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Poprawka 7
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ponadto, by uniknąć porzucania 
gruntów rolnych i zapewnić utrzymanie 
gruntów zgodnie z zasadami dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
ustanowiło wspólnotowe ramy prawne, na 
mocy których państwa członkowskie 
przyjmują standardy uwzględniające 
szczególny charakter odnośnych obszarów, 
w tym warunki glebowe i klimatyczne, 
istniejące systemy gospodarowania 
(wykorzystanie gruntów, zmianowanie 
upraw, metody uprawy roli) oraz strukturę 
gospodarstw. Zniesienie obowiązkowego 
odłogowania w ramach systemu płatności 
jednolitej może mieć w niektórych 
przypadkach niekorzystne skutki dla 
środowiska, w szczególności w odniesieniu 
do niektórych cech krajobrazu. Zatem 
właściwe jest wzmocnienie 
obowiązujących obecnie przepisów 
wspólnotowych mających na celu 
zachowanie, w stosownych przypadkach, 
określonych cech krajobrazu.

(3) Ponadto, by uniknąć porzucania 
gruntów rolnych i zapewnić utrzymanie 
gruntów zgodnie z zasadami dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska, 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 
ustanowiło wspólnotowe ramy prawne, na 
mocy których państwa członkowskie 
przyjmują standardy uwzględniające 
szczególny charakter odnośnych obszarów, 
w tym warunki glebowe i klimatyczne, 
istniejące systemy gospodarowania 
(wykorzystanie gruntów, zmianowanie 
upraw, metody uprawy roli) oraz strukturę 
gospodarstw. Zniesienie obowiązkowego 
odłogowania w ramach systemu płatności 
jednolitej może mieć w niektórych 
przypadkach niekorzystne skutki dla 
środowiska, w szczególności w odniesieniu 
do niektórych cech krajobrazu. Zatem 
właściwe jest wzmocnienie 
obowiązujących obecnie przepisów 
wspólnotowych mających na celu 
zachowanie, w stosownych przypadkach, 
określonych cech krajobrazu. 
Uwzględnieniając potrzeby stosowania 
najwyższych standardów w celu 
zapewnienia jakości wody zgodnie z 
przepisami prawa UE, nie należy wszakże 
nakładać dodakowych ograniczeń 
stanowiących przeszkodę dla pożądanego 
rozwoju obszarów wiejskich. 

Or. en



PE409.765v02-00 4/14 AM\739506PL.doc

PL

Poprawka 8
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rolnicy otrzymujący płatności 
bezpośrednie przestrzegają podstawowych 
wymogów w zakresie zarządzania 
wymienionych w załączniku II oraz zasad 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowionych na mocy art. 6.

1. Rolnicy otrzymujący płatności 
bezpośrednie przestrzegają podstawowych 
wymogów w zakresie zarządzania 
wymienionych w załączniku II oraz zasad 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska ustanowionych na mocy art. 6. 
Należy dopuścić odstępstwa od 
postanowień niniejszego ustępu w 
przypadku wystąpienia trwałych 
problemów spowodowanych naturalnymi 
zjawiskami, takimi jak  powódź czy 
osunięcie się gruntów.

Or. en

Poprawka 9
Marian Harkin

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 20 000 EUR
przyznawane rolnikom w danym roku 
kalendarzowym zmniejsza się w 2010 i 
2012 r. o następujące wielkości 
procentowe:

a) 2009: 7%, a) 2010: 6%
b) 2010: 9%, b) 2012: 7%.

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

Or. en
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Poprawka 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

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 10 000 EUR
przyznawane rolnikom w danym roku 
kalendarzowym zmniejsza się w każdym 
roku do 2012 r. o następujące wielkości 
procentowe:

a) 2009: 7%, a) 2009: 6%,
b) 2010: 9%, b) 2010: 7%,
c) 2011: 11%, c) 2011: 8%,
d) 2012: 13%. d) 2012: 9%.

Or. en

Poprawka 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

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:

2. Kwoty wynikające z zastosowania 
redukcji zgodnie z art. 7 ust. 1 są 
przydzielane zainteresowanym państwom 
członkowskim zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 128 ust. 2, na podstawie 
następujących kryteriów:

Or. en

Uzasadnienie

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
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currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.

Poprawka 12
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie traktują na 
zasadzie pierwszeństwa rolników, którzy 
otrzymują powyżej 15 000 EUR płatności 
bezpośrednich w ujęciu rocznym.

