doc 9/38 PE409.675v01-00

PL

finansowych na wsparcie wspólnotowej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich. W 
tych okolicznościach stopniowe 
zwiększanie redukcji w płatnościach 
bezpośrednich za pomocą modulacji jest 
właściwym krokiem w celu pozyskania 
dużej części potrzebnych środków 
finansowych.

(EFRROW)10. Niezbędne jest 
udostępnienie dodatkowych funduszy 
umożliwiających państwom członkowskim 
przeprowadzenie odpowiednich kontroli 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
bez konieczności ograniczenia obecnie 
prowadzonych działań w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich w innych dziedzinach. 
Niestety perspektywy finansowe na lata 
2007-2013 nie przewidują wystarczających 
środków finansowych na wsparcie 
wspólnotowej polityki rozwoju arów 
wiejskich. W tych okolicznościach 
stopniowe zwiększanie redukcji w 
płatnościach bezpośrednich za pomocą 
modulacji jest właściwym krokiem w celu 
pozyskania dużej części potrzebnych 
środków finansowych.

Or. pl

Uzasadnienie

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Poprawka 47
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 

(7) Środki finansowe uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
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środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki.
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 
wymagało podjęcia dodatkowych starań. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów rozwoju 
obszarów wiejskich, bez konieczności 
ograniczenia obecnie prowadzonych 
działań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich w innych dziedzinach. Niestety 

środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto1, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi2. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
znacznych postępów jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 
wymagało podjęcia dodatkowych starań. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów rozwoju 
obszarów wiejskich, bez konieczności 
ograniczenia obecnie prowadzonych 
działań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich w innych dziedzinach. Niestety 

                                               
1 Decyzja Rady 2002/358/WE (Dz.U. L 130 z 15.5.2002, s. 1).
2 Konkluzje Rady, Luksemburg, 30.10.2007, 13888/07.
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perspektywy finansowe na lata 2007-2013 
nie przewidują wystarczających środków 
finansowych na wsparcie wspólnotowej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich. W 
tych okolicznościach stopniowe 
zwiększanie redukcji w płatnościach 
bezpośrednich za pomocą modulacji jest 
właściwym krokiem w celu pozyskania 
dużej części potrzebnych środków 
finansowych.

perspektywy finansowe na lata 2007-2013 
nie przewidują wystarczających środków 
finansowych na wsparcie wspólnotowej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich. W 
tych okolicznościach stopniowe 
zwiększanie redukcji w płatnościach 
bezpośrednich za pomocą modulacji jest 
właściwym krokiem w celu pozyskania 
dużej części potrzebnych środków 
finansowych.

Or. es

Poprawka 48
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki. 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 

(7) Oszczędności uzyskane w wyniku 
wprowadzenia mechanizmu modulacji na 
mocy rozporządzenia (WE) 1782/2003 
wykorzystuje się w celu finansowania 
środków w ramach polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Od momentu 
przyjęcia tego rozporządzenia sektor 
rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i 
trudnych wyzwań, takich jak zmiany 
klimatyczne, wzrastające znaczenie 
bioenergii, jak również konieczności 
poprawy gospodarki wodnej i 
skuteczniejszej ochrony różnorodności 
biologicznej. W świetle kwestii zmian 
klimatycznych Wspólnota Europejska, 
będąca stroną protokołu z Kioto, została 
wezwana do dostosowania swojej polityki. 
Ponadto w następstwie poważnych 
problemów związanych z niedoborem 
wody i suszami, kwestie gospodarki 
wodnej powinny stać się przedmiotem 
szczególnej uwagi. Zachowanie 
różnorodności biologicznej pozostaje 
głównym wyzwaniem i niezależnie od 
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znacznych postępów, jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 
wymagało podjęcia dodatkowych starań. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów rozwoju 
obszarów wiejskich, bez konieczności 
ograniczenia obecnie prowadzonych
działań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich w innych dziedzinach. Niestety 
perspektywy finansowe na lata 2007-2013 
nie przewidują wystarczających środków 
finansowych na wsparcie wspólnotowej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich. W 
tych okolicznościach stopniowe 
zwiększanie redukcji w płatnościach
bezpośrednich za pomocą modulacji jest 
właściwym krokiem w celu pozyskania 
dużej części potrzebnych środków 
finansowych.

znacznych postępów, jakich już dokonano, 
osiągnięcie wyznaczonego przez 
Wspólnotę celu na 2010 r. w zakresie 
różnorodności biologicznej będzie 
wymagało podjęcia dodatkowych starań. 
Wspólnota Europejska dostrzega potrzebę 
podjęcia nowych wyzwań w ramach swojej 
strategii politycznej. W dziedzinie 
rolnictwa stosownym narzędziem służącym 
podjęciu wspomnianych wyzwań są 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
przyjęte na mocy rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2006 z dnia 20 września 
2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Niezbędne jest udostępnienie dodatkowych 
funduszy umożliwiających państwom 
członkowskim przeprowadzenie 
odpowiednich kontroli programów rozwoju 
obszarów wiejskich, bez konieczności 
ograniczenia obecnie prowadzonych 
działań w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich w innych dziedzinach. Niestety 
perspektywy finansowe na lata 2007-2013 
nie przewidują wystarczających środków 
finansowych na wsparcie wspólnotowej 
polityki rozwoju obszarów wiejskich. W 
tych okolicznościach redukcja płatności 
bezpośrednich za pomocą modulacji jest 
właściwym krokiem w celu pozyskania 
dużej części potrzebnych środków 
finansowych.

