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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji jest promowanie zrównoważonego i zorientowanego na rynek 
sektora rolniczego, bez ustanawiania reformy rolnej.  

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje dotychczasowe wnioski dotyczące procesu reform 
i uważa, że konieczna jest przyspieszona realizacja procesu otwarcia na rynek i upraszczania 
WPR do 2013 r.  Niemniej jednak należy zagwarantować dokończenie reform 
zapoczątkowanych w 2003 r. przed podjęciem rewolucyjnych, nowych rozwiązań w ramach 
WPR. 

Modulacja i dygresja. sprawozdawca podkreśla potrzebę stabilności planowania przez 
europejskich rolników. Nieuzasadniona jest dodatkowa modulacja w przypadku wzrostu cen 
substratów. Dlatego zasadniczo sprawozdawca nie przychyla się do dalszej progresywnej 
modulacji:  projekt spowodowałby zwiększenie biurokracji, co mogłoby doprowadzić do 
podziału większych gospodarstw rolnych oraz obciążeń drobnych rolników. 

Zasada współzależności sprawozdawca odrzuca możliwość poszerzenia zakresu 
współzależności. Dlatego też, sprawozdawca nie uznaje dodatkowych kryteriów za 
obowiązujące, ponieważ nie prowadzi to do zmniejszenia biurokracji i uniknięcia zbędnego 
obciążania. 

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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,
o ile nie jest to niewykonalne lub  
niewspółmierne.  
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Uzasadnienie

Zasada upraszczania procedur poprzez współzależność jest sprzeczna z ninieszym  
zaleceniem, które ponownie wprowadza niepotrzebne obciążenia i biurokrację. Większość 
wymaganych kryteriów objętych jest istniejącymi wspólnotowymi uregulowaniami prawnymi.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ krajowy dostarcza 
rolnikom wykaz wymogów podstawowych 
w zakresie zarządzania oraz zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, których należy przestrzegać.

2. Właściwy organ krajowy dostarcza 
rolnikowi wykaz wymogów podstawowych 
w zakresie zarządzania oraz zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki 1.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

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%,
(b) 2010: 9%,
(c) 2011: 11%,
(d) 2012: 13%.

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

2. Redukcje, o których mowa w ust. 1, 
zwiększa się w następujący sposób:
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(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 punkty procentowe,
(c) dla kwot w wysokości 300 000 EUR i 
więcej o 9 punktów procentowych.
3. Ustępy 1 i 2 nie ma zastosowania do 
płatności bezpośrednich przyznawanych 
rolnikom we francuskich departamentach 
zamorskich, na Azorach i Maderze, na 
Wyspach Kanaryjskich oraz na wyspach 
Morza Egejskiego.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
płatności bezpośrednich przyznawanych 
rolnikom we francuskich departamentach 
zamorskich, na Azorach i Maderze, na 
Wyspach Kanaryjskich oraz na wyspach 
Morza Egejskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Nieuzasadniona jest dodatkowa modulacja w przypadku wzrostu cen substratów. Unieważnia  
się stopniowe modulacje  z powodu dyskryminacji oraz penalizacji wielkoobszarowych, 
wydajnych rolników opierających się na ekonomii skali oraz wzroście rozwoju obszarów 
wiejskich. Równocześnie nie należy nakładać na drobnych rolników dodatkowych obciążeń. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dane państwo członkowskie otrzymuje 
100% całkowitych kwot uzyskanych w 
wyniku modulacji w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Wobec nowych wyzwań kwoty wynikające z 5% modulacji winny być zagwarantowane w 
danym Państwie Członkowskim w celu określenia nowych wyzwań oraz istniejących środków 
państw członkowskich. 
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pozostałe kwoty wynikające ze 
stosowania art. 7 ust. 1 i kwoty wynikające 
ze stosowania art. 7 ust. 2 przekazuje się 
państwom członkowskim, w których 
zostały one uzyskane, zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 128 ust. 2. Kwoty te 
wykorzystuje się zgodnie z art. 69 ust. 5a 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

4. Wszelkie kwoty wynikające ze 
stosowania art. 7 przekazuje się w całości
państwu członkowskiemu, w którym 
zostały one uzyskane, zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 128 ust. 2. Kwoty te 
wykorzystuje się zgodnie z art. 69 ust. 5a 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając nowe cele, jak również istniejące środki oraz określone interwencje należy 
zagwarantować odpowiednie środki finansowe na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  Dlatego też, wszystkie działania modulacyjne winny pozostać w zakresie 
kompetencji państw członkowskich. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona zasobów wodnych i gospodarka 
wodna
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem i 
odpływem oraz zarządzanie 
wykorzystaniem wód
- Ustalanie stref buforowych wzdłuż 
cieków wodnych,
-postępowanie zgodne z procedurami 
wydawania zezwoleń na wykorzystanie 
wody w celu nawadniania.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Działanie ukierunkowane jest na uproszczenie kryteriów zasady współzależności. N iniejsza 
opinia zwiększa natomiast  zakres kompetencji.  Większość wymaganych kryteriów objętych 
istniejącymi wspólnotowymi uregulowaniami prawnymi, np. ochrona roślin oraz użyźnianie 
ziemi. 
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