2. Doradztwo to jest nieodpłatne dla 
wszystkich rolników otrzymujących kwotę 
jednolitych płatności na gospodarstwo 
niższą niż 15 000 EUR. 

Or. en

Uzasadnienie

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Poprawka 13
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedkłada sprawozdanie 
dotyczące stosowania systemu doradztwa 
rolniczego wraz z odpowiednimi 
wnioskami, jeżeli okaże się to konieczne, 
mając na względzie ustanowienie takiego 
systemu obowiązkowym.

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja przedkłada sprawozdanie 
dotyczące stosowania systemu doradztwa 
rolniczego wraz z odpowiednimi 
wnioskami, jeżeli okaże się to konieczne, 
mając na względzie ustanowienie takiego 
systemu obowiązkowym. Rolnicy 
otrzymujący kwotę jednolitych płatności 
na gospodarstwo niższą niż 15 000 EUR 
nie ponoszą żadnych kosztów. 

Or. en
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Uzasadnienie

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Poprawka 14
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku zaniedbania redukcja nie 
może przekraczać 5%, a w przypadku 
powtarzających się niezgodności 15%.

2. W przypadku zaniedbania redukcja nie 
może przekraczać 5%, a w przypadku 
powtarzających się niezgodności 15%.

W odpowiednio uzasadnionych 
przypadkach państwo członkowskie może 
podjąć decyzję o niestosowaniu redukcji, 
gdy z uwagi na swoja wagę, zasięg i 
trwałość, przypadek niezgodności może 
być uważany za drobny. Przypadki 
niezgodności stanowiące bezpośrednie 
ryzyko dla zdrowia ludzi lub zwierząt nie 
są jednak uznawane za drobne.

W odpowiednio uzasadnionych 
przypadkach państwo członkowskie może 
podjąć decyzję o niestosowaniu redukcji, 
gdy z uwagi na swoja wagę, zasięg i 
trwałość, przypadek niezgodności może 
być uważany za drobny. Przypadki 
niezgodności stanowiące bezpośrednie 
ryzyko dla zdrowia ludzi lub zwierząt nie 
są jednak uznawane za drobne. Należy 
przewidzieć wyjątki, w przypadku gdy 
problemy są spowodowane wyjątkowymi 
warunkami klimatycznymi.

Z wyjątkiem przypadków, w których rolnik 
podjął natychmiastowe działanie 
naprawcze usuwając stwierdzoną 
niezgodność, właściwy organ podejmuje 
niezbędne działania, które mogą, w 
stosownych przypadkach, ograniczać się 
do kontroli administracyjnej w celu 
zagwarantowania, że rolnik usunie 
stwierdzoną niezgodność. Rolnik zostaje 
poinformowany o wszelkich ustaleniach 
oraz działaniach naprawczych, jakie 
powinien podjąć.

Z wyjątkiem przypadków, w których rolnik 
podjął natychmiastowe działanie 
naprawcze usuwając stwierdzoną 
niezgodność, właściwy organ podejmuje 
niezbędne działania, które mogą, w 
stosownych przypadkach, ograniczać się 
do kontroli administracyjnej w celu 
zagwarantowania, że rolnik usunie 
stwierdzoną niezgodność. Rolnik zostaje 
poinformowany o wszelkich ustaleniach 
oraz działaniach naprawczych, jakie 
powinien podjąć. 

Or. en

Uzasadnienie

This is needed to cover situations such as persistent flooding.
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Poprawka 15
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają regiony 
zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, takimi 
jak ich struktura instytucjonalna albo 
administracyjna lub regionalny potencjał 
rolny.

2. Państwa członkowskie określają regiony 
zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, takimi 
jak ich struktura instytucjonalna albo 
administracyjna lub regionalny potencjał 
rolny.

Państwa członkowskie posiadające mniej 
niż trzy miliony kwalifikujących się 
hektarów mogą zostać uznane za jeden 
jednolity region.

Państwa członkowskie posiadające mniej 
niż trzy miliony kwalifikujących się 
hektarów mogą zostać uznane za jeden 
jednolity region. Komisja ustanowi 
mechanizm odwołania  dla 
poszkodowanych stron, które zamierzają 
zakwestionować sposób wyznaczenia 
regionów.

Or. en

Uzasadnienie

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.