Or. nl

Uzasadnienie

Rozwój obszarów wiejskich jest tematem, którego nie można pominąć. Odwołanie się do 
dodatkowej modulacji nie jest konieczne, należy raczej zwiększyć zakres art. 68 
(rozporządzenie 1782/2003 Rady). Artykuł ten umożliwia państwom członkowskim 
przeznaczenie środków służących dotychczas wsparciu dochodów na przykład na rolnictwo 
ekologiczne. Ponadto kontrola wydatków jest lepiej zorganizowana w pierwszym niż w 
drugim filarze.
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Poprawka 49
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie, które podjęły 
decyzję o stosowaniu dobrowolnej 
modulacji, powinny uwzględnić
zwiększone stawki modulacji 
obowiązkowej. Należy zatem odpowiednio 
zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 
378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. 
ustanawiające zasady dobrowolnej 
modulacji płatności bezpośrednich 
przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 
1782/2003 ustanawiającym wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającym określone 
systemy wsparcia dla rolników.

(10) Państwa członkowskie, które podjęły 
decyzję o stosowaniu dobrowolnej 
modulacji, powinny uwzględnić stawki 
modulacji obowiązkowej. Należy zatem 
odpowiednio zmienić rozporządzenie Rady 
(WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. 
ustanawiające zasady dobrowolnej 
modulacji płatności bezpośrednich 
przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 
1782/2003 ustanawiającym wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającym określone 
systemy wsparcia dla rolników.

Or. nl

Uzasadnienie

Rozwój obszarów wiejskich jest tematem, którego nie można pominąć. Odwołanie się do 
dodatkowej modulacji nie jest konieczne, należy raczej zwiększyć zakres art. 68 
(rozporządzenie 1782/2003 Rady). Artykuł ten umożliwia państwom członkowskim 
przeznaczenie środków służących dotychczas wsparciu dochodów na przykład na rolnictwo 
ekologiczne. Ponadto kontrola wydatków jest lepiej zorganizowana w pierwszym niż w 
drugim filarze.

Poprawka 50
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kwoty otrzymane w wyniku (11) Kwoty otrzymane w wyniku 
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zastosowania redukcji w wysokości 5 
punktów procentowych na mocy 
modulacji ustanowionej w rozporządzeniu
(WE) nr 1782/2003 należy przyznać 
państwom członkowskim zgodnie z 
obiektywnymi kryteriami. Jednakże celowe 
jest ustanowienie przepisu dotyczącego 
pozostawienia określonej wielkości 
procentowej tych kwot w państwach 
członkowskich, w których je 
wygenerowano. Z uwagi na dostosowania 
strukturalne wynikające ze zniesienia 
interwencji na rynku żyta, celowym jest 
zapewnienie środków przejściowych dla 
niektórych regionów produkujących żyto, 
które byłyby finansowane z części kwot 
wygospodarowanych dzięki modulacji. 
Kwoty wynikające z zastosowania innych 
redukcji w ramach modulacji należy 
przekazać państwom członkowskim, w 
których zostały one wytworzone.

zastosowania redukcji przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu należy 
przyznać państwom członkowskim zgodnie 
z obiektywnymi kryteriami. Jednakże 
celowe jest ustanowienie przepisu 
dotyczącego pozostawienia określonej 
wielkości procentowej tych kwot w 
państwach członkowskich, w których je 
wygenerowano. Z uwagi na dostosowania 
strukturalne wynikające ze zniesienia 
interwencji na rynku żyta, celowym jest 
zapewnienie środków przejściowych dla 
niektórych regionów produkujących żyto, 
które byłyby finansowane z części kwot 
wygospodarowanych dzięki modulacji. 
Kwoty wynikające z zastosowania nowych 
stawek procentowych modulacji i pułapów 
wsparcia należy przekazać państwom 
członkowskim, w których zostały one 
wytworzone.

Or. es

Poprawka 51
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kwoty otrzymane w wyniku 
zastosowania redukcji w wysokości 5 
punktów procentowych na mocy modulacji 
ustanowionej w rozporządzeniu (WE) nr 
1782/2003 należy przyznać państwom 
członkowskim zgodnie z obiektywnymi 
kryteriami. Jednakże celowe jest 
ustanowienie przepisu dotyczącego 
pozostawienia określonej wielkości 
procentowej tych kwot w państwach 
członkowskich, w których je 
wygenerowano. Z uwagi na dostosowania 
strukturalne wynikające ze zniesienia 
interwencji na rynku żyta, celowym jest 

(11) Kwoty otrzymane w wyniku 
zastosowania redukcji w wysokości 5 
punktów procentowych na mocy modulacji 
ustanowionej w rozporządzeniu (WE) nr 
1782/2003 należy przyznać państwom 
członkowskim zgodnie z obiektywnymi 
kryteriami. Jednakże celowe jest 
ustanowienie przepisu dotyczącego 
pozostawienia określonej wielkości 
procentowej tych kwot w państwach 
członkowskich, w których je 
wygenerowano. Z uwagi na dostosowania 
strukturalne wynikające ze zniesienia 
interwencji na rynku żyta, celowym jest 
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zapewnienie środków przejściowych dla 
niektórych regionów produkujących żyto, 
które byłyby finansowane z części kwot 
wygospodarowanych dzięki modulacji. 
Kwoty wynikające z zastosowania innych
redukcji w ramach modulacji należy 
przekazać państwom członkowskim, w 
których zostały one wytworzone. 

zapewnienie środków przejściowych dla 
niektórych regionów produkujących żyto, 
które byłyby finansowane z części kwot 
wygospodarowanych dzięki modulacji. 
Kwoty wynikające z zastosowania redukcji 
w ramach modulacji należy przekazać 
państwom członkowskim, w których 
zostały one wytworzone. 