Poprawka 16
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają regiony 
zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, takimi 
jak ich struktura instytucjonalna albo 
administracyjna lub regionalny potencjał 
rolny.

2. Państwa członkowskie określają regiony 
zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami, takimi 
jak ich struktura instytucjonalna albo 
administracyjna lub regionalny potencjał 
rolny, lub utrudnienia strukturalne, z 
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jakimi borykają się ubogie regiony. 
Państwa członkowskie posiadające mniej 
niż trzy miliony kwalifikujących się 
hektarów mogą zostać uznane za jeden 
jednolity region.

Państwa członkowskie posiadające mniej 
niż trzy miliony kwalifikujących się 
hektarów mogą zostać uznane za jeden 
jednolity region.

Or. en

Poprawka 17
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą utrzymać do 
50 % składowych pułapów krajowych, o 
których mowa w art. 41, odpowiadających 
płatnościom z tytułu owiec i kóz 
wskazanych w załączniku VI do 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i 
dokonują, w ujęciu rocznym, dodatkowej 
płatności na rzecz rolników.

Państwa członkowskie mogą utrzymać do 
50 % składowych pułapów krajowych, o 
których mowa w art. 41, odpowiadających 
płatnościom z tytułu owiec i kóz 
wskazanych w załączniku VI do 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i 
dokonują, w ujęciu rocznym, dodatkowej 
płatności na rzecz rolników. Państwa 
członkowskie i ich zdecentralizowane 
władze lokalne posiadające właściwe 
uprawnienia skoncentrują te płatności na 
ubogich regionach i szególnych rodzajach 
hodowli.

Or. en

Poprawka 18
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nowe państwa członkowskie określają 
regiony zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami.

2. Nowe państwa członkowskie określają 
regiony zgodnie z obiektywnymi i 
niedyskryminacyjnymi kryteriami. 
Komisja ustanowi mechanizm odwołania  
dla poszkodowanych stron, które 
zamierzają zakwestionować sposób 
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wyznaczenia regionów. 

Or. en

Uzasadnienie

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.

Poprawka 19
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w obszarach podlegających 
restrukturyzacji i/lub objętych programami 
rozwoju w celu uniknięcia porzucania 
ziemi i/lub w celu podjęcia problemu 
szczególnych niedogodności, których 
doświadczają rolnicy w tych obszarach,

c) w obszarach podlegających 
restrukturyzacji i/lub objętych programami 
rozwoju w celu uniknięcia porzucania 
ziemi i/lub w celu podjęcia problemu 
szczególnych niedogodności, których 
doświadczają rolnicy w tych obszarach 
oraz w celu zwiększenia potencjału w 
ubogich regionach charakteryzujących się 
poważnymi i trwałymi trudnościami 
strukturalnymi,

Or. en

Poprawka 20
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Premia z tytułu maciorek oraz premia z 
tytułu kóz jest przyznawana w formie 
płatności rocznej na każde kwalifikujące 
się zwierzę na rok kalendarzowy oraz na 
rolnika w ramach limitów indywidualnych 
pułapów. Minimalna liczba zwierząt, w 
odniesieniu do których składany jest 

3. Premia z tytułu maciorek oraz premia z 
tytułu kóz jest przyznawana w formie 
płatności rocznej na każde kwalifikujące 
się zwierzę na rok kalendarzowy oraz na 
rolnika w ramach limitów indywidualnych 
pułapów. Minimalna liczba zwierząt, w 
odniesieniu do których składany jest 
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wniosek o premię, jest określana przez 
państwo członkowskie. Liczba minimalna 
nie powinna być mniejsza niż 10 i większa 
niż 50.

wniosek o premię, jest określana przez 
państwo członkowskie lub jego 
zdecentralizowane władze lokalne 
posiadające właściwe uprawnienia. Liczba 
minimalna nie powinna być mniejsza niż 
10 i większa niż 50.

Or. en

Poprawka 21
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Premia uzupełniająca jest wypłacana 
rolnikom z obszarów, gdzie produkcja 
owiec i kóz stanowi działalność tradycyjną 
lub ma znaczący udział w gospodarce 
wiejskiej. Państwa członkowskie definiują 
takie obszary. W każdym razie, premia 
uzupełniająca jest przyznawana wyłącznie 
rolnikowi, którego gospodarstwo, w 
kategoriach powierzchni wykorzystywanej 
na cele rolnicze, znajduje się co najmniej w 
50 % na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania 
zdefiniowanych stosownie do 
rozporządzenia (WE) nr 1257/1999.