Or. nl

Uzasadnienie

Rozwój obszarów wiejskich jest tematem, którego nie można pominąć. Odwołanie się do 
dodatkowej modulacji nie jest konieczne, należy raczej zwiększyć zakres art. 68 
(rozporządzenie 1782/2003 Rady). Artykuł ten umożliwia państwom członkowskim 
przeznaczenie środków służących dotychczas wsparciu dochodów na przykład na rolnictwo 
ekologiczne. Ponadto kontrola wydatków jest lepiej zorganizowana w pierwszym niż w 
drugim filarze.

Poprawka 52
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Wszelkie istniejące płatności 
bezpośrednie należy stopniowo wycofać do 
2013 r. Do tego czasu rolnicy powinni 
otrzymywać wsparcie za świadczone przez 
nich usługi użyteczności publicznej, takie 
jak zwiększanie różnorodności 
biologicznej i poprawa gospodarki 
wodnej, oraz za osiągnięcia w dziedzinie  
ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt 
i bezpieczeństwa żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachęcać rolników do reagowania na sytuację rynkową. Dopłaty bezpośrednie 
zakłócają funkcjonowanie rynku i pochłaniają znaczną część funduszy wspólnotowych. 
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Gospodarka w zakresie ochrony środowiska jest lepiej realizowana w ramach drugiego 
filaru.

Poprawka 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Pierwszy filar WPR powinien zostać 
w przyszłości utrzymany, aby zapewnić 
dalsze odgrywanie przez rolnika kluczowej 
roli jako siła napędowa gospodarki wielu 
obszarów wiejskich, jako strażnik 
krajobrazu i jako gwarant wysokich 
standardów bezpieczeństwa 
żywnościowego wymaganych w Unii 
Europejskiej. 

Or. es

Uzasadnienie

Systematyczna redukcja dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez rolników mogłaby 
znacznie obniżyć rentowność i zagrozić przetrwaniu wielu gospodarstw. Unia Europejska 
musi w przyszłości zadbać o swoją samowystarczalność żywnościową.

Poprawka 54
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Wprowadzając system płatności 
jednolitej niezwiązanej z wielkością 
produkcji rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 dało jednocześnie państwom 
członkowskim prawo wyłączenia z tego 
systemu niektórych płatności. Artykuł 64 
ust. 3 wspomnianego rozporządzenia 

(30) Wprowadzając system płatności 
jednolitej niezwiązanej z wielkością 
produkcji rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003 dało jednocześnie państwom 
członkowskim prawo wyłączenia z tego 
systemu niektórych płatności. Artykuł 64 
ust. 3 wspomnianego rozporządzenia 
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przewiduje rewizję wariantów 
przewidzianych w sekcji 2 i 3 rozdziału 5 
jego tytułu III w świetle rozwoju sytuacji 
na rynku i zmian strukturalnych. Jak 
wynika z analizy doświadczeń związanych 
z oddzieleniem płatności od wielkości 
produkcji, producenci otrzymali swobodę 
podejmowania decyzji odnośnie produkcji 
na podstawie jej zyskowności oraz reakcji 
rynku. Odnosi się to szczególnie do 
sektora roślin uprawnych, chmielu i 
nasion, oraz w pewnym zakresie również 
do sektora wołowiny. W związku z tym 
płatności częściowo związane z wielkością 
produkcji w tych sektorach należy włączyć 
do systemu płatności jednolitej. Aby 
umożliwić rolnikom w sektorze wołowiny 
stopniowe przystosowanie się do nowych 
zasad wsparcia należy ustanowić okres 
przejściowy na włączenie do tego systemu 
szczególnych premii przyznawanych na 
zwierzęta płci męskiej i premii ubojowej. 
W związku z tym, że w sektorze owoców i 
warzyw dopiero niedawno wprowadzono 
płatności częściowo związane z wielkością 
produkcji, i to tylko jako środek 
przejściowy, dokonanie przeglądu tego 
systemu wsparcia nie jest konieczne.

przewiduje rewizję wariantów 
przewidzianych w sekcji 2 i 3 rozdziału 5 
jego tytułu III w świetle rozwoju sytuacji 
na rynku i zmian strukturalnych. Jak 
wynika z analizy doświadczeń związanych 
z oddzieleniem płatności od wielkości 
produkcji, producenci mogliby otrzymać
swobodę podejmowania decyzji odnośnie 
produkcji na podstawie jej zyskowności 
oraz reakcji rynku. W związku z tym za 
właściwe uznaje się pozwolenie państwom 
członkowskim, które tak postanowią, na 
dalej idące oddzielenie płatności od 
wielkości produkcji. W związku z tym, że 
w sektorze owoców i warzyw dopiero 
niedawno wprowadzono płatności 
częściowo związane z wielkością 
produkcji, i to tylko jako środek 
przejściowy, dokonanie przeglądu tego 
systemu wsparcia nie jest konieczne.

Or. es

Poprawka 55
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W sektorach krów mamek, owiec i 
kóz utrzymanie minimalnego poziomu 
produkcji rolnej wydaje się nadal 
konieczne, ze względu na sytuację 
gospodarki rolnej w niektórych regionach, 
w szczególności takich, w których rolnicy 

(31) Utrzymanie minimalnego poziomu 
produkcji rolnej wydaje się nadal 
konieczne, ze względu na równowagę 
niektórych sektorów i sytuację gospodarki 
rolnej w niektórych regionach, w 
szczególności takich, w których rolnicy nie 
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nie mają innych możliwości 
gospodarczych. W tej sytuacji państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
utrzymania obecnego poziomu, a w 
przypadku krów mamek – niższego 
poziomu wsparcia związanego z 
wielkością produkcji. Należy ustanowić 
szczególny przepis w odniesieniu do 
wymogów identyfikacji i rejestracji 
określonych w rozporządzeniu (WE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1760/2000 oraz w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 21/20041, w szczególności w celu 
zapewnienia identyfikacji zwierząt.

mają innych możliwości gospodarczych. W 
tej sytuacji państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość utrzymania obecnego 
poziomu wsparcia związanego z 
wielkością produkcji.

Or. es

Poprawka 56
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 10% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 
wrażliwych sektorach. Ze względu na 
rosnące znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie powinny 
otrzymać prawo decydowania o 

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 20% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach. 
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 
wrażliwych sektorach. Ze względu na 
rosnące znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie powinny 
otrzymać prawo decydowania o 

                                               
1 Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8.



AM\735203PL.doc 19/38 PE409.675v01-00

PL

współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt. Środki 
finansowe, które można by wykorzystać na 
wsparcie związane z wielkością produkcji, 
powinny być odpowiednio ograniczone ze 
względu na międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego w 
ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt.

współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
związku z ubezpieczeniami rolniczymi, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt lub roślin. 
Środki finansowe, które można by 
wykorzystać na wsparcie związane z 
wielkością produkcji, powinny być 
odpowiednio ograniczone ze względu na 
międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki dofinansowania ubezpieczeń 
rolniczych oraz rekompensat związanych z 
chorobami zwierząt lub roślin.

Or. es

Poprawka 57
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 10% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach.
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 
wrażliwych sektorach. Ze względu na 
rosnące znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie powinny 
otrzymać prawo decydowania o 
współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 

(32) Należy przyznać państwom 
członkowskim prawo wykorzystania 
maksymalnie 5% ich pułapów na 
przyznanie szczególnego wsparcia w 
wyraźnie określonych przypadkach.
Wsparcie to powinno umożliwić państwom 
członkowskim zajęcie się kwestiami 
związanymi z ochroną środowiska, 
poprawą jakości produktów rolnych i ich 
wprowadzaniem do obrotu. Należy 
również udostępnić szczególne wsparcie w 
celu złagodzenia skutków wycofania kwot 
mlecznych oraz oddzielenia płatności od 
wielkości produkcji w szczególnie 
wrażliwych sektorach. Ze względu na 
rosnące znaczenie skutecznego zarządzania 
ryzykiem, państwa członkowskie powinny 
otrzymać prawo decydowania o 
współfinansowaniu składek 
ubezpieczeniowych, jakie rolnicy płacą w 
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związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt. Środki 
finansowe, które można by wykorzystać na 
wsparcie związane z wielkością produkcji, 
powinny być odpowiednio ograniczone ze 
względu na międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego w 
ubezpieczenie upraw oraz rekompensat 
związanych z chorobami zwierząt.

związku z ubezpieczeniem upraw, jak 
również o finansowaniu rekompensat za 
niektóre straty ekonomiczne poniesione w 
przypadku chorób zwierząt lub roślin.
Środki finansowe, które można by 
wykorzystać na wsparcie związane z 
wielkością produkcji, powinny być 
odpowiednio ograniczone ze względu na 
międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Należy określić odpowiednie 
warunki wnoszenia wkładu finansowego w 
ubezpieczenie upraw oraz rekompensat
związanych z chorobami zwierząt lub 
roślin.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jak najbardziej zmniejszyć różnice między państwami członkowskimi. Pomimo że 
istotne jest, by państwa członkowskie mogły wykazać elastyczność we wspieraniu określonych 
sektorów według ich potrzeb, trzeba unikać rozbieżności między nimi.

Poprawka 58
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Ze względu na rosnące znaczenie 
skutecznego zarządzania ryzykiem 
państwa członkowskie powinny otrzymać 
możliwość dofinansowania płaconych 
przez rolników składek na ubezpieczenia
rolnicze, jak również udziału w 
finansowaniu rekompensat za niektóre 
straty gospodarcze poniesione w 
przypadku chorób zwierząt.

Or. es
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Uzasadnienie

Obecne ubezpieczenia rolnicze nie obejmują wyłącznie upraw: istnieją również ubezpieczenia 
hodowli, których nie powinno się wykluczać.