1. Premia uzupełniająca jest wypłacana 
rolnikom z obszarów, gdzie produkcja 
owiec i kóz stanowi działalność tradycyjną,
ma znaczący udział w gospodarce wiejskiej 
lub jest sytuowana w ubogich regionach. 
Państwa członkowskie lub ich
zdecentralizowane władze lokalne 
posiadające właściwe uprawnienia 
definiują takie obszary. W każdym razie, 
premia uzupełniająca jest przyznawana 
wyłącznie rolnikowi, którego 
gospodarstwo, w kategoriach powierzchni 
wykorzystywanej na cele rolnicze, znajduje 
się co najmniej w 50 % na obszarach o 
niekorzystnych warunkach 
gospodarowania zdefiniowanych stosownie 
do rozporządzenia (WE) nr 1257/1999.

Or. en
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Poprawka 22
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać prawa do premii rolnikom, w 
ramach limitów swoich rezerw krajowych. 
W przypadku przydziału praw do premii, 
pierwszeństwo należy dawać w 
szczególności rolnikom rozpoczynającym 
działalność, młodym rolnikom lub też 
innym rolnikom traktowanym 
priorytetowo.

3. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać prawa do premii rolnikom, w 
ramach limitów swoich rezerw krajowych. 
W przypadku przydziału praw do premii, 
pierwszeństwo należy dawać w 
szczególności rolnikom rozpoczynającym 
działalność, młodym rolnikom, rolnikom 
na ubogich obszarach  lub też innym 
rolnikom traktowanym priorytetowo.

Or. en

Poprawka 23
Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wykorzystują 
swoje rezerwy krajowe do przyznawania 
praw do premii, w ramach limitów swoich 
rezerw krajowych, w szczególności 
rolnikom rozpoczynającym działalność, 
młodym rolnikom lub też innym rolnikom 
traktowanym priorytetowo.

3. Państwa Członkowskie wykorzystują 
swoje rezerwy krajowe do przyznawania 
praw do premii, w ramach limitów swoich 
rezerw krajowych, w szczególności 
rolnikom rozpoczynającym działalność, 
młodym rolnikom, rolnikom na ubogich 
obszarach lub też innym rolnikom 
traktowanym priorytetowo.

Or. en
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Poprawka 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – akapity drugi oraz trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszyscy rolnicy otrzymujący wsparcie w 
ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej mają obowiązek przestrzegać 
wymogów podstawowych w zakresie 
zarządzania wymienionych w załączniku 
II, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Wszyscy rolnicy otrzymujący wsparcie w 
ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej mają obowiązek przestrzegać 
wymogów podstawowych w zakresie 
zarządzania wymienionych w załączniku 
II, zgodnie z poniższym harmonogramem:

a) wymogi wymienione w pkt A załącznika 
II stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.;

a) wymogi wymienione w pkt A załącznika 
II stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.;

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

b) wymogi wymienione w pkt B załącznika 
II stosuje się od dnia 01.01.11 r.;

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

W odniesieniu do Bułgarii i Rumunii 
stosowanie art. 4, 5, 25, 26 i 27 jest 
nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2011 
r. w zakresie, w jakim odnoszą się one do 
podstawowych wymogów w zakresie 
zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2012 r. 
rolnik otrzymujący płatności w ramach 
systemu jednolitej płatności obszarowej w 
tych państwach członkowskich ma 
obowiązek przestrzegać wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania 
wymienionych w załączniku II, zgodnie z 
poniższym harmonogramem:

W odniesieniu do Bułgarii i Rumunii 
stosowanie art. 4, 5, 25, 26 i 27 jest 
nieobowiązkowe do dnia 31 grudnia 2011 
r. w zakresie, w jakim odnoszą się one do 
podstawowych wymogów w zakresie 
zarządzania. Od dnia 1 stycznia 2012 r. 
rolnik otrzymujący płatności w ramach 
systemu jednolitej płatności obszarowej w 
tych państwach członkowskich ma 
obowiązek przestrzegać wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania 
wymienionych w załączniku II, zgodnie z 
poniższym harmonogramem:

(a) wymogi wymienione w pkt A 
załącznika II stosuje się od dnia 01
stycznia 2012 r.;

(a) wymogi wymienione w pkt A 
załącznika II stosuje się od dnia 1 stycznia 
2012 r.;

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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