Poprawka 59
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Oddzielenie wsparcia bezpośredniego 
od wielkości produkcji i wprowadzenie 
systemu płatności jednolitej stanowi 
podstawowy element procesu reformy 
wspólnej polityki rolnej. W 2003 r. istniało 
wiele powodów utrzymania szczególnego 
wsparcia w odniesieniu do niektórych 
upraw. Doświadczenie z wykonywania 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
rozwój sytuacji rynkowej wskazuje, że 
systemy wsparcia, które nie weszły do 
systemu płatności jednolitej w 2003 r., 
można obecnie włączyć do tego systemu 
celem promowania bardziej 
zorientowanego na rynek i 
zrównoważonego rolnictwa. W 
szczególności dotyczy to sektora oliwy z 
oliwek, w którym wprowadzono jedynie 
niewielkie powiązanie płatności z 
wielkością produkcji. Dotyczy to również
dopłat w sektorze pszenicy durum, roślin 
wysokobiałkowych, ryżu, skrobi 
ziemniaczanej oraz orzechów, gdzie 
malejąca skuteczność wsparcia 
powiązanego z wielkością produkcji 
uzasadnia wybór oddzielenia wsparcia. 
Dotyczy to także lnu, gdzie również 
konieczne jest zniesienie pomocy z tytułu 
przetwórstwa i włączenie odpowiednich 
kwot do systemu płatności jednolitej. W 
przypadku ryżu, suszu paszowego, skrobi 
ziemniaczanej oraz lnu, należy 
przewidzieć okres przejściowy 

(36) Oddzielenie wsparcia bezpośredniego 
od wielkości produkcji i wprowadzenie 
systemu płatności jednolitej stanowi 
podstawowy element procesu reformy 
wspólnej polityki rolnej. W 2003 r. istniało 
wiele powodów utrzymania szczególnego 
wsparcia w odniesieniu do niektórych 
upraw. Doświadczenie z wykonywania 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz 
rozwój sytuacji rynkowej wskazuje, że 
systemy wsparcia, które nie weszły do 
systemu płatności jednolitej w 2003 r., 
można byłoby obecnie, na życzenie 
państwa członkowskiego, włączyć do tego 
systemu celem promowania bardziej 
zorientowanego na rynek i 
zrównoważonego rolnictwa.
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gwarantujący jak najbardziej harmonijne 
przejście na system wsparcia niezwiązany 
z wielkością produkcji. Jeśli chodzi o 
orzechy, należy pozwolić państwom 
członkowskim na utrzymanie wsparcia 
związanego z wielkością produkcji w 
odniesieniu do krajowej części pomocy, 
tak aby złagodzić skutki oddzielenia 
wsparcia od wielkości produkcji.

Or. es

Poprawka 60
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) W związku z włączeniem nowych 
systemów pomocy do systemu płatności 
jednolitej należy ustanowić przepis 
dotyczący obliczania nowego poziomu 
indywidualnego wsparcia dochodów w 
ramach tego systemu. Zwiększenie 
płatności w przypadku orzechów, skrobi 
ziemniaczanej, lnu i suszu paszowego 
powinno nastąpić na podstawie wsparcia, 
jakie rolnicy otrzymali w ostatnich latach. 
W przypadku włączenia do systemu 
płatności jednolitej tych form wsparcia, 
które były do tej pory częściowo z niego 
wyłączone, należy przyznać państwom 
członkowskim prawo korzystania z 
pierwotnych okresów referencyjnych.

(37) W związku z możliwym włączeniem 
nowych systemów pomocy do systemu 
płatności jednolitej należy ustanowić 
przepis dotyczący obliczania nowego 
poziomu indywidualnego wsparcia 
dochodów w ramach tego systemu.

Or. es



AM\735203PL.doc 23/38 PE409.675v01-00

PL

Poprawka 61
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) systemy wsparcia dla rolników 
produkujących ryż, ziemniaki skrobiowe, 
bawełnę, cukier, owoce i warzywa, mięso 
baranie i kozie, wołowinę i cielęcinę;

d) systemy wsparcia dla rolników 
produkujących ryż, rośliny 
wysokobiałkowe, susz paszowy, ziemniaki 
skrobiowe, bawełnę, cukier, owoce i 
warzywa, orzechy, tytoń, mięso baranie i 
kozie, wołowinę i cielęcinę;

Or. es

Poprawka 62
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „rolnik” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, bądź grupę osób fizycznych lub 
prawnych, bez względu na status prawny 
takiej grupy i jej członków w świetle prawa 
krajowego, których gospodarstwo znajduje 
się na terytorium Wspólnoty, określonym 
w art. 299 Traktatu, oraz które prowadzą 
działalność rolniczą;

a) „rolnik” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, bądź grupę osób fizycznych lub 
prawnych, bez względu na status prawny 
takiej grupy i jej członków w świetle prawa 
krajowego, których gospodarstwo znajduje 
się na terytorium Wspólnoty, określonym 
w art. 299 Traktatu, oraz które prowadzą 
działalność rolniczą stanowiącą główne 
źródło ich dochodów;

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że subsydia będą przyznawane osobom fizycznyn lub prawnym, które 
będą zdolne do utrzymania sieci społeczno-gospodarczej, w szczególności na niektórych 
obszarach wiejskich, oraz do ochrony środowiska poprzez stosowanie dobrych praktyk 
rolniczych, które stanowią ich główne źródło dochodów.
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Poprawka 63
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środowisko, b) stan środowiska przyrodniczego,

Or. pl

Uzasadnienie

Określenie „środowisko”, jako wymóg w zakresie zarządzania, jest nieostre. Kryterium 
merytorycznym jest „stan środowiska przyrodniczego”.

Poprawka 64
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja dokona w roku 2009 
szczegółowego przeglądu, aby stwierdzić, 
w jaki sposób sektor rolniczy może 
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, 
w celu wsparcia przyszłych wniosków 
obszerną dokumentacją naukową. 

Or. en

Uzasadnienie

Już obecnie w sektorze rolnictwa podejmowane są ogromne starania, by zmniejszyć 
oddziaływanie na środowisko. Zanim przedstawione zostaną jakiekolwiek nowe wnioski, 
należy ustalić za pośrednictwem dogłębnych badań naukowych dlaczego i w jakich obszarach 
wymagane są regulacje i założenia oraz w jaki sposób je wprowadzić. 
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Poprawka 65
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Do roku 2013 Komisja zniesie wszelkie 
subsydia wywozowe.

Or. en

Uzasadnienie

WTO zobowiązała się do zniesienia wszelkich subsydiów wywozowych do roku 2013, dlatego 
UE powinna dokonać wysiłków, aby osiągnąć ten cel.

Poprawka 66
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże państwo członkowskie może, w 
należycie uzasadnionych okolicznościach, 
ustanowić odstępstwo od przepisów 
pierwszego akapitu, pod warunkiem 
podjęcia działań mających na celu 
przeciwdziałanie znaczącemu zmniejszeniu 
całkowitej powierzchni trwałych użytków 
zielonych na swoim terytorium.

Jednakże państwo członkowskie może, w 
należycie uzasadnionych okolicznościach, 
ustanowić odstępstwo od przepisów 
pierwszego akapitu, pod warunkiem 
podjęcia działań mających na celu 
przeciwdziałanie znaczącemu zmniejszeniu 
całkowitej powierzchni trwałych użytków 
zielonych na swoim terytorium i opartych 
na zasadach kompensacji przyrodniczej. 

Or. pl

Uzasadnienie

Zasady kompensacji przyrodniczej umożliwiają równoważenie strat spowodowanych 
ubytkiem terenów o istotnych wartościach przyrodniczych. W warunkach, gdy tereny zielone 
uprawiane w sposób zrównoważony pełnią istotną funkcję środowiskową, przeciwdziałanie 
ich trwałej utracie staje się priorytetem.
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Poprawka 67
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie płatności bezpośrednie, 
których kwota przewyższa 5000 EUR 
przyznawane rolnikom w danym roku 
kalendarzowym zmniejsza się w każdym 
roku do 2012 r. o następujące wielkości 
procentowe:

1. Wszystkie płatności bezpośrednie, 
których kwota przewyższa 5000 EUR 
przyznawane rolnikom w danym roku 
kalendarzowym zmniejsza się w każdym 
roku do 2012 r. o 5 %.

a) 2009: 7%,
b) 2010: 9%,
c) 2011: 11%,
d) 2012: 13%.

Or. nl

Uzasadnienie

Rozwój obszarów wiejskich jest tematem, którego nie można pominąć. Odwołanie się do
dodatkowej modulacji nie jest konieczne, należy raczej zwiększyć zakres art. 68 
(rozporządzenie 1782/2003 Rady). Artykuł ten umożliwia państwom członkowskim 
przeznaczenie środków służących dotychczas wsparciu dochodów na przykład na rolnictwo 
ekologiczne. Ponadto kontrola wydatków jest lepiej zorganizowana w pierwszym niż w 
drugim filarze.

Poprawka 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie płatności bezpośrednie, 
których kwota przewyższa 5000 EUR 
przyznawane rolnikom w danym roku 
kalendarzowym zmniejsza się w każdym 

1. Wszystkie płatności bezpośrednie, 
których kwota przewyższa 5000 EUR 
przyznawane rolnikom w danym roku 
kalendarzowym zmniejsza się w każdym 
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roku do 2012 r. o następujące wielkości 
procentowe:

roku do 2012 r. o następujące wielkości 
procentowe:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5%
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5%
c) 2011: 11 %, c) 2011: 5%
d) 2012: 13 %. d) 2012: 5%

Or. es

Uzasadnienie

Systematyczna redukcja dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez rolników mogłaby 
znacznie obniżyć rentowność i zagrozić przetrwaniu wielu gospodarstw. Unia Europejska 
musi w przyszłości dbać o samowystarczalność żywnościową.

Poprawka 69
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie płatności bezpośrednie, 
których kwota przewyższa 5000 EUR 
przyznawane rolnikom w danym roku 
kalendarzowym zmniejsza się w każdym 
roku do 2012 r. o następujące wielkości 
procentowe:

1. Wszystkie płatności bezpośrednie, 
których kwota przewyższa 5000 EUR 
przyznawane rolnikom w danym roku 
kalendarzowym zmniejsza się w każdym 
roku do 2012 r. o następujące wielkości 
procentowe:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5%,
b) 2010: 9%, b) 2009: 5%,

c) 2011: 11 %, c) 2009: 5%,
d) 2012: 13 %. d) 2009: 5%.

Or. es

Uzasadnienie

a) Niniejsza poprawka powtarza postanowienie z rezolucji PE z dnia 12 marca 2008 r. 
przyjętej zdecydowaną większością głosów.
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b) Niniejsza poprawka powtarza postanowienie z rezolucji PE z dnia 12 marca 2008 r. 
przyjętej zdecydowaną większością głosów.

c) Niniejsza poprawka powtarza postanowienie z rezolucji PE z dnia 12 marca 2008 r. 
przyjętej zdecydowaną większością głosów.

d) Niniejsza poprawka powtarza postanowienie z rezolucji PE z dnia 12 marca 2008 r. 
przyjętej zdecydowaną większością głosów.

Poprawka 70
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Redukcje, o których mowa w ust. 1, 
zwiększa się w następujący sposób:

skreślony

a) dla kwot od 100 000 do 199 999 EUR o 
3 punkty procentowe,
b) dla kwot od 200 000 do 299 999 EUR o 
6 punktów procentowych,
c) dla kwot w wysokości 300 000 EUR i 
więcej o 9 punktów procentowych.

Or. en

Uzasadnienie

Płatności obszarowe powinny być przyznawane rolnikom prowadzącym nieszkodliwą dla 
środowiska gospodarkę na każdym hektarze gospodarowanej przez nich ziemi. Stopniowa 
modulacja doprowadzi do wzrostu biurokracji i podziału większych gospodarstw, tworząc 
dodatkowe obciążenia administracyjne i finansowe, przy czym nie przyczyni się ona do 
ogólnego zmniejszenia nakładów finansowych.
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Poprawka 71
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Redukcje, o których mowa w ust. 1, 
zwiększa się w następujący sposób:

2. Redukcje, o których mowa w ust. 1, 
zwiększa się w następujący sposób:

a) dla kwot od 100 000 do 199 999 EUR o
3 punkty procentowe,

a) dla kwot od 100 000 do 199 999 EUR o
2 punkty procentowe,

b) dla kwot od 200 000 do 299 999 EUR o
6 punktów procentowych,

b) dla kwot od 200 000 do 299 999 EUR o
3 punkty procentowe,

c) dla kwot w wysokości 300 000 EUR i 
więcej o 9 punktów procentowych.

c) dla kwot w wysokości 300 000 EUR i 
więcej o 4 punkty procentowe.

Or. es

Uzasadnienie

a) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

b) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

c) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

Poprawka 72
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Redukcje, o których mowa w ust. 1, 
zwiększa się w następujący sposób: 

2. Redukcja, o której mowa w ust. 1, 
zwiększa się w następujący sposób: 
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Or. nl

Uzasadnienie

Rozwój obszarów wiejskich jest tematem, którego nie można pominąć. Odwołanie się do 
dodatkowej modulacji nie jest konieczne, należy raczej zwiększyć zakres art. 68 
(rozporządzenie 1782/2003 Rady). Artykuł ten umożliwia państwom członkowskim 
przeznaczenie środków służących dotychczas wsparciu dochodów na przykład na rolnictwo 
ekologiczne. Ponadto kontrola wydatków jest lepiej zorganizowana w pierwszym niż w 
drugim filarze.

Poprawka 73
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszelkie kwoty wynikające z redukcji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, są 
wykorzystywane w drugim filarze jedynie 
w celach związanych z ochroną 
środowiska, wśród których za priorytetowy 
cel należy uznać ochronę gleby i 
zachowanie zasobów wodnych.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowne jest podkreślenie, że kwoty dawnych dopłat bezpośrednich zgodne ze średnim 
poziomem redukcji ustanowionym w ust. 1 i 2 powinny być przeznaczone na cele 
środowiskowe. 
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Poprawka 74
Robert Sturdy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwoty wynikające z 
zastosowania redukcji o 5 
punktów procentowych są 
przydzielane zainteresowanym 
państwom członkowskim zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 
128 ust. 2, na podstawie 
następujących kryteriów:

skreślony

a) powierzchni użytków 
rolnych,

b) zatrudnienia w rolnictwie,

c) produktu krajowego brutto 
(PKB) na mieszkańca, 
wyrażonego w parytecie siły 
nabywczej.

Dane państwo członkowskie 
otrzymuje co najmniej 80% 
całkowitych kwot uzyskanych w 
wyniku modulacji w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Płatności obszarowe powinny być przyznawane rolnikom prowadzącym nieszkodliwą dla 
środowiska gospodarkę na każdym hektarze gospodarowanej przez nich ziemi. Stopniowa 
modulacja doprowadzi do wzrostu biurokracji i podziału większych gospodarstw, tworząc 
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dodatkowe obciążenia administracyjne i finansowe, przy czym nie przyczyni się ona do 
ogólnego zmniejszenia nakładów finansowych.

Poprawka 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde uprawnienie do płatności, które nie 
zostało aktywowane w okresie 2 lat, 
zostaje przydzielone do rezerwy krajowej, 
z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
w rozumieniu art. 36 ust. 1.

Każde uprawnienie do płatności, które nie 
zostało aktywowane w okresie 3 lat, 
zostaje przydzielone do rezerwy krajowej, 
z wyjątkiem przypadku działania siły 
wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych 
w rozumieniu art. 36 ust. 1. Środki te 
muszą zostać priorytetowo wykorzystane 
na ułatwienie młodym ludziom dostępu do 
działalności rolniczej w celu zapewnienia 
wymiany pokoleniowej.

Or. es

Uzasadnienie

Wspólna Polityka Rolna prawie nie dysponuje środkami na wsparcie wymiany pokoleniowej 
koniecznej dla zagwarantowania trwałości rolnictwa.

Poprawka 76
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 77
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 - litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) w formie dofinansowania opłat składek 
na ubezpieczenia rolnicze zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 69,

Or. es

Poprawka 78
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 - litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) fundusze wspólnego inwestowania 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 
70.

Or. es

Poprawka 79
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ubezpieczenie upraw Ubezpieczenie rolnicze

Or. es
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Poprawka 80
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą przyznać
wkład finansowy na wypłatę premii z tytułu
ubezpieczenia upraw od strat 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi.

1. Państwa członkowskie mogą przyznać
dofinansowanie opłat składek na 
ubezpieczenia rolnicze od strat
gospodarczych spowodowanych klęskami 
żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi lub chorobami zwierząt lub 
roślin.

Do celów niniejszego artykułu
„niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do klęsk żywiołowych, 
takie jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, 
oraz które niszczą ponad 30 % średniej 
rocznej produkcji danego rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z 
trzech lat opartej na okresie pięciu 
ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej.

Do celów niniejszego artykułu:

- „niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do klęsk żywiołowych, 
takie jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, 
oraz które niszczą ponad 30% średniej 
rocznej produkcji danego rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z 
trzech lat opartej na okresie pięciu 
ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej.
- „straty gospodarcze” oznaczają wszelkie 
dodatkowe koszty poniesione przez rolnika 
w wyniku podjęcia przez niego 
wyjątkowych środków w celu zmniejszenia 
dostaw na dany rynek lub wszelką 
znaczną utratę produkcji. Za straty 
gospodarcze nie są uważane koszty, w 
związku z którymi może zostać przyznana 
rekompensata zgodnie z innymi 
przepisami wspólnotowymi i przepisami 
wynikającymi z zastosowania wszelkich 
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innych środków zdrowotnych, 
weterynaryjnych i fitosanitarnych.

Or. es

Poprawka 81
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wkład finansowy przyznany na rolnika 
wynosi 60 % należnej premii z tytułu 
ubezpieczenia upraw. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
zwiększeniu wkładu finansowego do 70 % 
uwzględniając sytuację klimatyczną lub 
sytuację danego sektora.

2. Dofinansowanie przyznane na rolnika 
wynosi 80% lub 50% należnej składki 
ubezpieczeniowej zgodnie z kryteriami 
określonymi w art. 12 ust. 2 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1857/2007. 

Or. es

Poprawka 82
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Możliwość objęcia upraw 
ubezpieczeniem jest dostępna jedynie w 
przypadku gdy niekorzystne zjawiska 
klimatyczne zostały formalnie za takie 
uznane przez właściwe organy danego 
państwa członkowskiego.

skreślony

Or. es
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Poprawka 83
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć wypłatę rekompensaty 
finansowej na rzecz rolników z tytułu strat 
spowodowanych wystąpieniem choroby
zwierząt lub roślin poprzez wkład 
finansowy do funduszy wspólnego 
inwestowania.

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć wypłatę rekompensaty 
finansowej na rzecz rolników z tytułu strat 
spowodowanych klęskami żywiołowymi, 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 
lub chorobami zwierząt lub roślin poprzez
dofinansowanie do funduszy wspólnego 
inwestowania.

Or. es

Poprawka 84
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „fundusz wspólnego inwestowania” 
oznacza system akredytowany przez 
państwo członkowskie zgodnie z prawem 
krajowym, który umożliwia
stowarzyszonym rolnikom ubezpieczanie 
się na wypadek strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby
zwierząt lub roślin; rolnikom, którzy 
ponieśli straty przyznawane są 
rekompensaty finansowe;

a) „fundusz wspólnego inwestowania” 
oznacza system akredytowany przez 
państwo członkowskie zgodnie z prawem 
krajowym, który umożliwia zrzeszonym
rolnikom ubezpieczanie się na wypadek
poniesionych przez gospodarstwo strat 
gospodarczych spowodowanych klęskami 
żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi lub chorobami zwierząt lub 
roślin;

Or. es
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Poprawka 85
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2 – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „niekorzystne zjawiska klimatyczne” 
oznaczają warunki pogodowe, które mogą 
być porównane do klęsk żywiołowych, 
takie jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, 
oraz które niszczą ponad 30% średniej 
rocznej produkcji danego rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z 
trzech lat opartej na okresie pięciu
ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej.

Or. es

Poprawka 86
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 5 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Żaden wkład finansowy nie przekracza
60 % kosztów, o których mowa w ust. 4.
Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o zwiększeniu wkładu 
finansowego do 70 % uwzględniając
sytuację danego sektora. Wszelkie koszty, 
których nie pokrywa wkład finansowy, 
ponoszone są przez zrzeszonych rolników.

5. Żadne dofinansowanie nie przekracza
80% kosztów, o których mowa w ust. 4. 
Wszelkie koszty, których nie pokrywa
dofinansowanie, ponoszone są przez 
zrzeszonych rolników.

Or. es
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Poprawka 87
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie ustanawiają 
zasady tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, 
zwłaszcza w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat finansowych w 
sytuacji kryzysowej lub w zakresie 
administrowania i kontroli tych zasad.

7. Państwa członkowskie ustanawiają 
zasady tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, 
zwłaszcza w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat finansowych w 
sytuacji kryzysowej lub w zakresie 
administrowania i kontroli tych zasad.
Przed ich zastosowaniem państwa 
członkowskie powiadamiają Komitet 
Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji 
Rynków Rolnych w celu koordynacji 
podjętych działań na szczeblu 
wspólnotowym.

Or. es
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